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Há sete anos, o Fundo para o Desenvolvimento 
Sustentável do Oeste da Bahia - Fundesis, vem 
transformando a região onde vivemos com 
benefícios em saúde, educação, cultura, esporte e 
oportunidade de trabalho. São vidas reconstruídas 
e histórias que começam a ser desenhadas com 
mais cor.
Esse trabalho desenvolvido pela Aiba e BNB, só é 
possível graças a você Produtor, que acredita e 
contribui. É por isso, que procuramos realizar ações 
sólidas e transparentes, para que você como doador 
tenha certeza de onde foram investidos os recursos 
doados e como são significativas as benfeitorias 
geradas.  
Aqui nesse relatório social, conhecerá como 
funciona o Fundesis, passo - a -passo de cada etapa, 
concurso de edital, aprovação, repasse dos recursos 
às instituições, onde são aplicados e como é feito o 
monitoramento para garantir a correta aplicação 
das doações e prestação de contas ao Fundesis.
Fica aqui o meu agradecimento a você por acreditar 
e contribuir com o Fundo, e convido a outros 
produtores que procurem conhecer e doe a sua 
semente para que Aiba possa irrigar o Futuro de 
pessoas que precisam da nossa ajuda.





Na região Oeste da Bahia, a falta de investimentos em políticas públicas, nas áreas de 
educação, cultura, saúde, infraestrutura básica, emprego, formação profissional e 
muitos outros, geram desequilíbrio econômico e social, fazendo com que parte da 
população viva a margem do progresso,  causando grandes desigualdades 
sociais. 
Tais problemáticas que afligem a sociedade, não são mais vistos como 
responsabilidade somente do Estado, mas de todos os setores que 
compõem a sociedade.  
Assim, as desigualdades sociais só poderão ser minimizadas se investirmos   
no desenvolvimento humano, acreditando que uma  pessoa  torna - se ao 
longo da vida depende das oportunidades que teve e das escolhas que 
fez. Precisam ser preparadas para fazer melhores escolhas com ações 
voltadas para o desenvolvimento de suas potencialidades, baseado 
nessa premissa, a Associação de Agricultores e irrigantes da Bahia – Aiba 
e o Banco do Nordeste do Brasil - BNB, criaram o Fundo para o 
Desenvolvimento Integrado e Sustentável – Fundesis.
O programa já atua a sente anos e representa um grande avanço no setor 
social e econômico do Oeste da Bahia. A atividade contribui de forma 
significativa na vida das pessoas, com redução dos níveis de desemprego 
e pobreza, elevação de renda, promoção do desenvolvimento econômico, 
educacional, cultura, saúde preventiva, levando melhoria no bem-estar de 
pessoas atendidas em instituições sem fins lucrativas que atuam na região  
com programas de inclusão social.
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APRESENTAÇÃO

FUNDESIS 
Fundo para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Bahia

O Fundo para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Bahia – FUNDESIS, foi instituído em 2006, entre 
a Aiba/BNB. Os recursos vêm da contribuição espontânea dos produtores associados da Aiba e BNB, além de 
doações de pessoas físicas, jurídicas e repasse de cooperativas de produtores.
O objetivo do Fundesis é financiar projetos que promovam o desenvolvimento 
social integrado e sustentável dos municípios que integram o Oeste 
da Bahia, os quais desenvolvem projetos que atuam nas 
áreas:

Ÿ Inclusão social, educação, cultura e inclusão digital;
Ÿ Saúde preventiva;
Ÿ Geração de renda e empreendedorismo;
Ÿ Preservação e educação ambiental, e também agricultura 

sustentável. 

As instituições podem concorrer ao 
financiamento através do concurso de 
edital  laçado anualmente, cada 
instituição pode concorrer até R$ 50 mil 
reais com contrapartida de 20% (vinte 
por cento). 
Os editais costumam ser lançados no 
inicio de cada ano, ficando aberto no 
período de um mês para recebimento e 
analise das propostas enviadas.
Com a aprovação do projeto técnico, as instituições assinam convênio, participam de capacitações e recebem 
as parcelas com as orientações e acompanhamento da coordenação do Fundesis.





CONSELHO DELIBERATIVO
A gestão do Fundesis é efetuada por um Conselho Deliberativo, composta de 07 (sete) pessoas, sendo 04 
(quatro) indicados pela Aiba e 3 (três) indicadas pelo BNB. Para compor o Conselho, os representantes da 
Aiba e do BNB deverão fazer parte de suas respectivas diretorias ou ser indicado por deliberação das 
mesmas.

 O presidente da Aiba, é respectivamente o do Fundesis. No biênio 2013/2014, são conselheiros:

Ÿ Júlio Cézar Busato
Ÿ Celestino Zanella –
Ÿ Ivanir Maia – 
Ÿ Zirlene  Luzia Dias Pinheiro – 
Ÿ Ticiano Arrais Sydrião de Alencar – 
Ÿ Francisco Carlos Gomes da Silva – 
Ÿ Ana Maria Pinto de Campos – 

Dentre as atribuições dos membros do Conselho compete:

§ Aprovar e alterar o Regimento interno e Resoluções;
§ Definir prioridades para aplicação de recursos de acordo com as disponibilidades financeiras;
§ Analisar os projetos das entidades concorrentes, definir ou indicar os pedidos de captação de recursos;
§ Resolver as controvérsias submetidas a sua apreciação por meio de representações ou recursos;
§ Receber, propor, discutir e aprovar, programar, orçar, fiscalizar a execução e autorizar alterações 

orçamentárias conforme as regras e normas estabelecidas.

Nas demonstrações contábeis da Aiba, os recursos movimentados em nome do Fundesis, estão 
demonstrados em destaque, com parecer de auditória externa. 

 – Presidente da Aiba;
 

Diretor de Relações Institucionais;
Vice -Diretora Financeira;

Gerente Geral do Banco do Nordeste de Barreiras
Gerente Geral do Banco do Nordeste de LEM

Gerente Geral do Banco do Nordeste de Correntina

Vice-Presidente;



COORDENAÇÃO
O Fundesis atua de forma planejada e o cumprimento do trabalho é realizado por uma coordenação, que 
dentre as varias atribuições esta: 

Ÿ Cuidar da preparação e lançamento dos editais;
Ÿ Orientar todos os interessados em concorrer ao edital;
Ÿ Montar e elaborar junto ao Sebrae os conteúdos dos cursos oferecidos aos gestores;
Ÿ Inscrever gestores na capacitação de elaboração de projetos;
Ÿ Receber as propostas e verificar se estão de acordo as normas estabelecidas pelo Fundo;
Ÿ Fazer triagem dos projetos e repassar aos conselheiros;
Ÿ Participar das reuniões do Conselho, e registrar as decisões tomadas para providencias devidas execução;
Ÿ Acompanhar de forma sistemática os projetos aprovados, com  registro dados - fotos, relatórios, avaliações 

e levantamentos de informações, que possam serve de base para elaborações de  novas propostas  e 
melhorias nos serviços oferecido pelo Fundesis.

Para a coordenação do Fundesis, não é suficiente aplicar recursos, para nós não basta cumprir com as metas 
de execução e aplicação correta dos investimentos, é necessário que as dificuldades apontadas na situação 
problema sejam resolvidas, através de ações que melhore a vida do público em questão.
Dessa forma, com o acompanhamento dos projetos é possível colher dados que nos possibilite:

§ Orientar gestores na realização das etapas de aplicação, execução e finalização dos projetos de acordo suas 
particularidades;

§ Acompanhar o processo de planejamento, efetivação e resultado final dos investimentos;
§ Incentivar de forma participativa o andamento do projeto, estimulando o potencial sócio-produtivo da 

entidade realizadora;
§ Nortear os gestores para o fortalecimento e sustentabilidade das ações;
§ Realizar vistas com construção de relatórios, fotos, depoimentos que auxiliem na construção da avaliação de 

resultados;
§ Colher dados das entidades que possibilitem a visualização de potenciais e fragilidades, para verificação de 

mudanças em prol de melhores resultados.
§ Auxiliar para avaliação dos resultados gerados com a execução dos projetos.

Com dados em mãos, temos uma visão geral de como se encontra as entidades realizadoras e impactos das 
ações dentro das comunidades e para o público atendido, assim, podemos apresentar aos doadores a 
correta aplicação dos seus investimentos, evolução das ações e os vários frutos gerados para a região Oeste.





FUNDESIS 
Fundo para o Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Bahia

+ = PROFISSIONALIZAÇÃO 

CAPACITAÇÕES – SEBRAE/FUNDESIS
Foco em pessoas, recursos e resultados

Além da doação de recursos repassada às instituições aprovadas, também oferecemos aos representantes 
sociais capacitações e treinamentos sobre questões internas e externas da instituição. 
Essas capacitações só são possíveis graças a consolidação de acordo técnico entre Aiba e Sebrae, que tem 
como objetivo colaborar no processo de gestão eficaz dos projetos  e atividades que essas instituições 
desenvolvem.
As capacitações são elaboradas de acordo necessidades detectadas e baseadas nos dados colhidos pela 
coordenação do Fundo, que junto com um capacitador do Sebrae montam os conteúdos programáticos a 
cada curso, sendo duas vagas para cada entidade, carga horária de 16 horas, divido em dois dias, todos os 
participantes recebem certificado.

As capacitações aplicadas até o ano de 2013 foram as seguintes:

Ÿ Elaboração de Projetos Sociais;
Ÿ Analise e Planejamento Financeira;
Ÿ Gestão Financeira;
Ÿ Cultura e Liderança;
Ÿ Cultura Cooperação;
Ÿ Liderança.

Os cursos são aplicados conforme aprovação nos editais, sendo mais de (30) trinta instituições do Oeste já 
participou e mais de 200 gestores capacitados em gestão social.



GARANTIA DE BOM INVESTIMENTO 
COM SUA DOAÇÃO

A transparência apresenta confiabilidade aos doadores. Por isso, as 
instituições beneficiadas, obrigatoriamente precisam prestar contas ao 
Fundesis, esse por sua fez precisa expor aos seus doadores e sociedade, os 
resultados das doações, para tal, os projetos são acompanhados de forma 
sistemática.

Com esse método utilizado para obter os resultados, é necessária para 
gerar respostas aos investidores como:

Ÿ Como são gerenciados os recursos?
Ÿ Quem controla os recursos?
Ÿ Para onde vão os recursos?
Ÿ Como os recursos chegam nas instituições?
Ÿ Onde são aplicados os recursos? Foram bem aplicados?
Ÿ Como foram aplicados?
Ÿ Qual o retorno dos investimentos? 
Ÿ Posso conhecer os beneficiários? Onde encontra - los? 
Ÿ Quais os benefícios gerados para o público atendido
Ÿ A análise dos resultados provenientes da ferramenta de gestão 

apresentada à cima demonstra a nossa seriedade e transparência 
ao prestar contas dos investimentos confiado ao Fundesis.    

Portanto, quem contribui com o Fundeis, tem a garantia de que sua doação 
será transformada em resultados mensuráveis ao doador do Fundesis, 
informando onde a sua doação esta sendo aplicada e de que forma esta 
sendo aplicada.





GRÁFICOS EVOLUTIVOS 
DOS MUNICÍPIOS BENEFICIADOS

Em  sete anos de existência, foi investidos mais de  em projetos sociais.R$ 3 milhões

17%

Luís Eduardo Magalhães

Barreiras

83%

1º Ano - Edital 2007 

2º Ano - Edital 2008 

Luís Eduardo Magalhães

Angical

Barreiras

65%

28%

7%

No primeiro ano do Fundesis, foram selecionados 06 projetos de 2 municípios.

No segundo, edital lançado os investimentos aumentaram, com aprovação de 10 novos projetos 
em três municípios.



3º Ano - Edital 2010/11

4º Ano - Edital 2012

Em 2010, aprovou-se projetos sociais de mais seis municípios.

No ano de 2012, o Fundesis teve um crescimento bem mais significativo aos  anos anteriores, 
tanto em recursos investidos, quanto aos municípios beneficiados com os projetos. 
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32%
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14%

12%
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2%

Investimentos em construção de sede própria, reformas, banheiros, salas de aulas, piscina fisioterápica, refeitório, berçários, 
brinquedotecas, bibliotecas, salas digitais, consultórios odontológicos, fisioterápicos, quadras poliesportivas, além de aquisições 
de mobiliários, materiais tecnológicos como computadores, impressoras, data show, CPUs, brinquedos diversos, material 
pedagógico, playground infantil, instrumentos musicais, capacitações ambientais e educacionais.
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