


Nos especializamos na criação colaborativa de iniciativas inovadoras que promovem o 
desenvolvimento local, com impacto positivo e sustentabilidade. 

O QUE QUEREMOS
Desenvolver comunidades 

de menor renda,
em zonas urbanas ou rurais.

 Somos Facilitadores da Transformação Positiva



Design de 
serviços e 
metodologias

Mobilização 
Social

Desenvolvimento 
de ecossistemas 
de inovação

Monitoramento 
de Impacto 

O QUE FAZEMOS



O QUE FAZEMOS

Design de 
Serviços e 
Metodologias

Utilizamos um conjunto de metodologias 
participativas para desenvolver soluções 

inovadoras em organizações 
e/ou comunidades.

DIAGNÓSTICO LOCAL 
PARTICIPATIVO

PLANEJAMENTO
TERRITORIAL

DESENVOLVIMENTO
DA ATITUDE 
EMPREENDEDORA

MODELAGEM DE 
EMPREENDIMENTOS

DESENVOLVIMENTO DA
TEORIA DA MUDANÇA

METODOLOGIAS 
PARTICIPATIVAS



Mobilização 
Social

Promovemos o engajamento e o controle 
social através de ações de mobilização.

CURADORIA DE
CONTEÚDO

MONITORAMENTO
DE POLÍTICAS
PÚBLICAS

AÇÕES DE 
ENGAJAMENTO

ESTÍMULO À
PARTICIPAÇÃO
CIDADÃ

O QUE FAZEMOS



Desenvolvimento 
de Ecossistemas
de Inovação

Promovemos a conexão de atores, 
potencializando as habilidades e competências 
individuais, incentivando o compartilhamento 

e relações de troca.

ANIMAÇÃO 
DE REDE

FACILITAÇÃO DE 
CONEXÕES

ESTÍMULO
À PARCERIAS

FACILITAÇÃO DE 
PROCESSOS
COLABORATIVOS

O QUE FAZEMOS



Monitoramento 
e Avaliação 
de Impacto

Desenvolvemos indicadores, métricas e 
metodologias de monitoramento para que as 
organizações consigam monitorar, avaliar e 

reportar os impactos gerados pelas suas 
iniciativas, contribuindo com o planejamento, 

tomada de decisão e comunicação.

DIAGNÓSTICO DE 
LINHA DE BASE

DESENVOLVIMENTO
DE METODOLOGIAS

DESENVOLVIMENTO
DE ESTRATÉGIA 
(Teoria da Mudança)

CRIAÇÃO DE 
INDICADORES 
E MÉTRICAS

O QUE FAZEMOS



O QUE FAZEMOS

Design de 
serviços e 
metodologias

Mobilização 
Social

Desenvolvimento 
de ecossistemas 
de inovação

Monitoramento 
de Impacto 

COMO FAZEMOS

Colocamos a inovação social como eixo central do desenvolvimento local promovendo 
uma transformação social positiva de forma colaborativa e sistêmica. 

Prezamos pela ação em rede, respeitando e valorizando o saber local. 

Acreditamos no fomento da microeconomia como propulsora do desenvolvimento local. 





O Adapta Sertão é um projeto da Redeh realizado no 
Território Bacia do Jacuípe e entorno, englobando 17 
municípios, dentre eles Ipirá, Pé de Serra, Itaberaba, 

Capim Grosso e Pintadas. Participam desta iniciativa 
05 cooperativas de produção agrícola familiar, 

envolvendo mais de 500 famílias.
Entre 2013 e 2015, a SER desenvolveu e implementou 

uma metodologia para modelagem e formação 
de uma rede de colaboração entre as 

cooperativas participantes: Coopsertão, Coopaita, 
Coopofite, Cooap e Coopes.

• Fortalecimento institucional de 05 
cooperativas.

• Mais de 800 agricultores familiares 
participantes no processo de formação.

• Desenvolvimento de 10 novos produtos de 
impacto socioambiental positivo.

• Remodelagem de 06 produtos, tornando o seu 
impacto socioambiental positivo.

• Fortalecimento de 01 rede de colaboração.



Apoiado pela Concessionária Bahia Norte, a SER 
fortaleceu não só a capacidade técnica das 06 

empreendedoras costureiras, como participou da 
criação do plano de negócios para o empreendimento 

socioambiental Recriando com Arte, localizado no 
município baiano de Fazenda Madeira, em Candeias. A 

costureiras  transformam banners usados em novos 
produtos, fomentando a economia circular. 

• 06 empreendedoras socioambientais 
formadas em técnicas de gestão de negócio 
socioambiental.

• Melhoria da qualidade dos produtos através 
de oficinas criativas e técnicas sobre design e 
moda.  

• Desenvolvimento da identidade visual e peças 
de comunicação do Recriando com Arte.

• Formação de 01 rede de parcerias.



Em Maio de 2015 recebemos em Salvador cerca de 100 
empreendedores sociais da América Latina que se 

reuniram para trocar experiências e saberes no SHAPE 
LATAM - encontro latinoamericano do Global Shapers, 

uma rede internacional de jovens que e é uma iniciativa 
do Fórum Econômico Mundial. Durante o evento os 

Shapers puderam conhecer melhor os moradores do 
Candeal e concretizar os sonhos da comunidade: uma 

praça para crianças, o mapeamento dos artistas do 
bairro e uma sensibilização sobre a questão do lixo no 

local.

• 03 sonhos coletivos realizados: parque 
infantil, limpeza e instalação de pontos de 
coleta de lixo e mapeamento cultural.

• Fortalecimento de 01 rede de colaboração.
• Participação de 100 jovens.



A Plataforma para o Desenvolvimento de 
Empreendedores é uma iniciativa da Fundação 

Telefônica/Vivo implementada em 04 localidades, dentre 
elas, Santa Cruz Cabrália (BA) onde a SER realizou a 

adequação e execução da metodologia à realidade local. 
Esse projeto foi o piloto para o desenvolvimento do 

Pense Grande, uma iniciativa da Fundação Telefônica que 
atualmente está em todo o país.

• 388 jovens formados.
• 03 espaços coletivos sofreram intervenção 

como parte de uma vivência empreendedora e 
de transformação comunitária.

• 24 soluções de impacto socioambiental 
positivo desenvolvidas.

• 06 soluções realizaram captura de valor.



A SER desenvolveu e implementou a metodologia de 
Modelagem de Empreendimentos do Programa 

Comunidade Empreende, um projeto do Parque 
Social,  que teve foco na criação de 

empreendimentos que solucionasse problemas do 
Bairro da Paz e Centro Histórico de Salvador.

• 56 indivíduos formados.
• 18 soluções de impacto socioambiental 

positivo desenvolvidas.
• 06 soluções realizaram captura de valor.
• 01 rede de parcerias e colaboração 

estabelecida.



Em 2016 a SER promoveu o desenvolvimento local da 
comunidade de Abrantes,  no entorno da rodovia da 

Concessionária Bahia Norte, a partir da incubação do 
empreendimento comunitário: Artesãos de Sucupió 

que formam a Associação do Artesanato do Coco, Cipó 
e Dendê de Camaçari. Por 12 meses, os artesão da 

Associação passaram por um processo de 
fortalecimento do grupo e formação do coletivos, além 

de atividades para a regularização institucional e 
reflexão sobre a sustentabilidade da sua 

matéria-prima. 

• Formação de 29 artesãos (impacto direto em 
29 famílias e, aproximadamente, 116 
indivíduos).

• Fortalecimento do coletivo produtivo.
• Formalização da instituição e criação de 

acordos de convivência.



A SER atuou junto ao Instituto ACM para fortalecer os 
Grupos de Capoeira soteropolitanos. Em encontros 

diários foi feito um diagnóstico participativo do 
segmento, realizada a formação dos capoeiristas e 

desenvolvidos novos projetos/produtos.

• Fortalecimento do Grupo de Capoeira do 
Terreiro de Jesus.

• Desenvolvimento de 08 novos 
projetos/produtos.

• Fortalecimento de 03 Associações Comunitárias.



O Programa Inova Escola busca contribuir para o 
fortalecimento de escolas públicas por meio de 

modelos educativos inovadores e o uso intensivo de 
tecnologias digitais para o desenvolvimento de 

competências do século XXI em estudantes e 
educadores. 

A Fundação Telefônica já desenvolve o programa no  
ensino fundamental e, em 2017, a Bahia foi o piloto no 

âmbito do ensino médio. A iniciativa foi fruto da 
parceria entre a Secretaria da Educação do Estado e a 
Fundação Telefônica Vivo, tendo a SER como parceiro 

executor local.

• Diagnóstico de 10 escolas de ensino médio.
• Relatório de oportunidades de inovação.
• 56 horas de formação para professores.
• 60 horas de formação empreendedoras para 

jovens.
• Planejamento 2018 com ações de inovação a 

serem implementadas.



Facilitação e curadoria da atividade: 'O que fazer de 
inovador para engajar o cidadão para o tema da 

gestão de resíduos?' durante a Agenda Bahia 2017, 
promovida pelo CORREIO com os objetivos de mapear o 

ecossistema da gestão de resíduos em Salvador e 
promover o engajamento do cidadão através de ações 

inovadoras.

• 25 participantes, dentre eles iniciativa privada, 
sociedade civil e poder público.

• Link do evento: 
https://www.correio24horas.com.br/agendabahia/seminario-cidade
s/

https://www.correio24horas.com.br/agendabahia/seminario-cidades/
https://www.correio24horas.com.br/agendabahia/seminario-cidades/


A SER realizou uma avaliação, do ponto de vista da 
inovação e do impacto, dos projetos apoiados nos anos 

de 2015 e 2016 pelo Fundo Socioambiental CASA em 
parceria com a Caixa Econômica Federal.

Um total de 111 iniciativas, desenvolvidas em todo o 
país, foram analisadas e sistematizadas, de modo que 
a  inovação socioambiental gerada fosse comunicada, 

servindo de inspiração para outras experiências.

• 111 Projetos analisados
• 53 Projetos classificados como inovadores
• 01 E-book elaborado, destacando as inovações.
• 01 Site georreferenciado, com todos os projetos 

analisados: 
http://fortalecimentodecomunidades.casa.org.br

http://fortalecimentodecomunidades.casa.org.br/wp-content/uploads/2017/11/Ebook-Casa.pdf


Salvador é uma das 100 cidades no mundo 
beneficiadas com o Programa das Cidades Resilientes 

(100RC) da Fundação Rockfeller e, junto com a 
Prefeitura de Salvador, Fundação Avina e o FUMIN 

(Fundo Multilateral de Investimentos do Grupo BID) a 
SER desenvolveu toda a metodologia do Workshop 

promovido no dia 21 de Fevereiro de 2018 com diversos 
empresários e empreendedores da cidade para pensar 

como o setor privado pode se integrar a Agenda de 
Resiliência de Salvador de forma a gerar valor para o 

seu negócios e também para a cidade.

• Mais de 80 empresários da iniciativa privada 
realizando, conjuntamente, o levantamento de 
expectativas e de possibilidades de iniciativas 
inovadoras que já contribuem e que tem o potencial 
de contribuir com a estratégia de resiliência da 
cidade.

• 200 organizações mobilizadas
• 08 mesas de debates



Identificar Ativos Consolidados e Potenciais Ativos de 
Salvador, além de ações para o engajamento do setor 

privado para tornar a cidade, sua população e sua 
economia mais preparadas para enfrentar e superar as 

dificuldades decorrentes do seu processo de 
urbanização, foram os objetivos do trabalho desenvolvido 

pela SER para a Fundação Avina e o Escritório Local do 
100 Resilient Cities, em parceria com duas outras 

consultoras. Foi desenvolvido um questionário 
contemplando questões relacionadas às temáticas 

social, ambiental e de gestão. O produto deste trabalho 
serviu como um dos guias para o desenvolvimento da 

estratégia de resiliência da Prefeitura de Salvador.

• Questionário aplicado presencialmente em 20 
organizações.

• Enviado para mais de 150 organizações 
soteropolitanas.



Em 2019, a SER for responsável pela formação de 90 
Agentes do Empreendedorismo, projeto do Parque 

Social com o objetivo de fomentar o 
desenvolvimento local em diversas comunidades de 

Salvador através do empreendedorismo.
A formação abordou temas como desenvolvimento 

comunitário, comunicação não violenta, cidadania e, 
economia colaborativa e solidária. 

• 90 Agentes do Empreendedorismo 
capacitados.

• 72 Horas de aula sobre empreendedorismo, 
economia solidária e colaborativa, cidadania, 
mobilização como estratégia de atuação, 
comunicação para resolução de conflitos e 
desenvolvimento comunitário.



O Observatório de Projetos do Programa CASA Cidades 
liderado pela SER, monitorou durante 2 anos 149 

projetos de base comunitária em todo o país.
Esses projetos foram apoiados pelo 

Fundo Socioambiental CASA através do apoio 
financeiro da Caixa Econômica Federal e da Fundação 

OAK. 
O monitoramento foi realizado através de uma 

plataforma online onde era possível divulgar também 
os resultados de cada projeto - 
www.casacidades.casa.org.br.

• 149 Projetos monitorados e  analisados.
• 01 Plataforma online com todos os dados e 

métricas dos projetos analisados, além de notícias 
de cada projeto.

• Criação de um rede nacional com mais de 149 
organizações e coletivos de 10 regiões 
metropolitanas, entre elas: Salvador, Recife, São 
Luís, Belém, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito 
Federal, Porto Alegre, Vitória  e Belo Horizonte.

http://www.casacidades.casa.org.br


Projetos
Próprios

A SER também possui projetos próprios, realizados 
em parceria e com apoio de várias organizações.



Salvador entrou definitivamente para o mapa global dos 
negócios de impacto socioambiental. Entre os dias 9 e 

12 de Dezembro de 2014, pudemos entender o que 
caracteriza e como funcionam os negócios 

socioambientais dialogando sobre o assunto, inspirando 
e conectando estudantes, empresários e gestores 

baianos, acreditando e exercitando novas formas de 
economicidade. Foram dias especiais, de 

reconhecimento de propósitos, de humildade, de 
compartilhar os saberes e fazeres sobre um novo setor 

socioeconômico que se forma no país.

• 250 pessoas conectadas e inspiradas.
• Criação de uma rede de colaboração entre 

negócios socioambientais baianos.
• Mapeamento de mais de 60 Negócios 

Socioambientais soteropolitanos, 
       baianos e brasileiros.



Em 2016, um coletivo formado por 10 organizações e movimentos 
da cidade de Salvador mobilizaram e articularam a realização de 

um Ciclo de Diálogos com as equipes das candidatas e 
candidatos a prefeito de Salvador. Os encontros apresentaram 
metas de gestão trazidas pelas organizações, reuniram outras 

trazidas pelo público e ouviram os planos das e dos candidatos 
sobre os temas arborização urbana, mobilidade ativa, resíduos 

sólidos, inovação social e inclusão social. 
A iniciativa, apartidária, propôs ampliar a voz da sociedade civil. 
O objetivo foi aproveitar o momento das eleições para incluir nos 

planos de gestão municipal as demandas da sociedade civil 
relacionadas a políticas públicas urbanas e de inclusão social.

• 04 encontros 
• Mobilização de mais de 3.000 pessoas 
• 80% dos candidatos firmando carta de 

compromisso



Foi a 1a Casa Colaborativa de Salvador. Funcionava como 
um espaço de inovação social criado pela SER, que 

abrigava eventos, workshops, atividades, feiras, 
organizações e projetos diversos. Ficou ativo de 2016 a 

2018, e buscou fortalecer a criação e o desenvolvimento 
de iniciativas de impacto positivo em Salvador.

• 63 organizações beneficiadas.
• 15 organizações com residência fixa.
• Mais de 70 eventos realizados.
• Mais de 2000 pessoas estiveram na casa.

Benfeitoria:



Programa de incubação da SER, composto por 40h de 
atividades vivenciais, 60h de mentoria e utilização do espaço 
da NOSSA. Em 2015 foi realizado um piloto com a participação 

de 03 organizações e em 2016, um novo ciclo foi realizado 
com 06 organizações.

• 09 empreendimentos participantes.
• 02 empreendimentos em expansão.
• + de 1500 pessoas impactadas positivamente.



Um movimento para a restauração da Mata Atlântica 
Baiana tendo como estratégia de mobilização o Carnaval 
de Salvador. Em parceria com a Cooperativa JK em Mata 

de São João, plantou 2.344 mudas nativas.
Uma iniciativa realizada pela SER em parceria com a Aú 

Marketing com Propósito e a Objectiva.
www.treeeletrico.org.br

• O projeto arrecadou 2.344 mudas nativas da 
Mata Atlântica.

• 20 empresas apoiadoras, dentre elas, o 
Shopping da Bahia, a 99 Pop e a Rede Bahia.

http://www.treeeletrico.org.br/


A equipe da SER comumente é convidada a fazer parte de consultorias específicas de acordo com o 
know how de cada profissional. Nos últimos dois anos Camila Godinho, Iracema Marques, Laura 

Gurgel e Lucenir Gomes atuaram nas iniciativas abaixo. 

Consultorias Especiais 

Colaboração e Participação em Eventos
A SER é parceira de diversos eventos do ecossistema da inovação social, colaboração e 

sustentabilidade contribuindo com a curadoria do conteúdo, mentoria para os participantes e/ou 
participação como palestrante ou facilitador. 



NÚMEROS DE IMPACTO POSITIVO

3.330
de

78

63

120

Pessoas 
Impactadas

Soluções 
desenvolvidas

Organizações
Beneficiadas

Diagnóstico de
Monitoramentos



QUEM SOMOS

CONTAMOS AINDA COM UMA REDE DE CONSULTORES, ESPECIALISTAS NAS MAIS DIVERSAS ÁREAS DE 
CONHECIMENTO, QUE INTEGRAM NOSSA EQUIPE A CADA PROJETO/SERVIÇO.



QUEM SOMOS

Inquieta, curiosa, hiperativa e ávida por conhecimento e informação, Camila graduou-se em 
administração pela Universidade Salvador, especializou-se em educação ambiental, mas seu 
sentimento é que foi formada pela escola da vida. Entre 2002 e 2011 cruzou os quatro cantos do 
mundo como parte do movimento de juventude socioambientalista, como membro do Conselho 
TUNZA do PNUMA e do Conselho Internacional da Carta da Terra. Durante estes anos teve a 
oportunidade de analisar e debater política internacional com ministros e presidentes e dialogar 
com líderes comunitários sobre projetos de impacto socioambiental positivo. No seu caminhar 
foi auditora social do FSC/Imaflora e concebeu e coordenou o Departamento de 
Responsabilidade Social do Centro Universitário Jorge Amado. Em 2007, com Juca, André, Elga, 
Larissa e Tiago fundou o Instituto Diversidade que em 2014 tornou-se a SER. No mesmo ano, 
recebeu o convite do Fórum Econômico Mundial para formar o hub da comunidade Global 
Shapers em Salvador. Camila é mãe de Gabriel, Artur e Sofia, que diariamente a ensinam a olhar 
o mundo como se fosse a primeira vez!

Camila Godinho



QUEM SOMOS

Yogi, amante de café, boas músicas e longas conversas, Igor é Ativista, Pesquisador e 
Empreendedor. Com o perfeccionismo de um músico de orquestra (que foi por quatro anos) 
investiga e realiza alternativas de um mundo onde todes tenham o pleno direito de sonhar. 
Desenvolvedor de produtos, é Técnico em Mecatrônica e estudante de Engenharia Elétrica. Com 
competências em gestão da Inovação, estruturação de novos processos, métodos colaborativos 
de desenvolvimento, gestão de comunidades e suas tecnologias. Embaixador Choice, colabora 
com o Engajamundo e Global Shapers.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/rocha1/

Igor Rocha

http://null/
https://www.linkedin.com/in/rocha1/


QUEM SOMOS

Iracema Marques é Mestre e Bacharel em Administração pela UFBA. Especializou-se em 
Planejamento Estratégico e Gestão de Projetos. Atua hoje em gerenciamento de projetos de 
desenvolvimento local e possui experiência em metodologias de facilitação de grupos e 
processos participativos, utilizando técnicas de Facilitação Gráfica e Design Thinking. Na SER, 
atualmente, é líder do Observatório de 150 projetos de Cidades Sustentáveis, tendo atuado 
também em outros projetos para o fortalecimento de grupos produtivos.  Foi Consultora para a 
Fundação Avina, Reboot (Wikipedia) e Seja Digital. Idealizou, em 2012, o Cidadanize-se, plataforma 
pioneira de mapeamento colaborativo dos pontos de coleta seletiva em Salvador, reconhecida 
como referência pelo Ministério do Meio Ambiente (Plataforma Educares). Em 2016 conduziu, em 
parceria com movimentos e coletivos, a série de diálogos Juntos Por Salvador, série de encontros 
com os prefeituráveis para pensar a cidade. Possui especialização em Consultoria de Empresas e 
Organizações pela Universidad Complutense de Madrid, na Espanha. Em 15 anos de carreira, atuou 
ainda como professora universitária e trabalhou na Fundação José Silveira, Federação de Santas 
Casas e Hospitais Filantrópicos da Bahia e na gestão de políticas públicas de Saúde e Assistência 
Social em Salvador e municípios da Região Metropolitana.

Linkedin:  https://www.linkedin.com/in/iracema-marques-4365b636/ 

Iracema Marques

http://null/


QUEM SOMOS

Indivíduo do coletivo, baiano, maratonista, companheiro de Marilu e pai de Zeca, Uirá e Tito. Juca nasceu em 
meio aos primeiros passos do movimento socioambientalista na Bahia e quando criança e adolescente tinha 
principalmente o seio familiar, o ambiente com os amigos e o circo Picolino como suas verdadeiras escolas de 
flexibilidade, disciplina, empatia, justiça socioambiental e presença para fiar com a vida. Aos 12 anos ingressou 
para o corpo de voluntários do Grupo Ambientalista da Bahia - Gambá, primeira escola onde experimentou o 
exercício da democracia. Graduou-se em economia pela UCSal transformando-se em um aprendiz da ecologia. 
É mestre em Conservação da Biodiversidade e Desenvolvimento Sustentável pela ESCAS/IPÊ e especialista em 
facilitação e dinâmica de grupo. Ao longo do caminho Juca vivenciou intercâmbios culturais, participou de 
diversos espaços de participação social voltadas para temática socioambiental e realizou e colaborou com 
projetos e pesquisas com enfoque em planejamento territorial, educação ambiental, conservação da 
biodiversidade, empreendedorismo socioambiental, ecologia de paisagem, dentre outros. Foi durante 10 anos 
um sujeito ativo no movimento de juventude e meio ambiente brasileiro, contribuindo com a elaboração da 
política nacional de juventude do Brasil. É associado fundador da SER e foi o principal empreendedor dos 
projetos TOCA e ESPAÇO. Atualmente é doutorando em Gestão Interdisciplinar da Paisagem pela Universidade 
de Évora - Portugal, conselheiro diretor da SER, pai associado no projeto O Mundo Somos Nós,  conselheiro 
consultivo do Gambá e membro colaborador do grupo de pesquisa Desenvolvimento, Sociedade e Natureza – 
UCSal.

Juca Cunha



QUEM SOMOS

Curiosa por natureza, libriana e determinada, Laura navegou por diversos caminhos até chegar a 
SER. No curso de Publicidade e Propaganda, apaixonou-se pelo poder de comunicar-se com o outro 
através de imagens e palavras, amor esse que levou consigo pelas agências que atuou no setor de 
criação e planejamento. Este último descoberto durante o MBA em Marketing pela Fundação Getúlio 
Vargas e intensificado durante a sua atuação em produtoras culturais e de eventos. Além da 
comunicação, se amarra em planejamento, desenvolvimento de estratégias de gestão e execução 
de projetos, sejam eles de que natureza for. Mas, ama na mesma intensidade realizar coisas e se 
reconhece como uma produtora nata, culpa de sua mãe que a levava aos sets de filmagens quando 
pequena e que, junto com ela, criou a Ondina Filmes, uma produtora baiana de cinema.
Atualmente, além de dividir o seu tempo entre a SER e a Ondina Filmes, é co-gestora da Comunidade 
B Bahia que promove o movimento do Sistema B no estado, com a United People Global - uma rede 
que quer tornar o mundo um lugar melhor para se viver - fazendo parte da equipe propulsora, e 
como Alumni da rede de jovens Global Shapers, uma iniciativa do Fórum Econômico Mundial, 
reafirmando o seu propósito de querer ser a mudança que quer ver no mundo.

Linked in: www.linkedin.com/in/laugurgel

Laura Gurgel

https://www.linkedin.com/profile/view?id=60689021
http://www.linkedin.com/in/laugurgel


QUEM SOMOS

Pisciana, de natureza tranquila, sempre espera o melhor das pessoas, dedicada e companheira, acredita 
que deve dar o melhor de si em tudo que faz, e às vezes se exige muito. Gosta de estar rodeada por pessoas 
do bem, alegres, criativas e inspiradoras. Acredita que tudo na vida deve ser feito com amor, dedicação e 
uma boa pitada de diversão para se tornar mais leve. Na sua trajetória profissional sempre trabalhou em 
Organizações do terceiro setor, atuando em diversos projetos sociais e socioambientais. Graduada em 
Secretariado Executivo pela UCSAL, fez especialização em Design Gráfico para melhor coordenar projetos 
de educomunicação, também se especializou em Planejamento e Administração de Projetos Sociais, pois 
acabou se tornando gestora de projetos. Nos últimos oito anos trabalhou como Coordenadora Programática 
na Fundación Avina onde fez a gestão e assistência técnica a projetos e programas voltados para o 
desenvolvimento sustentável da América Latina, envolveu-se com temas como reciclagem inclusiva, gestão 
de recursos marinhos costeiros, acesso à água, cidades sustentáveis e empreendedorismo e negócio 
social.
Na vida pessoal é casada com Osnan de longas datas, mãezona de três lindas moças Lorena, Nicole e Bruna, 
gosta de praticar atividade física, sente que sem a adrenalina do esporte a vida fica mais cansativa, por 
isso gosta de dar umas corridinhas pelas ruas, e mais recentemente aderiu a prática do ciclismo.

Lucenir Gomes



CONTATO

laura@somos-ser.org
+ 55 71 991559287 
www.somos-ser.org

iracema@somos-ser.org
+ 55 71 999887671 
www.somos-ser.org
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