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Sobre o IABS Frentes de atuação
Somos o IABS, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sus-
tentabilidade, formado por uma equipe multidisciplinar de 
profissionais. Buscamos, junto a parceiros nacionais e interna-
cionais, maneiras inovadoras e sustentáveis de enfrentar os 
desafios globais e impactar comunidades em todo o território 
brasileiro e no exterior.

Certificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIP) desde 2003, pelo Ministério da Justiça, nossas 
atividades e projetos estão organizados em frentes temáticas, 
que expressam nossas maiores vocações e servem de guia para 
garantir benefícios às gerações presentes e futuras.

Há mais de 18 anos, executamos projetos, ideias e programas 
visando ações de adaptação e mitigação às mudanças climáti-
cas; o desenvolvimento sustentável; e a redução das desigual-
dades. Para nós, ações locais são respostas aos grandes desafios 
globais da nossa geração!

O IABS tem o compromisso com a sustentabilidade, nas suas 
diferentes dimensões. O que a ação nos territórios nos mostra é 
que soluções ambientais devem estar em equilíbrio com a 
viabilidade econômica e com grande foco social. Assim, garan-
timos que todos e todas possam trilhar conosco os passos para 
um mundo mais justo e equitativo. Tudo para garantir um 
futuro em que absolutamente ninguém fique para trás!

Este é o nosso propósito, esta é a
 sustentabilidade com propósito!

DIÁLOGOS SOCIAIS E
GESTÃO DE CONFLITOS

Criar um ambiente propício ao diálogo e à construção de 
acordos sociais para o desenvolvimento sustentável, por 

meio de processos de interação entre atores locais nos 
temas e territórios de atuação.

MOBILIDADE
SUSTENTÁVEL E INCLUSIVA
Contribuir para o planejamento da mobilidade urbana e 
outras ações que promovam a redução das emissões de 
gases de efeito estufa nas cidades, de forma inclusiva 
e sustentável.

AQUICULTURA E
PESCA SUSTENTÁVEIS�
AQUICULTURA E
PESCA SUSTENTÁVEIS�
Apoiar alternativas sustentáveis de geração de renda, por 
meio da promoção de inovações e do fortalecimento de 
empreendimentos de comunidades pesqueiras e 
aquícolas locais.

DESENVOLVIMENTO RURAL
E TECNOLOGIAS SOCIAIS
Promover o desenvolvimento sustentável e a inovação 
social para redução de desigualdades e melhoria da 
qualidade de vida no meio rural.

MEIO AMBIENTE E
ÁREAS PROTEGIDAS

Promover a preservação e a conservação dos recursos 
naturais, com foco no desenvolvimento territorial de forma 

sustentável e inclusiva, a partir de ações de gestão de 
compensações ambientais.

INSERÇÃO PRODUTIVA
E ECONOMIA CIRCULAR

Criar e fomentar alternativas inclusivas e negócios sociais, a 
partir de inovações que promovam produtos da sociobiodi-

versidade local e novos modelos de economia circular.

ENERGIA
INCLUSIVA
ENERGIA
INCLUSIVA
Construir e difundir alternativas e soluções eficientes 
que promovam a inclusão socioenergética e a economia 
circular, a partir de formas sustentáveis que garantam o 
uso adequado e o acesso a fontes de energia limpa.

TURISMO
SUSTENTÁVEL

Contribuir para a inclusão das comunidades locais de 
destinos turísticos, emergentes e consolidados, nos 

benefícios econômicos e sociais tendo o turismo como 
vetor de desenvolvimento.

Redução das Desigualdades
Emprego Verde e Inclusão Produtiva

Socioeconomia Circular
Negócios inclusivos

Mudanças Climáticas
Descarbonização da economia

Desafios globais
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Nosso propósito



Nossos números Internacionalização Estruturas Vinculadas

Criada em 2020, a Empresa Social do IABS tem como foco o 
desenvolvimento de ações empreendedoras e sustentáveis, a 
partir do conceito de negócios sociais e de 
impacto como forma de viabilizar ações 
locais da comunidade – e para as comunida-
des –, tendo como referência atual o Entre-
posto de Economia Circular do Sururu 
Mundaú, em parceria com a Portobello, e a 
Depuradora de Ostras de Alagoas. 

+ de 10
Anos de
atuação

+ de 25
Dissertações 
de mestrado

+ de 40
Alunos(as) de 

práticas

+ de 15
Com atuação 
em
projetos do IABS

+R$500
milhões investidos

em ações de 
sustentabilidade

+R$+R$500500 +20
projetos em 

execução

+400
projetos 

executados no 
Brasil e no 

exterior

+110mil
seguidores e seguidoras

nas redes sociais

+600mil
contas alcançadas 

por ano

+110mil +600mil

+10
Prêmios 

recebidos

Alinhadas com a diretriz de que o conhecimento deve ser 
gerado e amplamente difundido, a Editora e a Produtora IABS 
foram idealizadas como ferramentas para registro e publicida-
de das nossas ações e projetos.

UnIABS

Empresa Social

Contato

Editora e Produtora

O UnIABS é uma Instituição de Ensino Superior 
(IES) do IABS, criada para consolidar as ações 
formativas e educacionais. Surge a partir de um 
desejo institucional de fortalecer, qualificar e 
ampliar as atividades voltadas à difusão do conhe-
cimento, relacionadas às temáticas socioambientais 
que pautam as ações do Instituto.

Para o IABS, os prêmios recebidos significam o reconhecimento ao 
esforço e ao trabalho que dedica nas suas ações. 

Ao longo de sua trajetória, o IABS iniciou o desenvolvimento de 
projetos e a participação ativa em eventos e fóruns internacionais, 
como a Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertifi-
cação – UNCCD, a Conferência das Partes – COP da Convenção - 
Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e o Conse-
lho da Sociedade Civil do BID – CONSOC.

+ de 10
Nacionalidades

57%
Mulheres

43%
Homens

45
SÓCIOS
45 15

  
15

CONSELHEIROS

Projetos

Equipe

Prêmios Cátedra

Programa Internacional de Práticas 

Projetos e fóruns internacionais

+200
COLABORADORES(AS)

MESTRES E 
DOUTORES(AS)

 +50 +50

+60
PROFISSÕES
+60

(NA PRÁTICA EXERCEMOS O 
DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR)

PRÊMIO FUNDAÇÃO BANCO
 DO BRASIL DE TECNOLOGIA 

SOCIAL 2021

PRÊMIO UPM DE PESQUISA 2018

PRÊMIO CELSO FURTADO DE 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL 2017

BIG PUSH PARA A 
SUSTENTABILIDADE NO 

BRASIL 2020

PRÊMIO LATINOAMÉRICA 
VERDE 2020

PRÊMIO iF DESIGN 
AWARD 2022

+ de 10
Instituições de 

ensino no mundo

A Cátedra, assinada em julho de 2019, tem por 
objetivo promover a agricultura de baixo carbono 
e o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS). Atualmente, IABS e 
Universidade Politécnica de Madrid, no âmbito 
desta Cátedra, desenvolve uma série de ativida-
des envolvendo difusão e a troca de conhecimento, ensino e 
geração de conhecimento. 

190
EM PORTUGUÊS

CARTILHAS/
CADERNOS TÉCNICOS

48
EM INGLÊS

32
EM ESPANHOL

57

INFOGRÁFICOS43

OUTROS45

+270
PUBLICAÇÕES

+125
VÍDEOS

+270 +125

Criada em 2020, a Empresa Social do IABS tem como foco o 
desenvolvimento de ações empreendedoras e sustentáveis, a 
partir do conceito de negócios sociais e de 
impacto como forma de viabilizar ações 
locais da comunidade – e para as comunida
des –, tendo como referência atual o Entre
posto de Economia Circular do Sururu 
Mundaú, em parceria com a Portobello, e a 

impacto como forma de viabilizar ações 
locais da comunidade – e para as comunida-
des –, tendo como referência atual o Entre-
posto de Economia Circular do Sururu 
Mundaú, em parceria com a Portobello, e a 

*Espanha (Fundação em parceria com itd/UPM) 

RECIFE - PE 
+55 (81) 3877-1413

MACEIÓ - AL
+55 (82) 3313-4130

BRASÍLIA - DF (Sede)
+55 (61) 3364-6005


