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MISSÃO
Contribuir para a qualidade de vida durante a 
melhor idade, promovendo a inclusão digital 
através do uso da tecnologia e estimulando a 
ação empreendedora, garantindo respeito e 
convivência familiar e social com mais igualdade. 
Colaborar e incentivar a micro agricultura familiar, 
encorajando os agricultores para que venham a 
desenvolver autonomia em sua área de trabalho,
valorizando sua dignidade  e melhorando 
sua economia.



       Em um contexto onde há quatro anos contemplamos uma seca, numa comunidade simples na zona
rural da cidade de Icó no Ceará, o projeto Botão Verde  exprime o desejo de elevar a economia da comunidade
de agricultores do conjunto Gama (participantes da Associação Comunitária e nove famílias individuais)
através do cultivo de hortaliças de forma sustentável e orgânica. Com a seca, os agricultores não
têm obtido êxito nos seus cultivos. Com isso surge a  proposta de investir no cultivo de hortaliças do tipo
herbáceas e condimentares para uma horta doméstica do tipo convencional, e uma horta comunitária do tipo
mandala.

O PROJETO botão verde

Elevar a economia dos participantes do projeto através do cultivo de hortaliças orgânicas, trazendo ainda outros
benefícios como a produção de alimentos não prejudiciais à saúde e o incentivo à uma alimentação mais
saudável na comunidade.

objetivo: 

09 famílias impactadas diretamente
1000 sementeiras confeccionadas
200 kg de jornais em três meses
1000 mudas transplantadas

Resultados:



       O projeto ENVELHESER – TECNOLOGIA NA MELHOR IDADE é desenvolvido com idosos residentes no
munícipio do Icó. Contribui para qualidade de vida, empoderamento e inclusão social, através do uso da
tecnologia e ações  empreendedoras, garantindo seus direitos e valorizando sua dignidade.

O PROJETO envelheser

Proporcionar às pessoas que está na melhor idade do munícipio do Icó a inclusão digital, incentivar a atitude
empreendedora, promovendo o empoderamento social, garantido seus direitos e valorizando sua dignidade,
respeito e convívio igualitário.

objetivo: 

      O mundo está no centro de uma transição do processo demográfico único e irreversível, que irá resultar em
populações cada vez mais velhas em todos os lugares. À medida que taxas de fertilidade diminuem, a proporção
de pessoas com 60 anos ou mais devem duplicar entre 2001 e 2050. Na maioria dos países, o número de pessoas
acima dos 80 anos deve quadruplicar para quase 400 milhões.

O PROJETO CRIARTECH

Desenvolver as habilidades e competências artesanais do público assistido através de oficinas que transformam
lixos eletrônicos  em   objetos   reutilizáveis.

objetivo: 

Resultados:

Resultados:
13 pessoas impactadas diretamente
120 produtos produzidos a partir do lixo eletrônico
06 tipos de produtos no catálogo
Parceria com Aproarti

13 pessoas impactadas diretamente
Conquista Time Enactus Revelação 2017
Chancelado pela Sociedade Brasileira de Computação em 2017.



Conscientização do Uso de Lixo Eletrônico para
o desenvolvimento de Novos produtos!

        O evento consiste em mostrar o catálogo das peças fabricadas pelos participantes
do Projeto CriarTech, na mesma medida de conscientizar através do exemplo, mostrando
que para começar só necessita querer e persistir. Mostrar o que pode ser transformado
através de materiais que antes eram depositados de forma errônea no meio ambiente
afetando a vida de centenas de pessoas, hoje pode ser considerado mais do que uma renda extra,
hoje é um meio de prolongar a vida de forma prazerosa.

resultados 2018:
03 projetos ativos;
22 membros a mais;
3.594 horas trabalhadas;
21 famílias impactadas por projeto;
Ações comunitárias (Natal solidário, Palestras e Assistências 
preventivas a Saúde);
Eventos promovidos;
200 pessoas impactadas indiretamente.


