
Localizando Objetivos ODD:

Economia Social Solidária (ESS) 

como gatilho para o 

desenvolvimento econômico 

local



A cidade de Catbalogan tem feito uma série
de intervenções nos diferentes setores da
sociedade, com destaque para os seguintes
grupos: cooperativas, associações, agricultores,
pescadores, PCD, idosos, jovens ou indivíduos de
base.

Estes setores, quando capacitados e
valorizados, tornar-se-ão o motor do
desenvolvimento econômico local de nossa
cidade.



forneceu atividades de capacitação

em empreendedorismo, gênero e 

desenvolvimento, cooperativismo, 

desenvolvimento organizacional e de 

personalidade, e muitos outros.

... em Cooperativas e

Associações:



… Em Cooperativas e Associações:

Entre esses 
treinament
os CapDev, 
estão:

❑ Fundamentos da 
Cooperativa

❑ Igualdade de gênero 
no local de trabalho

❑ Noções básicas de 
empreendedorismo 
em meio à pandemia

❑ Empreendedorismo 
para mulheres 
engajadas em 
negócios online (2 
lotes)

❑ Treinamento Eficaz 
de Atendimento ao 
Cliente

❑ 7s de uma boa 
organização

❑ Desenvolvimento 
de Carreira e 
Personalidade de 
Mulheres

❑ Gestão de Crédito 
e Risco

❑ Cap.Development 
Training on 
Reportorial 
Requirements for 
Micro Cooperatives

❑ Treinamento para 
economia de 
despesas 
comerciais… .e 
muitos outros….



… Em Cooperativas e Associações:

❑ Fundamentos da 
Cooperativa

❑ Igualdade de gênero 
no local de trabalho

❑ Noções básicas de 
empreendedorismo 
em meio à pandemia

❑ Empreendedorismo 
para mulheres 
engajadas em 
negócios online (2 
lotes)

❑ Treinamento Eficaz 
de Atendimento ao 
Cliente

❑ 7s de uma boa 
organização

❑ Desenvolvimento 
de Carreira e 
Personalidade de 
Mulheres

❑ Gestão de Crédito 
e Risco

❑ Cap.Development 
Training on 
Reportorial 
Requirements for 
Micro Cooperatives

❑ Treinamento para 
economia de 
despesas 
comerciais… .e 
muitos outros….

❑ Ministrou treinamentos de habilidades
para cooperativas de agricultores,
fornecedores, donas de casa e aspirantes à
empreendedores, a fim de maximizar seus
talentos, habilidades e recursos, evitando
assim o desperdício de produtos.

❑ Ensinou produtos que agregam valor a
partir de suas matérias-primas constitutivas
para obter uma renda maior e expandir seu
mercado existente - ou seja, produtos
vegetais não vendidos transformados em
sucos e biscoitos; peixe não vendido
transformado em sardinha e outros pratos
de peixe.



… Em Cooperativas e Associações:

❑ Treinamento Eficaz 
de Atendimento ao 
Cliente

❑ 7s de uma boa 
organização

❑ Desenvolvimento 
de Carreira e 
Personalidade de 
Mulheres

❑ Gestão de Crédito 
e Risco

❑ Cap.Development 
Training on 
Reportorial 
Requirements for 
Micro Cooperatives

❑ Treinamento para 
economia de 
despesas 
comerciais… .e 
muitos outros….

❑ Realizou Treinamento de Habilidades em
Processamento de Pescado para diversificar
os produtos dos pescadores que
atualmente vivem da venda de pescado cru
e outros produtos marinhos.

❑ Conduziu treinamento de habilidades em
processamento de vegetais para
cooperativas de agricultores para aumentar
suas vendas de vegetais e evitar o
desperdício de recursos.



… Em Cooperativas e Associações:

❑ Fundamentos da 
Cooperativa

❑ Igualdade de gênero 
no local de trabalho

❑ Noções básicas de 
empreendedorismo 
em meio à pandemia

❑ Empreendedorismo 
para mulheres 
engajadas em 
negócios online (2 
lotes)

❑ Treinamento Eficaz 
de Atendimento ao 
Cliente

❑ 7s de uma boa 
organização

❑ Desenvolvimento 
de Carreira e 
Personalidade de 
Mulheres

❑ Gestão de Crédito 
e Risco

❑ Cap.Development 
Training on 
Reportorial 
Requirements for 
Micro Cooperatives

❑ Treinamento para 
economia de 
despesas 
comerciais… .e 
muitos outros….

Ministrou treinamento de habilidades de
aprimoramento em costura para o grupo
de costureiras com a finalidade de
expandir seus produtos de costura e
aumentar sua produção.



… Em Cooperativas e Associações:

❑ Fundamentos da 
Cooperativa

❑ Igualdade de gênero 
no local de trabalho

❑ Noções básicas de 
empreendedorismo 
em meio à pandemia

❑ Empreendedorismo 
para mulheres 
engajadas em 
negócios online (2 
lotes)

❑ Treinamento Eficaz 
de Atendimento ao 
Cliente

❑ 7s de uma boa 
organização

❑ Desenvolvimento 
de Carreira e 
Personalidade de 
Mulheres

❑ Gestão de Crédito 
e Risco

❑ Cap.Development 
Training on 
Reportorial 
Requirements for 
Micro Cooperatives

❑ Treinamento para 
economia de 
despesas 
comerciais… .e 
muitos outros….

❑ Assistência técnica contínua 
durante todo o ano e 
orientação dada a tais grupos 
para garantir a 
sustentabilidade de sua 
operação.

❑ Fornecimento de assistência 
financeira para meios de 
subsistência na forma de 
capital inicial (novos 
empresários) ou para 
aumentar um capital existente 
(aqueles que já estão no 
negócio).



… Em Cooperativas e Associações:

❑ Fundamentos da 
Cooperativa

❑ Igualdade de gênero 
no local de trabalho

❑ Noções básicas de 
empreendedorismo 
em meio à pandemia

❑ Empreendedorismo 
para mulheres 
engajadas em 
negócios online (2 
lotes)

❑ Treinamento Eficaz 
de Atendimento ao 
Cliente

❑ 7s de uma boa 
organização

❑ Desenvolvimento 
de Carreira e 
Personalidade de 
Mulheres

❑ Gestão de Crédito 
e Risco

❑ Cap.Development 
Training on 
Reportorial 
Requirements for 
Micro Cooperatives

❑ Treinamento para 
economia de 
despesas 
comerciais… .e 
muitos outros….

❑ Forneceu máquinas de 
costura (em parceria com 
DOST) aos Esgotos para 
aumentar sua produção em 
máscaras de tecido, fronhas, 
cortinas, uniformes e muitos 
outros.

❑ Forneceu máquina de 
moagem de arroz (em 
parceria com DOLE) para a 
cooperativa de agricultores 
para produção mais rápida de 
sua colheita e auferição de 
uma renda adicional.



… Em Cooperativas e Associações:

❑ Fundamentos da 
Cooperativa

❑ Igualdade de gênero 
no local de trabalho

❑ Noções básicas de 
empreendedorismo 
em meio à pandemia

❑ Empreendedorismo 
para mulheres 
engajadas em 
negócios online (2 
lotes)

❑ Cap.Development 
Training on 
Reportorial 
Requirements for 
Micro Cooperatives

❑ Treinamento para 
economia de 
despesas 
comerciais… .e 
muitos outros….

Fornecimento de rodinhas de carrinhos de 
venda “Nego-Kart” e produtos de start-up
(em parceria com DOLE) aos vendedores de 
Ambulantes Catbalogan para ajudar seus meios 
de subsistência a se tornarem mais convenientes.



… Em Cooperativas e Associações:

❑ Fundamentos da 
Cooperativa

❑ Igualdade de gênero 
no local de trabalho

❑ Noções básicas de 
empreendedorismo 
em meio à pandemia

❑ Empreendedorismo 
para mulheres 
engajadas em 
negócios online (2 
lotes)

❑ Cap.Development 
Training on 
Reportorial 
Requirements for 
Micro Cooperatives

❑ Treinamento para 
economia de 
despesas 
comerciais… .e 
muitos outros….

Pacote Empresarial de Reabastecimento de 
Água Fornecido (em parceria com OWWA) como 
uma empresa iniciante para o grupo Catbalogan 
OFW, que, por sua vez, eram ex-OFWs.



… Em Cooperativas e Associações:

❑ Fundamentos da 
Cooperativa

❑ Igualdade de gênero 
no local de trabalho

❑ Noções básicas de 
empreendedorismo 
em meio à pandemia

❑ Empreendedorismo 
para mulheres 
engajadas em 
negócios online (2 
lotes)

❑ Cap.Development 
Training on 
Reportorial 
Requirements for 
Micro Cooperatives

❑ Treinamento para 
economia de 
despesas 
comerciais… .e 
muitos outros….

Alimentação conduzida para crianças pobres.



… Em Cooperativas e Associações:

❑ Fundamentos da 
Cooperativa

❑ Igualdade de gênero 
no local de trabalho

❑ Noções básicas de 
empreendedorismo 
em meio à pandemia

❑ Empreendedorismo 
para mulheres 
engajadas em 
negócios online (2 
lotes)

❑ Treinamento Eficaz 
de Atendimento ao 
Cliente

❑ 7s de uma boa 
organização

❑ Desenvolvimento 
de Carreira e 
Personalidade de 
Mulheres

❑ Gestão de Crédito 
e Risco

❑ Cap.Development 
Training on 
Reportorial 
Requirements for 
Micro Cooperatives

❑ Treinamento para 
economia de 
despesas 
comerciais… .e 
muitos outros….

❑ Ministrou treinamentos de 
educação financeira para 
diferentes organizações e 
microempresários.

❑ Produziu máscaras de tecido
e as distribuiu para a linha de 
frente durante o auge da 
pandemia.



… Em Cooperativas e Associações:

Realização de plantio de manguezais em Brgy. 
Cabugawan e plantação de árvores em Brgy. Mahayag 
para reabilitar as partes desnudas das referidas áreas.



… Em Cooperativas e Associações:

Participou da campanha de limpeza da 
cidade.



Os Programa de Melhoramento do 

Arroz, Programa de Desenvolvimento 

de Culturas de Alto Valor, Programa de 

Gestão de Fazendas e Domicílios 

durante todo o ano para assegurar o 

caráter prioritário destes setores.

... para os Agricultores e
Pescadores

Distribuiu 1.300 sacas de sementes de Palay e fertilizantes 
aos fazendeiros dos diferentes barangays da cidade.



… Para os agricultores e pescadores

❑ Ministrei treinamentos de habilidades em Produção
de Arroz e Vegetais, e na manutenção de
maquinários agrícolas para agricultores de 13
barangays produtores de arroz e 12 barangays
produtores de vegetais.

❑ Forneceu máquinas e equipamentos agrícolas - ou
seja, trator 4WD, colheitadeira, debulhador de
arroz, lavrador flutuante e muitos outros.

❑ Sementes de vegetais sortidas distribuídas.



… Para os agricultores e pescadores

❑ Implementou a produção de bambu com viveiro e 
irrigação por gotejamento e produção de 
cogumelos.

❑ Estufa instalada e jardinagem comunitária para 
maximizar os ganhos com a agricultura em meio aos 
desafios das mudanças climáticas.

❑ Prestou assistência em dinheiro aos agricultores.
❑ Parceria com a academia para aprimorar os 

programas de agricultura e pesca.



Com a abordagem de crescimento 

inclusivo que sempre consideramos na 

implementação de nossos programas e 

projetos, o bem-estar e o envolvimento 

ativo das PCDs têm uma importância 

vital na jornada em direção ao 

desenvolvimento econômico local.

.

... para as pessoas com
Deficiência (PWD)



... para pessoas com deficiência (PCD)

❑ Conduziu uma série de 
Orientações sobre 
Direitos e Privilégios 
de PCD nos diferentes 
barangays da cidade.

❑ Conduziu Treinamento 
de Desenvolvimento 
de Capacidades em 
Redução e 
Gerenciamento de 
Risco de Desastres.



... para as pessoas com deficiência (PCD)

❑ Prestou assistência 
educacional à crianças 
especiais.

❑ Comemorou o Dia 
Internacional dos Surdos 
com um Seminário 
sobre a “Importância 
da Língua de Sinais 
para Todos”.



... para a pessoa com deficiência (PCD)

Conduziu a atividade paralímpica do
prefeito.



... para a pessoa com deficiência (PCD)

Conduziu treinamento de 
habilidades em culinária 
para aprimorar as 
habilidades dos 
interessados em cozinhar, a 
fim de ter um meio de vida 
alternativo.



… Para os idosos

❑ Restauração física conduzida para 
os mais velhos.

❑ Conduziu uma série de 
Orientações sobre os Direitos e 
Privilégios dos Idosos.



… Para os idosos

Oferece pensão para 
idoso e outros 
incentivos monetários.



A cidade intensificou seus programas e 

intervenções de desenvolvimento de 

capacidades para os jovens, a fim de 

que eles façam parte do desafio de 

alcançar os objetivos da cidade em 

localizar os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS).

……para  Organizações Juvenis



... para as Organizações Juvenis

Conduziu o acampamento 
juvenil “Katigtirok” que 
treina os jovens como parceiros 
ou facilitadores, com foco em 
habilidades de valores de 
liderança e programa de 
formação de defesa de direitos.



... para as Organizações Juvenis

Organizou,para jovens, treinamento de liderança, 
identificação de projetos, workshop de 
gerenciamento e realizaram análises 
ambientais da comunidade para avaliar quais 
programas e projetos apropriados podem ser 
realizados.



... para as Organizações Juvenis

Em parceria com a Fundação Ayala, os
programas e projetos comunitários de 
liderança identificados nos quais estão 
ativamente engajados são aqueles que
defendem a Prevenção da Gravidez na 
Adolescência, Saúde Sexual e Reprodutiva 
do Adolescente, Prevenção do HIV e AIDS, 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos e 
Preservação do Ambiente Costeiro.



... para as Organizações Juvenis

Para motivar ainda mais os 
jovens e garantir seu 
comprometimento com o 
sucesso na prestação de 
seus serviços à comunidade, 
foi realizado um programa 
de reconhecimento 
“Prêmios Gkakariti” para 
a organização juvenil, dando 
incentivos aos projetos mais 
excepcionais, inovadores e 
transformadores.



... para as Organizações Juvenis

Conduziu uma série de
simpósios de advocacia
(em parceria com o grupo
de jovens pioneiros -
WARAYA) nos diferentes
barangays da cidade
através de abordagem
entre pares ou
intervenção na prevenção
da gravidez na
adolescência, VIH e SIDA
e sensibilização para a
saúde mental.



Damo na 
salamat.

Obrigado!

CONSELHEIRO DA CIDADE STEPHANY UY-TAN


