
I CONVOCATÓRIA DE PROJETOS 
PROGRAMA SUL AMERICANO - PSA 2017

   
Prazo para envio dos projetos: 05 de julho de 2017 
Publicação dos resultados:  12 de agosto de 2017

É com alegria que informamos a abertura da primeira convocatória do Programa Sul 
Americano de 2017, seguindo com foco em projetos de comunidades impactadas por 
empreendimentos de energia na região. O Fundo Socioambiental CASA estará 
selecionando propostas que possam contribuir para:

- Criar e fortalecer estratégias regionais que confrontem os grandes impactos 
produzidos por projetos de energia na América do Sul; 
- Ajudar a fortalecer grupos locais a promover a proteção ambiental e a defesa de 
direitos perante os impactos de investimentos de Infraestrutura para energia; 
- Apoiar grupos para que tenham voz no desenvolvimento de políticas de investimentos 
e práticas de Instituições Financeiras Internacionais como o BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social), o Banco Mundial, Investimentos Chineses, Banco 
Interamericano, entre outros; 

Área de atuação da Rodada: América do Sul           
Valor : Serão apoiados projetos 

de no máximo R$ 16.500,00 para o Brasil

Liberação do Recurso: Após a aprovação do projeto, será liberado 90% do valor do 
projeto aprovado e após prestação de contas o valor referente aos 10%.

Assinatura de Contrato: Após a aprovação dos Projetos, as organizações terão 10 dias 
para apresentar: conta bancária, certidões negativas do INSS, FGTS e Tributos Federais, 
bem como a ata de eleição do atual representante legal da organização.

Organizações que são elegíveis para pleitear o recurso

- Organizações socioambientais de base comunitária sem �ns de lucro;
- Pequenas e médias organizações socioambientais ativas e com orçamento anual de, 
no máximo, R$100.000,00;
- Grupos que in�uenciem e monitorem a formulação de políticas públicas, a 
mobilização social e a conexão de trabalhos locais, nacionais, e internacionais;
- Lideranças e organizações-chave para o desenvolvimento socioambiental no 
contexto dos impactos de mega-obras;
- Grupos, coletivos, associações de pessoas, ressaltando-se que os repasses são 
realizados apenas para PJ sem �ns lucrativos;
- Organizações que trabalhem coletivamente em redes, fóruns, consórcios e alianças;
- Grupos com a participação de jovens para a formação de novas lideranças;
- Grupos socioambientais com forte enfoque em equilíbrio de gênero;

Critérios analisados no processo de seleção:

- Consistência da proposta;
Capacidade institucional para execução das atividades;

- Grau de participação da comunidade na concepção e desenvolvimento do projeto;
- Participação de jovens e equilíbrio de gênero;

- Possibilidade de replicação da proposta em outras comunidades;
- Coerência entre objetivos, atividades e orçamento;

- Projetos que produzam avanços na missão da organização, das redes ou dos 
movimentos sociais e ambientais;

- Relevância Socioambiental;
- Potencial para impacto estratégico.

As propostas devem ser enviadas  preferencialmente pelo Aplicativo CASAdigital, ou 
pelo formulário em arquivo Word, disponíveis no site: 
http://www.casa.org.br/CASAdigital_Setup_1.0.17_portugues-1.exe

Os projetos, quando submetidos via formulário, deverão ser enviados para o e-mail: 
fsa@casa.org.br. 

Pedimos que quando houver contrapartida, estas sejam apresentadas no formulário, 
mesmo que seja em bens e serviços.

valor do apoio: R$ 16.500
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