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I CONVOCATÓRIA DE PROPOSTAS PARA A

INSCRIÇÕES PRORROGADAS!
ATÉ 10/07/2017



I Convocatória de Propostas para a 
Mobilidade a Pé e Mudança do Clima

Prazo para envio dos projetos: 01 de junho de 2017 a 10 de julho de 2017
Publicação dos vencedores: 08 de Agosto de 2017 (Dia Internacional do Pedestre)

É com grande satisfação que anunciamos a I Convocatória de Propostas para a Mobilidade 
a Pé e Mudança do Clima. O foco desta rodada é apoiar projetos que visam a promoção da 
mobilidade a pé no Brasil. Esses projetos podem explorar temas como: 

- Melhoria da infraestrutura e direitos para pedestres;
- Integração entre mobilidade a pé e transporte público;
- Integração entre mobilidade a pé e bicicletas;
- Relação entre mobilidade a pé e a mudança do clima;
- Relação entre mobilidade a pé e:
 Saúde 

Espaços públicos (mobiliário, parklet, etc)
Segurança pública
Trabalho com populações especí�cas como crianças, idosos, gênero, pessoas com 

de�ciência e/ou mobilidade reduzida.

Que tipo de projetos?

- Advocacy e promoção de políticas públicas;
- Impacto local (desenvolvimento de pilotos, projetos locais,

mudanças em pequena escala – rua/bairro);
- Apoio institucional, incluindo, mas não restrito ao desenvolvimento de estratégia,

teoria de mudança e plano de comunicação;
- Desenvolvimento de estudos, coleta e processamento de dados,

análises quantitativas etc.
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I Convocatória de Propostas para a 
Mobilidade a Pé e Mudança do Clima

Prazo para envio dos projetos: 01 de junho de 2017 a 03 de Julho de 2017
Publicação dos vencedores: 08 de Agosto de 2017 (Dia Internacional do Pedestre)

É com grande satisfação que anunciamos a I Convocatória de Propostas para a Mobilidade 
a Pé e Mudança do Clima. O foco desta rodada é apoiar projetos que visam a promoção da 
mobilidade a pé no Brasil. Esses projetos podem explorar temas como: 

- Melhoria da infraestrutura e direitos para pedestres;
- Integração entre mobilidade a pé e transporte público;
- Integração entre mobilidade a pé e bicicletas; 
- Relação entre mobilidade a pé e a mudança do clima;
- Relação entre mobilidade a pé e:
 Saúde 
 Espaços públicos (mobiliário, parklet, etc)
 Segurança pública
 Trabalho com populações especí�cas como crianças, idosos, gênero, pessoas com 
de�ciência e/ou mobilidade reduzida.

Que tipo de projetos?

- Advocacy e promoção de políticas públicas;
- Impacto local (desenvolvimento de pilotos, projetos locais, 

mudanças em pequena escala – rua/bairro);
- Apoio institucional, incluindo, mas não restrito ao desenvolvimento de estratégia,

teoria de mudança e plano de comunicação;
- Desenvolvimento de estudos, coleta e processamento de dados, 

análises quantitativas etc.

Área de atuação da Convocatória

Serão aceitos projetos em todas as regiões do Brasil, porém serão priorizados aqueles 
localizados nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Brasília, Recife, Rio de Janeiro e São 
Paulo.
 

Valor Total da Convocatória: R$150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais). 
Valor do apoio: Serão apoiados até 8 (oito) projetos de no máximo R$ 20.000,00 cada.

Duração máxima de execução dos projetos: 12 meses.
Liberação do recurso para o apoiado: 90% no início do projeto e 10% mediante 

aprovação de um relatório �nal.

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

- Grupos com atuação local e/ou nacional;
- Grupos que identi�cam a necessidade de iniciar ou fortalecer suas capacidades para atuação 
em políticas públicas e de apoio de causas especí�cas em relação à mobilidade a pé;
- Grupos, coletivos e associações de pessoas, ressaltando-se que os repasses são realizados 
apenas para pessoa jurídica (PJ) sem �ns lucrativos. Não sendo o caso, é possível apoiar 
grupos informais a partir da escolha de uma organização parceira/aliada, formalmente 
registrada, que poderá servir como administradora de recursos para o grupo em questão; a 
organização parceira, administradora de recursos, não necessariamente precisa atuar em 
mobilidade a pé;
- Organizações que trabalhem coletivamente em redes, fóruns, consórcios, comissões 
técnicas e alianças;
- Organizações com orçamento anual (em 2016) abaixo de R$100.000,00 (cem mil reais) serão 
priorizadas na seleção das propostas vencedoras.
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Critérios analisados no processo de seleção

- Alinhamento da proposta com os objetivos da convocatória;
- Capacidade institucional para execução das atividades;
- Iniciativas que promovem, defendem e conectam a mobilidade a pé com a rede de
mobilidade urbana, mudança do clima, qualidade de vida, direito à cidade e/ou saúde, assim
como conexões com grupos especí�cos, como crianças, idosos, mulheres, pessoas com
de�ciência / mobilidade reduzida e outros;
- Coerência entre objetivos, atividades e orçamento;
- Relevância socioambiental;
- Replicabilidade;
- Potencial para impacto estratégico;
- Projetos que impactem/envolvam/afetem diretamente comunidades locais, terão
pontuação reduzida quando não houver evidência da participação da comunidade na
concepção e desenvolvimento do projeto.

Como se inscrever

As propostas devem ser enviadas preferencialmente pelo Aplicativo CASAdigital ou 
pelo formulário em arquivo Word, disponíveis no site www.casa.org.br. 

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

Pedimos que, quando houver, apresentem no formulário as contrapartidas da organização, 
mesmo que seja em bens e serviços.

Indicamos que as organizações que irão se inscrever estejam cadastradas no Como Anda, no 
endereço eletrônico  http://comoanda.org.br/pesquisa/#participe

Quaisquer dúvidas sobre o conteúdo da convocatória ou processo de aplicação por favor 
enviem um e-mail para mobilidade@casa.org.br.
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http://www.casa.org.br/pt/2017/05/30/i-convocatoria-de-propostas-para-a-mobilidade-a-pe-e-mudanca-do-clima/

