
 

I Chamada de Projetos - Programa Casa Cidades Nordeste 2020  

Fortalecendo Comunidades para Construção de territórios Justos, 

Colaborativos e Sustentáveis 

Prazo para envio dos projetos: De 10 de julho até 10 de agosto de 2020 

Divulgação do resultado: 08 de setembro de 2020 

Apresentação 

A  missão  do  Fundo  Casa  Socioambiental,  fundado  em  2005,  é  promover  a  conservação  e  a 

sustentabilidade  ambiental,  a  democracia  e  a  justiça  social  mediante  o  apoio  e  fortalecimento  de 

capacidades e iniciativas da sociedade civil na América do Sul. Buscamos criar condições para que esses 

grupos  se  fortaleçam  e  consigam  melhores  resultados  nas  suas  ações.  O  Fundo  Casa  dispõe  de 

experiência ampla e reconhecida no apoio a projetos de organizações populares, movimentos sociais, 

redes e articulações, por meio de aporte financeiro. São 14 anos de atuação com mais de 1700 projetos 

apoiados em 10 países da América do Sul. 

A atuação do Fundo Casa Socioambiental, desde 2015, junto às comunidades urbanas e rurais, através 

dos  Programas  Fortalecimento  de   Comunidades  na  Busca   Pela  Sustentabilidade  e  Programa 

Fortalecendo Comunidades para a Construção de Cidades Inclusivas, Resilientes e Sustentáveis - Casa 
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Cidades,  buscou mobilizar  e  fortalecer  as  comunidades que atuam nestes  territórios,  fomentando a 

construção de capacidades, promoção da autonomia, preservação dos ecossistemas e comunidades e 

troca de experiências através da formação de redes de atuação. 

1. Objetivos e eixos prioritários da Chamada de Projetos 

A  presente  chamada  tem  como  objetivo  apoiar  grupos  e  movimentos  de  base  que  estejam 

desenvolvendo trabalhos com os temas do Direito à Cidade, Territórios Colaborativos e Sustentáveis e 

Cultura de paz na região Nordeste do Brasil. 

Tem ainda como objetivo ampliar as interfaces dos ODS 11 e 12, que dizem respeito à promoção de 

cidades sustentáveis e consumo consciente, contemplados no Programa Casa Cidades, com os ODS 6-

água e saneamento para todos, 7- energia para todos, 13-mudanças climáticas e seus impactos, 15-

sustentabilidade  dos  ecossistemas  terrestres  e  16-sociedades  pacificas  e  inclusivas,  com  acesso  à 

justiça para todos. 

A  chamada  busca  promover  a  construção  de  Territórios  Colaborativos  e  Sustentáveis,  apoiando  as 

iniciativas que:  

- Apresentem novos meios e possibilidades de transformar positivamente estes territórios, no campo e 

na cidade; 

- Fomentem e fortaleçam a atuação em rede; 

- Incidam na elaboração e implementação de políticas publicas que busquem garantir direitos para esta 

construção, com propostas que fortaleçam a participação social e a democracia; 

- Contribuam para a construção de capacidades nas organizações apoiadas, como aquelas relacionadas 

à gestão e desenvolvimento institucional, trabalho em rede, e desenvolvimento de projetos; 

- Promovam  conexões  entre  campo  e  cidades,  promovendo  a  troca  de  experiências  e  a  busca  de 

soluções para impactos provocados no campo, pelas cidades. 

2. Recursos Financeiros disponibilizados 

No âmbito da presente chamada, serão selecionados até 38 projetos de grupos e movimentos de base 

para receber apoio direto de até R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 

Os recursos serão desembolsados da seguinte forma: 
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- 90% na assinatura do contrato 

- 10% após a aprovação do Relatório Final. 

3. Foco geográfico 

O foco geográfico prioritário desta chamada são os territórios tradicionais e populares urbanos e rurais 

no  Nordeste,  como,  por  exemplo,  comunidades  urbanas,  quilombos,  terras  indígenas,  territórios 

pesqueiros, territórios ribeirinhos, dentre outros. 

4. Organizações que são elegíveis para pleitear o recurso: 

- Pequenas  e  médias  organizações  de  base  ativas  e  com  orçamento  anual  de,  no  máximo, 

R$100.000,00; 

- Grupos  que  influenciem  e  monitorem  a  formulação  de  política  publicas,  a  mobilização  social  e  a 

conexão de trabalhos locais/nacionais, organizações-chave para o desenvolvimento socioambiental 

de seus territórios; 

- Organizações que trabalham coletivamente em rede, fóruns, consórcios e alianças, ressaltando-se 

que os repasses são realizados apenas para PJ sem fins de lucro; 

- Grupos com a participação de jovens para a formação de novas lideranças; 

- Grupos socioambientais que levem em consideração a equidade de gênero nas suas constituições e 

propostas de ações; 

5. Temas de interesse 

Os temas de interesse estão no campo das ações necessárias para a construção de territórios mais 

justos socialmente e para o o combate ao racismo ambiental.  

A  lista de temas a seguir  é  indicativa,  e  não esgota as possibilidades de atividades que podem ser 

desenvolvidas: 

- Recursos hídricos e sustentabilidade; 

- Mudanças climáticas; 
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- Acesso e proteção de territórios tradicionais e populares; 

- Mobilidade ativa; 

- Energia limpa e renovável; 

- Geração de renda sustentável 

- Agricultura (urbana ou rural) e Segurança alimentar; 

- Fortalecimento institucional e comunitário; 

- Recuperação de áreas degradadas; 

- Saneamento; 

- Participação social. 

6. Critérios para seleção dos projetos 

- Pertinência da proposta frente aos objetivos específicos da chamada; 

- Claro potencial para impacto estratégico na transformação do território onde a organização atua; 

- Coerência entre projeto, linha de ação e missão da organização proponente; 

- Ênfase social e ambiental da proposta; 

O Fundo Casa também valoriza alguns elementos estratégicos contidos nas propostas. Estes devem ser 

compreendidos  não  como  elementos  obrigatórios,  mas  como  valores  agregados  que  concedem 

prioridade a uma proposta: 

- Sinergias e inovações que criem conexões locais/regionais/nacionais; 

- Ampliação das vozes locais  para controle  social  na elaboração e  implementação de políticas 

públicas; 

- Formação e construção de capacidades que ampliem as iniciativas e projetos; 

- Fortalecimento da atuação política das mulheres e jovens; 

- Nível de parceria para execução do projeto com organizações regionais e de atuação em rede. 

- Grau de participação das comunidades na elaboração e realização do projeto; 

- Coerência entre objetivos, atividades e orçamento; 
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- Sustentabilidade social, política e tecnológica da proposta. 

7. Divulgação dos resultados da chamada 

As organizações poderão consultar no site a seleção ou não do projeto. 

8. Monitoramento e avaliação dos projetos 

O Fundo Casa fará o monitoramento dos projetos selecionados durante toda a sua execução por meio de 

relatórios, entrevistas, visitas, etc. 

As organizações com projeto selecionado neste edital devem se comprometer a participar de oficinas de 

formação e informação promovidas pelo Fundo Casa. 

9. Prazo para desenvolvimento do projeto 

As organizações terão até 12 meses para desenvolverem seus projetos. 

11. Documentação necessária do Organização: 

- CNPJ da Organização; 

- Ata de eleição da diretoria vigente; 

- Declaração com dados bancários – Agência e conta corrente/cópia do Extrato Bancário 

- Certidão Negativa de débitos da Receita Federal 

- Certidão de Regularidade do FGTS 

12. Como enviar sua proposta 
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O Fundo Casa desenvolveu um Aplicativo (disponível apenas para Windows) para facilitar o processo de 

inscrição dos projetos. Utilize o Aplicativo para enviar seu projeto, ele é mais rápido e ajuda a evitar 

equívocos. Baixe, instale, construa seu projeto nele e envie apenas quando estiver finalizado.  

Utilize o Manual do Aplicativo para tirar todas as suas dúvidas e siga os passos indicados para concluir a 

inscrição do projeto. 

Clique aqui para baixar o Aplicativo 

Clique aqui para baixar o Manual do Aplicativo 

Caso não seja possível utilizar o Aplicativo, o projeto também pode ser inscrito por meio do 

Formulário  de  Inscrição  (Word).  Após  finalizar  seu  projeto,  envie  o  formulário  para 

cidades@casa.org.br  

Clique aqui para baixar o Formulário de Inscrição (Word). 

Se ainda houver dúvidas, envie e-mail para cidades@casa.org.br 
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https://bd.casa.org.br/Deploy/Index
http://www.casa.org.br/wp-content/uploads/2020/07/manual_aplicativo_projetos_fundo_casa.docx
http://www.casa.org.br/wp-content/uploads/2020/07/formulario_projeto_cidades_nordeste.docx

