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Formação, mobilização e monitoramento

1. Introdução
Formada em 2013 por ativistas, pesquisadores e cidadãos identificados com a visão de um Rio mais integrado e menos desigual, a
Casa Fluminense acredita que a realização deste horizonte passa
pela afirmação de uma agenda pública aberta à participação de
todos os fluminenses e destinada universalmente a todo o seu território e população, e não apenas para as áreas centrais da capital.
Funcionamos como polo de uma rede de pessoas e organizações
dedicado a fomentar ações compartilhadas voltadas à promoção
de igualdade, ao aprofundamento democrático e ao desenvolvimento sustentável na metrópole do Rio.
Em 2018, a Casa Fluminense lançou a Agenda Rio 2030, um documento com 40 propostas construídas em processos de consulta
coletiva e assinado por 50 organizações. A Agenda Rio 2030 foi
divulgada por meio do movimento Rio por Inteiro, que possuía o
objetivo de ampliar a participação social nas eleições de 2018.
Durante a campanha eleitoral, a Agenda Rio 2030 foi entregue à
96 candidaturas, das quais 19 foram eleitas. O passo seguinte é
ampliar processos de formação, mobilização e monitoramento da
sociedade em torno dessas propostas.
O Fundo Casa Fluminense é uma ferramenta para fortalecer a atuação da sociedade civil do Rio, a partir do apoio à iniciativas alinhadas com a Agenda Rio 2030. O Fundo oferece suporte a cole2

tivos, movimentos e cidadãos engajados na construção de um Rio
de Janeiro mais igual, democrático e sustentável. Em 2019, com o
apoio da Open Society Foundation e da Fundação Ford, o Fundo
investirá 40 mil reais.

2. Objetivo
O Fundo Casa Fluminense apoiará iniciativas de formação, mobilização e/ou monitoramento de políticas públicas alinhadas
com a Agenda Rio 2030. Acreditamos no fortalecimento da participação social para a construção de redes e narrativas que promovam soluções para o desenvolvimento inclusivo, democrático e
sustentável no Rio.

3. Linha de apoio
Serão apoiados 10 projetos de 4 mil reais cada um, totalizando 40
mil. Além disso, os projetos apoiados participarão de oficina sobre
monitoramento da Agenda Rio 2030 e receberão acompanhamento da Casa Fluminense.
Podem ser inscritos projetos que abordem qualquer um dos eixos
da Agenda Rio 2030, com prioridade para os temas de mobilidade
urbana, segurança pública e saneamento básico. São bem-vindos
projetos que articulem mais de um eixo ou proposta da Agenda
Rio, produzindo ações territorializadas e com abordagem em várias temáticas.
As atividades apoiadas podem ser cursos, seminários, ciclos de
debates, cineclubes, rodas de rima, mutirões de construção ou
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de reflorestamento, intervenções urbanas, ações culturais, fortalecimento de redes locais, entre outros. O ponto chave será a capacidade dos projetos articularem pessoas e organizações para
a construção de conhecimento compartilhado em torno dos temas da Agenda Rio 2030.
O recurso também poderá ser utilizado na compra de equipamentos e material permanente que fortaleçam a atuação dos grupos
apoiados. Sugestão de custos: gastos com pessoal (até 50%);
equipamentos e material permanente; comunicação e divulgação;
infraestrutura para atividades; deslocamentos; alimentação; materiais de apoio; materiais de comunicação; custos administrativos;
outros itens.

4. Quem pode submeter propostas
Grupos, coletivos, associações, movimentos e organizações da
sociedade civil, formalizados ou não, que atuam na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

5. Inscrições
As inscrições estarão abertas no período de 27 de abril a 24 de
maio de 2019 e serão realizadas no http://bit.ly/InscricaoEditalAgenda2030 por meio do preenchimento de ficha de inscrição
online.

6. Critérios de seleção
A seleção das propostas submetidas será feita pela Comissão Es4

pecial formada pela equipe da Casa Fluminense e membros do
conselho do Fundo. Serão utilizados os seguintes critérios para a
seleção do conjunto de propostas contempladas:
a) Diversidade territorial, buscando atingir, prioritariamente,
Baixada Fluminense, Leste Fluminense, Zona Oeste, Zona
Norte, periferias e favelas da metrópole;
b) Alinhamento com qualquer eixo temático da Agenda Rio
2030 (disponível em https://agendario.casafluminense.
org.br/) com prioridade para os temas de mobilidade urbana, segurança pública e saneamento básico;
c) Capacidade de realizar processos de formação, e de mobilização e monitoramento de políticas públicas nos seus territórios, de preferência com articulação em redes locais;
d) Diversidade dos formatos das propostas a serem entregues ao final do edital;
e) Serão priorizados projetos liderados por mulheres, jovens,
negras e negros.
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7. Resultado da seleção e efetivação do apoio
A lista de projetos selecionados será publicada no site da Casa
Fluminense (casafluminense.org.br) no dia 3 de junho de 2019.
Para efetivação do apoio, os selecionados deverão necessariamente:
a) participar da Oficina Agenda Rio 2030, em 6 de junho;
b) participar das reuniões de acompanhamento do projeto
com a equipe da Casa Fluminense;
c) Enviar até 15 de outubro de 2019 relatório de prestação de
contas sobre as atividades realizadas.
O endereço e o horário da oficina e das reuniões de acompanhamento serão informados por e-mail aos proponentes selecionados.
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8. Cronograma

DATA

ATIVIDADES

27 de abril a
24 de maio

Inscrições

25 a 31
de maio

Seleção das propostas

3 de junho

Divulgação do resultado no site da Casa

6 de junho

Oficina Agenda Rio 2030: alinhamento geral sobre a realização dos projetos e apresentação dos
aprovados

6 de junho

Assinatura do contrato

Junho
a setembro

Reuniões de acompanhamento
e suporte da equipe Casa Fluminense
ao projeto

Junho
a setembro

Realização dos projetos

Outubro

Relatório de atividades
e financeiro dos projetos

9. Dúvidas e outras solicitações
Dúvidas a respeito do edital e demais requerimentos podem ser encaminhados para o e-mail: casa@casafluminense.org.br
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