


A Casa Fluminense é uma organização da sociedade civil que atua para a 
construção de políticas públicas na metrópole do Rio de Janeiro, com foco na 
redução das desigualdades, no aprofundamento democrático e no desenvolvi-
mento sustentável. Criada em 2013 por ativistas, pesquisadores e integrantes 
de outras organizações da sociedade civil, se articula em rede para potencializar 
lideranças sociais, difundir informações e incidir no debate e no poder público. 

Como parte do objetivo de fortalecer lideranças metropolitanas, o Fundo Casa 
Fluminense visa apoiar o fortalecimento institucional de organizações da socie-
dade civil, a construção de agendas locais de políticas públicas e a produção 
de soluções locais. A edição contemplará coletivos, movimentos, organizações 
da sociedade civil e empreendimentos econômicos das periferias da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro engajados na melhoria dos seus territórios e na 
busca por soluções de curto e médio prazo aos desafios enfrentados.

Acreditamos que abrir caminhos para a superação das desigualdades do Rio 
metropolitano é uma tarefa coletiva que deve ser pautada pela atuação das 
lideranças sociais da periferia, com protagonismo das mulheres, dos negros e 
negras, da juventude, da população LGBTQIA+ e outros grupos que mais expe-
rimentam seus efeitos e historicamente menos acessam recursos de fomento.

A visão de futuro que a Casa Fluminense defende está sistematizada na 
Agenda Rio 2030, um documento que reúne um conjunto de propostas de 
políticas públicas para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na busca por 
justiça econômica, racial, de gênero e socioambiental. Organizado pela Casa 
Fluminense, o conteúdo é produzido a partir de processos de escuta coletiva 
com a rede de parceiros através de entrevistas, encontros colaborativos e con-
sultas online.

O presente edital espera fortalecer a atuação de organizações da sociedade 
civil na metrópole e impulsionar o debate de políticas públicas a partir da Agen-
da Rio 2030.

1. APRESENTAÇÃO

https://casafluminense.org.br/agenda-rio-2030/


Estamos em julho de 2021 e ainda vivenciamos a pandemia da COVID-19 na 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com todos os desafios históricos de 
falta de acesso aos serviços públicos. Atravessamos o trágico marco das 500 
mil mortes e o cenário é de muitas perdas por conta do agravamento da crise 
humanitária e sanitária, propositalmente negligenciada por quem tinha a res-
ponsabilidade de enfrentar a pandemia com o compromisso de salvar o maior 
número de vidas brasileiras possível.

 
Neste contexto, vivenciamos violações de direitos em diversos níveis e to-

das as questões postas em evidência em 2020, se aprofundaram em 2021. O 
aumento alarmante da violência praticada pelo Estado, do desemprego e da 
perda de renda familiar em nossas periferias, colocou o medo de morrer de 
COVID-19 lado a lado com o medo da morte por tiro ou pela fome.

 Desde o início da pandemia, o trabalho de grupos e organizações locais tem 
sido fundamental para minimizar os efeitos desta crise, que tem impactado de 
maneira severa a população negra e periférica. Sendo assim, fortalecer e apoiar 
o trabalho destes grupos é a missão do Fundo Casa Fluminense e deve ser 
prioridade durante e após a pandemia.

Por isso, a Casa Fluminense, em parceria com o Instituto Unibanco, Instituto 
Ibirapitanga e a Fundação Ford, convida coletivos, movimentos e organizações 
mobilizadas nas periferias da metrópole a submeter propostas para o Edital  
Agenda Rio 2030 - edição 2021.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

3. OBJETIVO DA SELEÇÃO

O Edital Agenda Rio 2030 - edição 2021  visa apoiar o fortalecimento ins-
titucional de organizações da sociedade civil, a construção de agendas locais 
de políticas públicas e a produção de soluções locais. A edição contemplará 
coletivos, movimentos e organizações da sociedade civil e empreendimentos 



Serão apoiados 30 projetos com valores que variam entre R$5.000,00 
R$8.000,00 e R$10.000,00. Além disso, os selecionados receberão acompa-
nhamento da Casa Fluminense e oficinas de trocas de experiências entre os 
contemplados. 

Confira abaixo as linhas de apoio e quais atividades relacionadas se enqua-
dram nos critérios desta edição: 

1. Fortalecimento Institucional

Formalização das organizações com abertura de CNPJ, serviços de cartório, 
assessoria jurídica e de contabilidade;

Compra de equipamentos, qualificação do trabalho realizado pela organiza-
ção e reforma de sede própria;

Capacitação da equipe e construção de plano de sustentabilidade das orga-
nizações.

4. LINHAS DE APOIO

econômicos das periferias da Região Metropolitana do Rio de Janeiro engaja-
dos na melhoria dos seus territórios e na busca por soluções de curto e médio 
prazo aos desafios enfrentados.

Os projetos apoiados deverão estar alinhados com a Agenda Rio 2030, 
documento com visão e propostas de políticas públicas elaborado pela 
Casa Fluminense. 

A Casa Fluminense elaborou recentemente o Guia para Agendas Locais 
2030, um documento que sintetiza metodologias, ferramentas e aprendiza-
dos coletados a partir da escuta ativa e do aprendizado com os grupos que 
desenvolveram Agendas Locais no ano de 2020. O Guia pode ser utilizado 
como um excelente instrumento de apoio para todes que quiserem explo-
rar suas possibilidades na construção de novas Agendas Locais 2030. Seu 
download está disponível no site da Casa Fluminense.

https://casafluminense.org.br/agenda-rio-2030/
https://casafluminense.org.br/wp-content/uploads/2021/06/01_GUIA_AGENDAS_versao-final-8.pdf
https://casafluminense.org.br/wp-content/uploads/2021/06/01_GUIA_AGENDAS_versao-final-8.pdf


2. Agenda Local

Capacitação de moradores e lideranças comunitárias com cursos, seminários 
e oficinas sobre políticas públicas prioritárias do território; 

Elaboração e publicação de Agendas Locais, jornais de bairros, livros, filmes 
e conteúdos digitais sobre políticas públicas no território;

Campanhas de comunicação e mobilização voltadas para a defesa de causas 
nos territórios.

3. Solução Local

Ações de combate à fome como a compra de cestas básicas, fortalecimento 
de cozinhas comunitárias e distribuição de refeições;

Iniciativas de geração de trabalho e renda, como pequenos negócios que 
fazem inclusão socioprodutiva, cooperativas, empreendimentos de economia 
criativa e solidária, produção agroecológica, assistência técnica e melhorias 
habitacionais e outros;

Produção cultural voltada para mestres e mestras, grupo e instituições de 
manifestações tradicionais populares, festas literárias, circuitos de saraus, de 
cineclubes, slams, teatro, dança, circo, artes visuais, valorização de memória 
e identidade, e projetos de capacitação e formação técnica em arte e cultura.

Coletivos, movimentos, organizações da sociedade civil, pequenos negócios, 
cooperativas e empreendimentos de economia solidária, já formalizados ou 
não, localizados na Região Metropolitana do Rio de Janeiro;

Organizações com orçamento anual de, no máximo, R$ 150.000,00 em 2020;

Projetos liderados por mulheres, pessoas negras, juventude e população 
LGBTQIA+.

5. PÚBLICO



A seleção das propostas submetidas será feita por uma comissão especial 
formada pela equipe da Casa Fluminense, membros do conselho da Casa Flu-
minense e convidados. Serão observados os seguintes critérios para a seleção 
do conjunto de propostas contempladas: 

Alinhamento com os valores e eixos temáticos da Agenda Rio 2030, articu-
lando ações territorializadas conectadas às propostas de políticas públicas 
elencadas no documento;

Capacidade de identificar e dialogar com problemas locais, a relevância da 
proposta e as pessoas impactadas pelo projeto;

Trajetória e engajamento comunitário no território de atuação;

Atuação em formulação, influência e monitoramento de políticas públicas;

Ter participado de alguma edição do Curso de Políticas Públicas da Casa 
Fluminense;

Fazer parte de articulações em redes, fóruns e alianças pela defesa de direi-
tos;

Para projetos de geração de trabalho e renda serão priorizados a viabilidade 
econômica e a sustentabilidade dos empreendimentos.

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

As inscrições devem ser feitas no período de 5 de julho a 23 de julho de 2021 
através de formulário online, preenchimento do arquivo [ANEXO-1 ORÇA-
MENTO e CRONOGRAMA] e comprovante de rendimento anual do projeto ou 
empreendimento econômico, a serem enviados nas seções respectivas para 
upload no formulário de inscrição. O link para inscrição também está disponível 
no site da Casa Fluminense.

7. INSCRIÇÕES

https://casafluminense.org.br/agenda-rio-2030/
https://forms.gle/YHr9MTHrDBasi8vv5
https://drive.google.com/drive/folders/1BKKFaWzBld2ew880P95kdL2o-Z2kQEt6?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BKKFaWzBld2ew880P95kdL2o-Z2kQEt6?usp=sharing
https://casafluminense.org.br/fundo-casa-fluminense/


O resultado da seleção será divulgado no dia 9 de agosto de 2021 no site da 
Casa Fluminense. Os selecionados vão receber um e-mail com informações 
sobre os passos seguintes.

8. RESULTADO

Para a efetivação do apoio, os grupos e organizações selecionados deverão 
participar da oficina de apresentação (11/08) e assinar o termo de parceria com 
a Casa Fluminense entre os dias 16 e 20 de agosto.

Os projetos deverão ser finalizados até o dia 30 de novembro.

9. CONTRATO E PRAZO DO PROJETO

10. CALENDÁRIO

ATIVIDADE DATA

Período de inscrições 05 de julho a 23 de julho de 2021

Seleção 26 de julho a 6 de agosto de 2021

Divulgação do resultado 09  de agosto de 2021

Encontro de apresentação e pactuação 11 de agosto de 2021

Assinatura do termo de parceria
e liberação do recurso

16 a 20 de agosto de 2021

Oficina sobre prestação de contas 24 de agosto de 2021

Execução e Reuniões de acompanha-
mento com a Casa Fluminense

Setembro de 2021 a novembro de 2021

Finalização dos projetos 30 de novembro de 2021

Seminário de encerramento do edital 02 de dezembro de 2021

Envio dos relatórios de atividades e 
financeiro

14 de dezembro de 2021

https://casafluminense.org.br/
https://casafluminense.org.br/


Dúvidas sobre questões não expostas nesta chamada, preenchimento do 
formulário e outras solicitações podem ser encaminhadas para o email casa@
casafluminense.org.br.

12. DÚVIDAS E OUTRAS SOLICITAÇÕES

Aplicar os recursos recebidos exclusivamente na realização das 
atividades propostas;

Participar da Oficina de Apresentação e de Elaboração da Prestação 
de Contas;

Participar das reuniões de acompanhamento com a Casa Fluminense;

Utilizar a logomarca da Casa Fluminense nos materiais de 
comunicação;

Participar de forma remota das oficinas de troca de experiências 
entre os projetos apoiados;

Enviar a prestação de contas com o relatório financeiro e os 
comprovantes fiscais das despesas;

Enviar descrição das atividades realizadas e registro fotográfico;

Enviar relatório final em dezembro.

11. COMPROMISSOS DOS APOIADOS



Onde faço a inscrição do projeto?
No formulário: https://forms.gle/YHr9MTHrDBasi8vv5

Quem pode participar? 
Pessoa física ou pessoa jurídica sem fins lucrativos.
Os empreendimentos econômicos serão apoiados como pessoa física.

Quais municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro
serão atendidos pelo edital?
Todos os 22 municípios da Região Metropolitana serão atendidos pelo edital: 
Rio de Janeiro, Belford Roxo, Cachoeira de Macacu, Duque de Caxias, Guapi-
mirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova 
Iguaçu, Paracambi, Petrópolis, Queimados, Rio Bonito, Seropédica, São Gon-
çalo, São João de Meriti e Tanguá.

Posso inscrever mais de um projeto?
Não. Estamos aceitando um projeto por organização.

Quando encerram as inscrições?
As inscrições se encerram às 23h59 do dia 23 de julho de 2021 (horário de Bra-
sília).

Para acessar o formulário é preciso ter conta google?
Sim. Pois existem dois anexos que precisam ser enviados através do formulário 
e carregados no google drive.

Os anexos devem ser enviados pelo formulário?
Sim. Os anexos são obrigatórios para preenchimento do formulário de inscrição 
e devem ter limite máximo de 10MB.

FAQ - Perguntas frequentes

https://forms.gle/YHr9MTHrDBasi8vv5

