
Os representantes da sociedade civil que integram 
a Iniciativa Barcarena Sustentável (IBS) realizaram, 

em 07/02, um Encontro Geral para definir as ações 
que serão desenvolvidas neste ano. Com apoio da 
Secretaria Executiva da IBS, os participantes estabele-
ceram um calendário anual de atividades a partir das 
dimensões do projeto. Conheça as ações:

Engajamento
Os encontros gerais IBS e os encontros de novos 
engajamentos acontecerão a cada dois meses. A IBS 
na Comunidade terá novo formato, com dois mutirões 
no ano. Os integrantes da IBS serão os mediadores, 
divulgando a ação da iniciativa nas comunidades.

Formação Social
As Trilhas de Aprendizagem Formação em Planejamento 
e Gestão de Projetos  e Desenvolvimento de Capacida-
des Institucionais de Organizações Sociais têm início no 

primeiro semestre deste ano, são abertas ao público e 
acontecem nas comunidades, de forma descentralizada. 
Também serão desenvolvidas oficinas direcionadas inte-
grantes da IBS que abordarão temas como o combate à 
desinformação, oratória e leitura de editais. 
Conhecimento e Informação
O site barcarenasustentavel.org continua sendo o local 
de referência de informações, registros e biblioteca do 
projeto. O boletim IBS Informa, produzido no formato 
impresso e eletrônico, fará a cobertura de todas as ati-
vidades e o grupo de WhatsApp continuará a manter o 
fluxo de informações para os integrantes da IBS.

Proposição e Ação para a Mudança
A IBS elaborou, em um processo participativo, uma 
Teoria da Mudança para Barcarena. Essa visão de futuro 
da cidade é referência para as chamadas de projetos da 
Plataforma Conexões Sustentáveis. Em 2023, teremos a 
Chamada de Base Comunitária II e os integrantes da IBS 
se programaram para contribuir com a ação.
Para 2023 foram programadas atividades que abordarão 
a cultura em Barcarena. Será criada a Rota IBS: visitas às 
comunidades para troca de conhecimento e vivências.

Sociedade civil define as atividades a 
serem desenvolvidas pela IBS em 2023

Encontro Geral da IBS reuniu lideranças de Barcarena para definir uma agenda baseada nas quatro dimensões da iniciativa

Caminhos do Fortalecimento
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15 projetos do Conexões Sustentáveis já 
beneficiam a comunidade de Barcarena
A plataforma Conexões Susten-

táveis realiza, desde 2022, 
chamadas públicas para financiar 
projetos com o objetivo de pro-
mover o desenvolvimento susten-
tável do município de Barcarena. 
Atualmente 15 projetos estão em 
execução.
A iniciativa é uma realização do 
Fundo de Sustentabilidade Hydro, 
com apoio da Plataforma Parceiros 
pela Amazônia (PPA), da Agência 
dos Estados Unidos para o Desen-
volvimento Internacional (USAID) 
e Alliance Bioversity International 
(CIAT), com execução da Platafor-
ma Conexões Sustentáveis.
OS PROJETOS - Dos 15 projetos que 
hoje compõem a Plataforma, oito 
integram a Chamada Base Comu-
nitária I, que selecionou propostas 
prioritariamente submetidas por 
organizações comunitárias ou que 
atuam em Barcarena e beneficia-
rão diretamente diversas comuni-
dades da cidade. 
34 propostas se inscreveram em 
quatro eixos temáticos: Geração de 
Renda, Sociobiodiversidade, Sanea-
mento e Gestão de Resíduo Sólido. 
Os projetos aprovados devem ser 
executados em até 12 meses.
Outros sete projetos integram a 
Chamada de Base Estruturante, 
que recebeu propostas das organi-
zações que conhecem a realidade 
da cidade em parceria com empre-
sas, universidades, centros tecno-
lógicos e startups que pudessem 
colaborar na elaboração de solu-
ções tecnológicas inovadoras para 
o enfrentamento de problemas de 
ordem produtiva, econômica ou so-
cial de Barcarena, gerando menos 
impactos sociais e ambientais.
Foram enviados 19 projetos ligados 
a três eixos temáticos: Infraestrutu-
ra Inclusiva e Fomento à Inovação, 
Saneamento e Sociobiodiversidade. 

As sete organizações que firmaram 
a parceria com o FSH, têm até 24 
meses para executá-los.
No site barcarenasustentável.org 
você poderá acompanhar o desen-
volvimento de cada um deles.
MONITORAMENTO - Foi realizado, 
em dezembro de 2022, o sorteio 
que definiu, entre os inscritos, os 

representantes da IBS na Comissão 
de Monitoramento da Plataforma 
Conexões Sustentáveis. O objetivo 
da Comissão é apoiar e aconselhar 
o monitoramento e a execução dos 
projetos.
CHAMADA - Em abril, a plataforma 
Conexões Sustentáveis lançará a 
Chamada de Base Comunitária II.

Comissão de Fortalecimento 
da IBS faz primeira reunião

A Comissão de Fortalecimento da IBS, formada por integrantes da 
Secretaria Executiva e da sociedade civil fizeram sua primeira reu-
nião de planejamento em 08/02/2023.
Objetivo da Comissão é estruturar instâncias de diálogo e de conso-
lidação da IBS na sociedade.  

Conexões Sustentáveis conta com projetos que atuam nas comunidades de Barcarena
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