
P O R T F O L I O: Fortalecimento Institucional de Organizações



Somos agentes da transformação, nos especializamos na criação colaborativa de iniciativas inovadoras que 
promovem o Desenvolvimento Local. Temos uma missão de vida que nos conecta com o próximo e nos guia. 
Somos cidadãos de um novo tempo: seres da humanidade.

Acreditamos que novos modelos de se constituir relações sociais e econômicas são possíveis, e é possível 
também impulsionar e dar suporte a pessoas e comunidades para que se transformem de forma positiva e se 
sintam mais capazes para ter acesso a recursos.

Para isso, temos como principal premissa respeitar o saber local e atuar compreendendo que o conhecimento 
já está ali, existe e resiste, é soberano, forte, complexo e profundo. Eles são os mestres, nós os aprendizes e 
facilitadores para que os saberes floresçam e frutifiquem.

Prezamos pela ação em rede e aprendemos que ações pontuais, locais e dispersas, quando unidas, catalisam 
e potencializam os resultados. Entendemos que a inovação social é um eixo central do desenvolvimento local e é 
capaz de, através de uma atuação colaborativa e sistêmica, promover profundas e duradouras transformações 
sociais positivas.



Até hoje convertemos R$ 2,25 milhões em impacto na vida de mais de 16 mil pessoas. Enquanto isso também 
plantamos 2.344 árvores, dedicamos 9.603 horas só para formação e facilitação de atividades, fortalecemos 
cerca de 369 organizações, empreendimentos e iniciativas!

Nosso  I M P A C T O  em números

Nossas ações têm contribuído com todo os ODS, principalmente:

FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DAS 
ORGANIZAÇÕES DE BASE COMUNITÁRIA

SOLUÇÕES DE IMPACTO SOCIOAMBIENTAL 
POSITIVO PARA EMPRESAS E NEGÓCIOS

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
DE IMPACTO SOCIOAMBIENTAL

FORMAÇÃO E ENGAJAMENTO DE EMPREENDEDORES 
E LIDERANÇAS EM COMUNIDADES

S E R V I Ç O S

Acreditamos que somente através do fortalecimento de 
comunidades e das organizações da sociedade civil é possível 

avançar em direção ao alcance desta missão.
Pela experiência de 15 anos atuando com organizações de base 

comunitária, e após atuar com o Observatório de Projetos do 
Programa Casa Cidades (2018 - 2020), monitorando 150 projetos em 

todo o Brasil, identificamos as maiores dificuldades e problemas 
enfrentados pelas organizações da sociedade civil e grupos ativistas 

nas comunidades. Por isso, temos no escopo de trabalho da SER a 
realização de oficinas que abordam diretamente esses problemas.

Temos como missão 
desenvolver territórios

https://casa.org.br/wp-content/uploads/2021/05/publicacao-casa-cidades-pt.pdf
https://casa.org.br/wp-content/uploads/2021/05/publicacao-casa-cidades-pt.pdf


Sempre começamos a partir da construção de uma Teoria da Mudança para o desenvolvimento de ferramentas de Monitoramento e 
Avaliação de Impacto. Durante estes 15 anos desenvolvemos iniciativas como o "Observatório de Projetos", do Programa Casa 
Cidades, onde, de 2018 a 2020, acompanhamos mais de 150 projetos e reforçamos mais de 500 iniciativas em todo o Brasil.

Diagnosticamos questões estruturais em uma grande variedade de 
organizações, como por exemplo:

● Ausência de planeamento a médio e longo prazo;
● Continuidade de uma gestão qualificada destas organizações;
● Burocracias, falta de processos e recursos para o backoffice - 

sustentabilidade e gestão financeira;
● Comunicação externa e interna.

Para construir organizações resilientes e sustentáveis, nós oferecemos:

● Diagnóstico e monitoramento de impacto
● Workshops e módulos: Governança; Gestão Institucional, Administrativa e 

Financeira; Elaboração e Gestão de Projetos; Mobilização, Engajamento e 
Comunicação

● Infográficos, relatórios, vídeos com conteúdo das oficinas
● Escritório de projetos para organizações comunitárias
● Mentoria individual específica

Desde 2007 trabalhamos com o 
fortalecimento das organizações, e apenas 

entre 2020 e 2022, através dos Workshops de 
Boas Práticas junto ao Fundo Socioambiental 

CASA, já realizamos mais de 40 workshops 
online, beneficiando cerca de 241 grupos e 

337 pessoas.



*Dados sistematizados durante as 40 Oficinas de Reforço Institucional dadas a grupos de base comunitária.



Fortalecimento institucional em imagens



Fortalecimento institucional em imagens



Quem acredita no nosso trabalho



iracema@somos-ser.org

55 71 999887671

www.somos-ser.org

+

laura@somos-ser.org

55 71 991559287

www.somos-ser.org

+

C O N T A T O S


