
P O R T F Ó L I O: Monitoramento de Avaliação de Impacto



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.



Nosso  I M P A C T O  em números

S E R V I Ç O S
Informação subsidiando 

a transformação

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!

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

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.

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


Como o investimento nesse trabalho pode potencializar o que você faz hoje
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Work f l o w

Co-construção da 
Teoria da Mudança

Estruturação dos 
indicadores e metas

1. CO-CONSTRUÇÃO DE TEORIA DA MUDANÇA
Uma maneira prática para grupos visualizarem onde a organização 
está, onde ela pretende chegar e que caminhos precisa percorrer para 
isso. Aqui também definimos como os projetos/ ações serão 
monitorados.

2. ESTRUTURAÇÃO DOS INDICADORES E METAS
Facilitamos uma oficina com a equipe gestora e demais responsáveis 
para definir como se dará a avaliação da mudança provocada - o que 
pode estar conectado com agendas como ODS e ESG.



Work f l o w

3. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE IMPACTO
Coletamos dados e informações em momentos distintos, que podem 
ser antes do recebimento do recurso, durante o projeto/ação e ao final 
dele. Dessa forma, temos um retrato do antes, durante e depois, sendo 
possível fazermos análises, comparações e recomendações para 
projetos futuros. Além disso, realizamos uma escuta ativa dos 
beneficiários e beneficiárias do projeto a fim de reavaliar a sua 
execução e redirecionar recursos se necessário.

Avaliação inicial
(Marco Zero)

Avaliações 
pontuais

Avaliação
Final



Work f l o w

Produção de 
Conteúdo

Relatório
Final

4. PRODUÇÃO DE CONTEÚDO
Durante o monitoramento podem ser produzidas peças de 
comunicação - infográficos, vídeos e outros registros visuais, artigos, 
relatórios e outros conteúdos - que podem ter recortes diversos 
acerca dos projetos, ações ou resultados.

5. RELATÓRIO FINAL
Após a análise dos dados coletados nos diferentes momentos, a SER 
costuma fazer uma publicação sobre os impactos e resultados, com 
infográficos, análise, insights e depoimentos impactantes.



Como esse trabalho tem beneficiado as organizações

Através do monitoramento e avaliação do Programa Casa Cidades* foi possível 
comprovar que os atores mais importantes nos processos de transformação local, e os 
mais aptos a implementar as mais adequadas soluções, são os grupos de base os 
maiores conhecedores de seus territórios e problemáticas. Através do Observatório de 
Projetos, liderado pela SER, transformamos depoimentos e dados qualitativos em 
estatísticas e dados quantitativos que resultaram em dois tipos de objetivos: (a) De 
dimensionamento de resultados; (b) De fortalecimento da capacidade dos projetos para 
a atuação em rede.

Por isso, durante 2 anos, acompanhamos mais de 27 mil pontos de dados através de 
uma plataforma online - onde também acontecia a divulgação dos resultados de cada 
iniciativa - exclusiva para os 150 projetos. 

*O Programa Casa Cidades foi realizado pelo Fundo Socioambiental Casa com o apoio financeiro do 
Fundo Socioambiental CAIXA e da OAK Foundation.

● 149 Projetos monitorados e analisados.

● Plataforma online com todos os dados e 
métricas dos projetos analisados, além de 
notícias de cada projeto.

● Criação de um rede nacional com mais de 
149 organizações e coletivos de 10 regiões 
metropolitanas, entre elas: Salvador, Recife, 
São Luís, Belém, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Distrito Federal, Porto Alegre, Vitória e Belo 
Horizonte.

● 01 publicação "Uma outra cidade é possível: 
o Programa Casa Cidades mostra o poder 
transformador gerado quando o 
protagonismo está nas mãos dos grupos de 
base"

Resultados

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


SER em imagens



Como esse trabalho está beneficiando organizações

No período entre 2019 e Março de 2021, o Fundo Socioambiental Casa, com o apoio da CLUA, 
apoiou 52 projectos de grupos e organizações de base - em comunidades localizadas na Bacia 
do Rio Tapajós e na Bacia do Rio Madeira na Amazônia - que contribuíram para melhorar a 
qualidade de vida com iniciativas sustentáveis que também poderiam contribuir para a 
preservação do bioma amazônico.

A SER foi então responsável pela síntese dos resultados da avaliação externa do desempenho 
e eficácia da implementação desta iniciativa. O documento gerado a partir desta 
sistematização avaliou o desempenho do programa Casa Amazônia - Tapajós/Madeira, 
destacando as lições aprendidas e listando algumas recomendações. O panorama descrito por 
SER contendo os impactos e resultados obtidos a partir dos projetos apoiados pela Casa neste 
programa ajudou o Fundo a tomar decisões estratégicas para aumentar o impacto do 
programa nos grupos de base.

● Foram analisados 52 relatórios de projetos 
localizados na Amazônia.

● Avaliação da implementação da iniciativa 
Casa Amazônia - Tapajós/Madeira, no 
período de 2019 a 2020, a partir de dois 
eixos principais: Ação e Transformação.

● Identificação dos pontos fortes, fracos, 
sucessos, erros, e eficácia das ações da 
iniciativa.

● Indicação das provas e resultados obtidos 
com o programa no período.

● Relatório narrativo completo com a 
informação sistematizada e analisada 
obtida a partir do desenvolvimento das 
diferentes fases do trabalho.

Results



SER em imagens



Como esse trabalho tem beneficiado as organizações

Em 2022 SER participou na avaliação dos 117 apoiados pelo Fundo Socioambiental CASA na Bolívia, 
Paraguai, Argentina e Brasil, como parte da Aliança Global para Ação Verde e Género - GAGGA*. 
Com um forte enfoque na intersecção das agendas de gênero e justiça ambiental, a participação 
na publicação final desta avaliação proporcionou à SER uma compreensão mais profunda do 
feminismo de gênero e das várias perspectivas feministas sobre a protecção ambiental, bem 
como uma visão do trabalho dos grupos de base, particularmente na Bolívia e no Paraguai, onde 
106 dos 117 projectos analisados estavam localizados. Os resultados deste trabalho serão mais 
detalhados num artigo que está a ser publicado e que demonstra como as mulheres, a partir deste 
programa, emergiram mais capacitadas, melhor formadas, reforçadas, melhor organizadas em 
redes, mais ouvidas e participadas nas suas comunidades, territórios, e pelas autoridades locais.

Link para a publicação.

*O programa é facilitado por um consórcio de organizações liderado pelo Central American Women's Fund (FCAM) com sede na 
Nicarágua, em colaboração com a Mama Cash e Both ENDS, ambas sediadas nos Países Baixos. O consórcio trabalha em estreita 
colaboração com aliados estratégicos e uma vasta gama de fundos de justiça ambiental e direitos da mulher, organizações não 
governamentais (ONG), e grupos comunitários que trabalham a nível local, nacional e regional em mais de 30 países da América 
Latina, África, Ásia e Europa (Geórgia).

● 51% dos projetos foram localizados na 
Bolívia 

● 39% dos projetos foram localizados no 
Paraguai 

● 8,5% dos projetos foram localizados no 
Brasil 

● 01 projeto na Argentina 

● 20% dos projetos no tema do género

● 66% dos beneficiários eram mulheres

Perfil dos Projetos 
Analisados

https://casa.org.br/wp-content/uploads/2022/05/mulheres-potentes-casa-gagga-pt-br-digital-c.pdf


Como esse trabalho tem beneficiado as organizações

Após dois anos de apoio a 111 iniciativas, desenvolvidas em todo o país, o Fundo CASA, em 
parceria com a Caixa Econômica Federal, precisava avaliar, do ponto de vista da inovação e 
do impacto, os projetos apoiados nos anos de 2015 e 2016.

A SER, então, analisou e sistematizou em um ebook - Fortalecimento de Comunidade - essas 
iniciativas, de modo que a inovação socioambiental gerada fosse comunicada, servindo de 
inspiração para outras experiências.

Esse trabalho possibilitou ao Fundo CASA ter uma dimensão da importância de apoios a 
pequenos projetos nas comunidades.

● 111 Projetos analisados

● 53 Projetos classificados como inovadores

● 01 E-book elaborado, destacando as 
inovações dos projetos

● 01 Site georreferenciado, com todos os 
projetos analisados

Resultados

https://casa.org.br/wp-content/uploads/2020/10/e-book-fortalecimento-comunidades.pdf





