
Investimento para impulsionar 
o desenvolvimento sustentável 
de base comunitária



Nossa essência é 
sustentável e comunitária
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Fazer do mundo um lugar melhor para se viver é algo que exige esforço 

conjunto e uma série de conexões que busquem olhares diferentes para 

uma mesma direção: o futuro como resultado de ações realizadas em curto, 

médio e longo prazos. 

Inspirado por esse desafio, surge o Fundo de Sustentabilidade Hydro 

(FSH), uma organização sem fins lucrativos criada para promover o 

desenvolvimento sustentável e apoiar projetos de base comunitária e com 

dinâmica participativa.

Instituído em 2019, o Fundo de Sustentabilidade Hydro nasceu de um 

compromisso conjunto das empresas Hydro, Albras e Alunorte de investir 

100 milhões de reais para alavancar iniciativas e ações que contribuam 

com o desenvolvimento sustentável do município de Barcarena (PA), em 

um período de 10 anos. Os investimentos no território de Barcarena são o 

marco inicial da trajetória do FSH.

A definição das diretrizes dos investimentos feitos pelo Fundo de 

Sustentabilidade Hydro é feita em parceria com a sociedade civil organizada, 

em processos participativos e por meio de diálogos abertos.

Em Barcarena, a primeira parceria é com a Iniciativa Barcarena Sustentável 

(IBS), uma plataforma que observa o território, dialoga sobre os principais 

problemas, identifica prioridades e aponta as possíveis soluções para 

melhorar a qualidade de vida na região.

Nascemos para apoiar o  
desenvolvimento sustentável
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Inspirado pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), da 

Organização das Nações Unidas, o Fundo de Sustentabilidade Hydro 

possui os seguintes objetivos:

Com os pés no chão 
e olhar para o futuro

l	Contribuir para cidades e comunidades sustentáveis.

l	Incentivar o trabalho decente e o crescimento 
econômico.

l	Investir em projetos e ações que contribuam para o 
desenvolvimento sustentável.

l	Estabelecer linhas de investimento que promovam o 
empreendedorismo comunitário e aumentem o poder 
de atuação das organizações de base comunitária.

l Promover a inclusão da sociedade como parte 
integrante das decisões territoriais.
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PAZ, Justiça e 
instituições
eficazes

16
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l	Cidadania

l	Transparência

l	Abordagem territorial

l	Rigor

l	Base comunitária

Nossos 
Princípios
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Antes de traçar os caminhos a percorrer, já tínhamos a certeza de que 

o melhor seria caminhar em grupos, com os passos firmes de uma 

construção coletiva e participativa. 

Os caminhos que 
escolhemos seguir

	 l Investimos em projetos e ações que contribuam 
para o desenvolvimento sustentável, planejando linhas 
de investimento de forma participativa, com base em 
demandas do território. 
 
 
l	 Fomentamos espaços que incentivem os debates 
locais e apoiem as iniciativas de cunho comunitário.

 
 
l	 Captamos recursos e articulamos parcerias. 
 
 
 
l	 Desenvolvemos ferramentas de gestão territorial, 
aprimorando capacidades locais em gestão de projetos 
e promovendo a cultura da colaboração, interesse 
público e cidadania. 
 
 
l	 Monitoramos resultados e impactos das ações 
promovidas.

Como atuamos



As comunidades locais são o foco prioritário dos investimentos do 

Fundo de Sustentabilidade Hydro. Para isso, valorizamos iniciativas que 

aumentem o poder de atuação das organizações de base comunitária, 

incluindo a capacitação, instrumentalização e planejamento. 

A principal linha de investimento do FSH é desenvolvida por meio 

de editais direcionados preferencialmente a organizações de base 

comunitária. Mas o incentivo ao desenvolvimento sustentável do território 

também pode ocorrer por meio de apoio direto a projetos que dialoguem 

com as necessidades das comunidades. 

Investimentos em 
empreendedorismo 
comunitário
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É um movimento independente de pessoas e instituições 
que decidiram trabalhar juntas para transformar a realidade 
social de Barcarena. Reúne o esforço de vários atores sociais, 
incluindo a Hydro, para promover e acelerar mudanças no 
município. Ao promover um espaço colaborativo, envolve 
membros da academia, empresas, comunidades, organizações 
civis e autoridades, para compartilhar preocupações, discutir e 
priorizar as principais necessidades de Barcarena. 

Iniciativa Barcarena Sustentável

Organização privada, 
sem fins lucrativos, 
fundada pela Hydro, 
Alunorte e Albras. O 
FSH investe no apoio 
à IBS.

Plataforma que, de forma 
colaborativa, discute e 
aponta soluções para as 
principais necessidades do 
território.
A plataforma também 
monitora e avalia impactos.

A IBS conta com o apoio 
financeiro do FSH para 
viabilizar sua organização, 
que é coordenada por uma 
Secretaria Executiva.

É uma instância 
executiva com 
capacidade de financiar 
projetos e programas 
planejados em parceria 
com a IBS.

Fundo de Sustentabilidade Hydro Iniciativa Barcarena Sustentável

Fundamentos da parceria FSH e IBS
O Fundo de Sustentabilidade Hydro e a Iniciativa Barcarena 
Sustentável (IBS) têm em comum o objetivo de contribuir para 
uma Barcarena mais desenvolvida e sustentável.  Por isso, o FSH 
baseia seu planejamento e linhas de financiamento naquilo que é 
discutido na IBS. 

Clique aqui e saiba mais sobre a Iniciativa Barcarena Sustentável
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http://barcarenasustentavel.org/


contato@fundohydro.com.br   (91) 98874-3637


