Instituto Hidrovias lança Edital que destina R$ 1 milhão a projetos sociais
Inscrições estão abertas até 31 de outubro. Projetos de todo o Brasil podem participar
da seleção.
O Instituto Hidrovias, braço de Investimento Social Privado da Hidrovias do Brasil S.A
lançou nesta sexta-feira (08), o Edital que irá destinar R$ 1 milhão a projetos sociais. O
objetivo é apoiar financeiramente até 10 ações que visem o desenvolvimento local nos
países onde a empresa desenvolve suas operações: Brasil, Paraguai e Uruguai.
A Hidrovias do Brasil é uma empresa de logística integrada com operação portuária e
navegação fluvial e costeira, com atuação nos municípios de Barcarena e Itaituba (PA),
Santos (SP) e nas cidades de Asunción (Paraguay) e Montevideo (no Uruguay). Dentro
de nossa gestão de Sustentabilidade temos um Compromisso de Impacto Positivo com
o Desenvolvimento Local e Humano nas regiões que acolhem nossas operações. Dentro
deste compromisso lançamos o 1º Edital para captação de projetos a serem auxiliados
pelo Instituto Hidrovias.
“Estamos muito felizes com este movimento. Esta primeira edição é um verdadeiro
desafio, pois o nosso foco é contemplar projetos de todas as regiões onde a Hidrovias do
Brasil atua. Temos a expectativa que todas as propostas apresentadas terão papel
fundamental na transformação social por meio de temas como geração de renda,
bioecomomia, educação, preservação ambiental, alimentação, fortalecimento de
organizações da sociedade civil e proteção e garantia de direitos. Sem dúvidas, estamos
apostando em ações transformadoras”, explica a Diretora de Sustentabilidade da
companhia, Fabiana Gomes.
Todos
os
projetos
devem
ser
inscritos
exclusivamente
no
site
do edital (editalinstitutohidrovias.hbsa.com.br) plataforma que contém todas as
informações e orientações oficiais; e devem seguir os critérios de elegibilidade como ser
direcionado a uma das linhas temáticas propostas; apresentar documentos
comprobatórios nas esferas jurídica, fiscal e financeira; e seguir os prazos
estabelecidos.
As inscrições seguem abertas até 31 de outubro. A duração de cada projeto deve ser de
12 meses ou 24 meses, assim como o orçamento total deve ser entre R$ 100 mil e R$
300 mil. A seleção será feita por uma equipe multidisciplinar da Hidrovias do Brasil e do
Instituto Hidrovias, considerando critérios como relevância, sustentabilidade,
replicabilidade, inovação, parcerias intersetoriais, relação com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e metodologias bem definidas de monitoramento
e avaliação.
SERVIÇO: Inscrições para o Edital Instituto Hidrovias
O que é? Edital para apoiar financeiramente até 10 projetos sociais
Quando? Inscrição entre os dias 08 a 31 de outubro de 2021
Onde? Exclusivamente pelo site www.hbsa.com.br/editalinsitutohidrovias
Mais informações: edital.institutohidrovias@hbsa.com.br

