FSA oferece aporte de R$ 3,78 milhões para projetos sociais em 2020
Alinhada às Metas Nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a Fundação
Salvador Arena (FSA) lança edital para o Programa de Apoio a Projetos Sociais (PAPS 2020), que
destinará até R$ 3,78 milhões para projetos que contribuam com a proteção, promoção e
desenvolvimento social de pessoas em situação de vulnerabilidade e risco socioeconômico.
As inscrições vão até o dia 2 de dezembro de 2019 e contemplam cidades da região metropolitana de
São Paulo. A previsão é apoiar até 25 projetos, sendo que o aporte da FSA será de até R$ 360 mil por
projeto, conforme edital disponível no site da instituição.
De acordo com Sérgio Loyola, Gerente de Desenvolvimento e Promoção Social da FSA, o PAPS 2020

está em consonância com as diretrizes da ONU adaptada para o Brasil pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea) que, juntamente com a Comissão Nacional para os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, determinou a Agenda 2030 para o Brasil.
Assim, serão considerados como diferenciais, projetos que visam combater a pobreza em todas as suas
formas; assegurem uma vida saudável e promovam o bem-estar para todos, em todas as idades;
promovam educação inclusiva, equitativa, de qualidade; gerar emprego pleno, produtivo e trabalho
decente; tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros e sustentáveis; e, por fim,
promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à
justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
“Sempre norteamos nossos projetos com as tendências mundiais de desenvolvimento social, abarcando
a educação, saúde, habitação e assistência social como itens prioritários para transformação social, pois
convergem com a missão da Fundação Salvador Arena”, explica o executivo.
As ONGs interessadas em participar do processo devem atender os requisitos disponíveis no edital,
preencher o formulário de inscrição e enviá-lo à sede da FSA até às 16h do dia 02 de dezembro de 2019.
Sobre o PAPS Criado em 2002 para fortalecer o terceiro setor como um todo, o PAPS oferece, além do
apoio financeiro, uma assessoria técnica gerencial para a elaboração e a execução dos projetos
apresentados por organizações não governamentais (ONG).
Os ciclos de formação em Gestão Profissional e em Sustentabilidade Financeira, com cerca de 100 horas
cada, seguem para a sua quarta edição em 2019 e consistem em capacitar e qualificar as Ongs
brasileiras para alcançar a condição de Excelência no Bem, de forma profissional, autônoma e eficaz.
Nos últimos 10 anos, destinou mais de R$ 87 milhões em projetos sociais ligados à educação, saúde e
habitação, das regiões da Grande São Paulo, Baixada Santista e semiárido nordestino.
Cronograma PAPS 2020
Processo seletivo: Programa de Apoio a Projetos Sociais – PAPS 2020
Inscrições: até às 16h do dia 02 de dezembro de 2019
Cidades contempladas: Serão recebidos projetos das cidades de Santo André, São Bernardo do Campo,
São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão, Pires e Rio Grande da Serra; da Capital paulista; Baixada
Santista: Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São
Vicente; além de Barueri, Caieiras, Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Ferraz de
Vasconcelos, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Osasco, Poá, Suzano e
Taboão da Serra.
Edital e mais informações, acesse aqui.
Sobre a Fundação Salvador Arena
A Fundação Salvador Arena é uma instituição civil, de direito privado e sem fins lucrativos criada em
1964 pelo empreendedor Salvador Arena (1915-1998), para manter atividades voltadas à transformação
social nas áreas de educação e terceiro setor. Entre 2002 e 2017 a Fundação aplicou mais de R$ 620
milhões em iniciativas para o fortalecimento de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e em projetos
sociais nas regiões da Amazônia, Baixada Santista, Grande São Paulo e Interior, Minas Gerais, Rio de
Janeiro e semiárido nordestino, beneficiando diretamente mais de 1 milhão de pessoas. Nos últimos 10
anos a FSA já capacitou cerca de 1.000 dirigentes e técnicos em cursos de gestão para o terceiro setor.
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