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RESUMO DO PROCESSO 
 
Inscrição >> seleção >> contato >> termo de cooperação >> transferência dos recursos >>              
anjo do projeto >> acompanhamento da atividade >> prestação de contas e relatório de              
atividades >> avaliação. 

 
NOSSO OBJETIVO 
 
O Fundo Local Bike Anjo pretende combinar o acesso a pequenas quantias de recursos              
financeiros ao fortalecimento das articulações locais Bike Anjo por todo o Brasil, visando             
contribuir para a criação e execução de campanhas, projetos, ações ou atividades de             
grupos e/ou pessoas que pertençam à rede Bike Anjo. O recurso pode financiar uma              
atividade inteira ou apenas uma parte dela. 
 

Esse apoio é pontual e tem o objetivo de fortalecer as articulações 
locais Bike Anjo pelo Brasil. 

 
Sabemos que o recurso financeiro muitas vezes não é necessário para construção de uma              
atividade ou ação, são pessoas engajadas que transformam uma simples ideia em            
realidade, mudando a vida de inúmeras pessoas. Mas, dispor de algum recurso financeiro             
pode ajudar a viabilizar a transformação de uma ideia em realidade, e é nisso que               
acreditamos.  
 
CATEGORIAS 
 
Nesta edição os projetos deverão estar inscritos de acordo com as categorias abaixo: 
 
Inovação: projetos que nunca foram realizados na rede e que possuem uma abordagem             
inovadora perante as atividades que já são realizadas e que podem ser facilmente             
replicadas. 
Exemplo:Bike na obra 
 

 www.bikeanjo.org 
contato@bikeanjo.org 

 

http://bikeanjo.org/blog/2018/05/03/bike-na-obra/
http://bikeanjo.org/
http://bikeanjo.org/
http://www.twitter.com/bikeanjo


 

 

 

Mobilização: projetos que visem a mobilização de Bike Anjos para atividades específicas            
internas ou para fora da rede.  
Exemplo: Mobilização com Bike Anjo Natal; Bike Anjo João Pessoa na Escola Viva olho do               
tempo 
 
Infra estrutura: projetos para cidades que ainda estão em fase de estruturação e que              
necessitam de ferramentas, materiais, tendas, para iniciar ou dar continuidade as           
atividades.  
Exemplo: Bike Anjo Blumenau - Bicicletas dobráveis  
 
 
INSCRIÇÃO 
 
Para se inscrever no Fundo Local Bike Anjo, você ou grupo devem se encaixar em ao                
menos um destes critérios:  
 

- Ser voluntário ou voluntária da rede Bike Anjo; 
- Fazer parte de alguma articulação local da rede Bike Anjo. 

 
Descreva de forma clara e sucinta a atividade que será realizada, seu objetivo, público alvo               
da ação, sua categoria e quais os resultados esperados. As inscrições vão de 31/07              
(terça-feira) até às 23h59 do dia 26/08 (domingo), mais detalhes no formulário de             
inscrições.  
 
Para inscrever sua campanha, projeto, ação ou atividade, é preciso preencher esse            
formulário online:  AQUI 
 
Quanto mais melhor… então podem inscrever quantos projetos ou ações quiser ;) 
 
 
PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
Ao final do prazo das inscrições, sua proposta será avaliada por um Comitê Avaliador,              
formado por voluntários(as) da rede Bike Anjo e de organizações parceiras mantendo a             
isonomia na avaliação. 
 
A avaliação seguirá os seguintes critérios: 
 
1. Ação deve ter objetivos claros de acordo com a categoria escolhida 
2. A ação deve ter relação com o fortalecimento da articulação local do Bike Anjo. 
3. O grupo – ou pessoa – deve demonstrar capacidade para desenvolver a ação proposta. 
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4. O grupo – ou pessoa – deve ter boa comunicação e potencial de mobilização. 
5. O grupo – ou pessoa – deve seguir os princípios e valores da rede Bike Anjo. 
 
Em até 20 dias após o encerramento das inscrições, você receberá um parecer por e-mail               
sobre o status de sua atividade ou projeto proposto. 
 
ANJO DO PROJETO 
 
Todas as campanhas, projetos, ações ou atividades submetidas e selecionadas terão um(a)            
Anjo(a) conselheiro(a) do Projeto, que ajudar na construção/elaboração da campanha,          
projetos, ação ou atividade. As sessões de aconselhamento serão realizadas virtualmente e            
o Anjo do Projeto acompanhará o progresso da ação ou atividade até sua conclusão,              
quando possível. 
 
 
RECURSO: RECEBENDO E UTILIZANDO  
 
Nesta edição do Fundo Local Bike Anjo dispomos de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais),                
sendo que o valor máximo por projeto fica limitado a R$ 3.000,00 (três mil reais),               
visando impactar o máximo de cidades/projetos possíveis. 
 
Serão distribuídos R$8.000,00 (oito mil reais) em cada categoria (inovação, mobilização           
e infraestrutura).  
 
Uma vez selecionada a proposta pelo Comitê Avaliador, a equipe Bike Anjo solicitará dados              
pessoais do responsável para confecção do Termo de Cooperação. É preciso assinar o             
termo e enviá-lo, via correios, conforme instruções recebidas. O recurso só será            
transferido mediante assinatura do Termo de Cooperação e seu recebimento pela           
equipe Bike Anjo.  
 
Não é necessário possuir CNPJ. 
 
Os recursos são provenientes do Projeto de Mobilização Nacional da rede Bike Anjo -              
MOB BA 2018/19, que conta com o parceiro multiplicador Itaú. 
 
Juntamente com o Termo de Cooperação você receberá um modelo de prestação de             
contas simples cujo preenchimento é obrigatório. O Anjo conselheiro do Projeto auxiliará no             
seu preenchimento. Recomendamos que você guarde as Notas Fiscais ou Recibos pelo            
prazo de 2 anos para fins de auditoria. 
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O recurso financeiro deve ser utilizado apenas para as atividades descritas no            
formulário de inscrição e no Termo de Cooperação, sendo proibida sua utilização para             
outros fins.  
 
PRAZO 
 
Você precisará informar o período em que serão realizadas as atividades. A proposta             
deverá ser executada em até três meses após a transferência dos recursos, prazo este              
em que as despesas relacionadas à sua proposta deverão acontecer. O projeto pode             
continuar depois dessa data, mas os custos não serão cobertos por este financiamento. 
 
CONDUZINDO SUA PROPOSTA 
 
Atenha-se à proposta enviada em sua candidatura que consta no Termo de Cooperação.  
 
Revisite constantemente seus objetivos de curto e longo prazo para se assegurar de que              
suas ações estejam alinhadas a eles. 
 
A comunicação é a chave para potencializar o impacto de seu projeto. Dedique tempo a               
ela. 
 
Registre. Faça fotos, vídeos ou textos em todas as etapas de sua atividade – salvo casos                
de sigilo. Isso o ajudará a fazer seu relatório de atividades na conclusão do projeto, na                
comunicação das redes sociais e consolida um legado que torna possível passar o             
conhecimento para outras pessoas. 
 
Os princípios e valores da rede Bike Anjo devem ser mantidos ao longo de sua atividade. 
 
ACOMPANHAMENTO DA PROPOSTA 
 
Em datas previamente combinadas, a equipe do Bike Anjo conduzirá conversas online com             
as pessoas ou grupos responsáveis pela proposta. As conversas servirão para           
acompanharmos as atividades e, principalmente, ajudá-los a superar desafios. 
 
Queremos aprender com essa experiência. ;) 
 
 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
Após notificar a equipe Bike Anjo sobre a conclusão de sua campanha, projeto, ação ou               
atividade, você deverá produzir um relatório de atividades e fazer a prestação de contas. 
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O que é o relatório de atividades? 
É o descritivo da atividade executada, em texto, audiovisual ou multimídia. Escolha a mídia              
que mais se adapta ao tipo de projeto que você desenvolveu e que te traga mais                
aprendizado para iniciativas futuras que deseja desenvolver.  
 
O que podemos e devemos anexar aos relatórios? 
Os registros em texto como depoimentos ou observações, fotos e vídeos feitos ao longo do               
projeto. 
 
Como é feita a prestação de contas? 
Basta preencher a planilha-modelo enviada pela equipe Bike Anjo.  
 
Qual a data de envio destes documentos? 
O prazo para o relatório será até um mês após o término da utilização dos recursos. A data                  
precisa para o envio será combinada de acordo com a campanha, projeto, ação ou              
atividade. 
 
AVALIAÇÃO 
 
Após o envio do relatório de atividades, faremos juntos uma avaliação do processo para              
compartilharmos desse momento de aprendizagem. A avaliação consiste em uma conversa           
via hangout com algumas perguntas sobre o processo de financiamento do Fundo Local             
Bike Anjo e sobre a execução da sua proposta. O importante é fazer uma boa reflexão                
sobre o impacto do apoio à sua atividade, projeto, ação ou campanha. 
 
A data exata para a realização das avaliações será combinada de acordo com a campanha,               
projeto, ação ou atividade. 
 
 
CONTATOS 
Tina Horvath 
+55 (11) 9. 97464.8900 
tina@bikeanjo.org 
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