
EDITAL DE FOMENTO EM ATHIS 2022

MAIS ARQUITETOS



O Programa Mais Arquitetos é uma proposta do CAU/BR 
para ampliar o acesso da sociedade à Arquitetura e 
Urbanismo. Um dos eixos do programa trata do tema da 
Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social -
ATHIS. Uma das ações previstas é o lançamento de Editais 
de fomento para ATHIS a partir do CAU.

Em 2022, o foco do edital é promover ações de prevenção 
e mitigação de riscos climáticos e recuperação de áreas 
degradadas por desastres ambientais a partir da ATHIS, 
Regularização Fundiária e da promoção da Habitação de 
Interesse Social.

O papel do 
CAU Brasil 
na ATHIS
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82%* das construções
no Brasil são feitas

sem o suporte técnico
de um arquiteto ou

engenheiro

IT’S TIME TO CHANGE 
OUR PROFESSION 
CURRENT PARADIGMS 

IT’S TIME TO GET CLOSER 
TO THE POPULATION 
THAT NEEDS OUR 
TECHNICAL SERVICES 

IT’S TIME TO CHANGE 
OUR PROFESSION 
CURRENT PARADIGMS 

IT’S TIME TO GET CLOSER 
TO THE POPULATION 
THAT NEEDS OUR 
TECHNICAL SERVICES 

Rocinha, Rio de Janeiro, 2021
*(CAU/Datafolha, 2022)



É HORA DE NOS 
APROXIMARMOS DA 
POPULAÇÃO QUE MAIS PRECISA 
DOS NOSSOS SERVIÇOS!

Jardim Peri, São Paulo, 2021

Como nós, 
profissionais de 
arquitetura e 

urbanismo, podemos
agir para resolver esse

problema e criar
propostas articuladas

com a população?



Nossa principal meta é a de difundir
conhecimento sobre o direito à 
moradia, garantido pela Constituição
federal e por outras leis, para a 
população e para autoridades públicas.

No Brasil, toda família com renda de 
até 3 salários mínimos tem o direito
de ser assessorada por um 
professional de arquitetura e 
urbanismo.

ATHISATHIS
Assistência

Técnica para 
Habitação de 

Interesse Social

Lei de



Em um exercício de 
nuvem de palavras, ao 
final da Semana de 
Habitação 2021, a 
palavra mais citada 
como papel do CAU/BR 
em relação a ATHIS foi 
fomento.

Na Semana de Urbanismo, 
no mesmo ano, o tema foi 
Cidade Resiliente.



Melhorias na versão 
2022

1 – Ampliamos os limites dos RECURSOS FINANCEIROS;

2 - Eliminamos a exigência de contrapartida financeira;

3 – Financiamento de até 100% dos projetos;

4 - No item 11.1.1 modificamos a redação para DIRIGENTES;

5 – Simplificação do processo de inscrição, e inclusão da possibilidade de 
envio de um Vídeo pela entidade proponente, para que o projeto fique 
mais claro para a comissão de seleção.

6 – Otimizamos o processo de Prestação de contas, baseado na experiência 
com a Comissão de Monitoramento e Avaliação das Parcerias do CAU 
(CMAP-CAU/BR).

7 – Live de divulgação para tirar dúvidas das entidades sobre o edital.



DO OBJETO E DOS PROJETOS1



Toda Organização da Sociedade Civil (OSC) poderá concorrer ao 
edital para receber o fomento do CAU Brasil, desde que seu 
funcionamento esteja de acordo com a Lei 13.019/2014.

Além disso, a atuação da OSC e a proposta de ação deverão 
estar adequadas às diretrizes indicadas no presente Edital,
além da relevância para a promoção da justiça social no âmbito 
das famílias em vulnerabilidade socioeconômica, em específico 
as questões que promovam a prevenção e mitigação de riscos 
climáticos e recuperação de áreas degradadas por desastres 
ambientais por meio da ATHIS e/ou REURB.

Quem poderá concorrer?



CONSTRUÇÃO POR 
AUTOGESTÃO

Ações de assistência e assessoria 
técnica habitacional de interesse 
social junto a movimentos por 

moradia organizados, associações 
ou grupos de moradores ainda não 

institucionalizado

CAPACITAÇÃO 
TÉCNICA

Ações de promoção de 
capacitação em ATHIS e/ou 

REURB direcionada para 
áreas que sofreram com 
desastres ambientais ou 
correm risco iminente

CONTRATAÇÃO DE 
ARQUITETOS

Elaboração de projetos 
arquitetônicos de ATHIS em 

parceria com Estados / 
Municípios / Emendas 

Parlamentares
INTERVENÇÕES

URBANAS
Projetos em locais públicos:

Praças, Parques, ruas e 
melhorias habitacionais e 

REURB

O que poderá ser fomentado?



Recursos disponibilizados
R$ 1.500.000,00 dividido em 60 cotas de R$25.000,00

Mínimo de 1 cota (R$ 25.000,00)

Máximo de 10 cotas (R$ 250.000,00)

O CAU pode financiar até 100% do projeto

Pelo menos 1 projeto contemplado por região do país!

Outros projetos serão chamados por ordem geral de classificação



Comissão de Seleção

A Comissão de Seleção de Propostas será 
composta por profissionais com atuação 
na área objeto do edital, representantes 
do corpo técnico e de conselheiros do 
CAU/BR, conforme portaria a ser 
publicada pela Presidência.

É a Comissão que realizará a avaliação 
em duas etapas, com objetivos e 
formatos de avaliação distintos.

Mérito das
Propostas

1

Documentação 
e Planos de 

Trabalho

2



CRONOGRAMA E ETAPAS DE AVALIAÇÃO2



28/06 até 01/08

02/08 até 10/08

Até 11/08

5 dias após Divulgação

15 dias após 
resultado de recursos

5 dias após Divulgação

Previsão: Plenária, 23/09/2022

1ª Etapa de Avaliação

2ª Etapa de Avaliação

27/06



Primeira Etapa de Avaliação

A primeira etapa é a Avaliação das Propostas, na qual a 
Comissão de Seleção avaliará as propostas inscritas de acordo 
com 6 critérios:

1 – Mitigação e resiliência com foco em ATHIS e REURB;

2 – Existência de articulação por apoio público no local de intervenção;

3 – Existência e qualidade das contrapartidas financeiras complementares ao projeto proposto;

4 – Originalidade/ Inovação da proposta;

5 – Clareza e coerência na apresentação da proposta

6 – Convergência com as metas e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), parte 
integrante da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável; 

7 – Relevância para a promoção da justiça social e inclusão.



Primeira Etapa de Avaliação
ORDEM SELECIONADOS CLASSIFICAÇÃO

1º PROPOSTA NA REGIÃO CENTRO-OESTE MAIOR NOTA NA REGIÃO

1º PROPOSTA NA REGIÃO NORTE MAIOR NOTA NA REGIÃO

1º PROPOSTA NA REGIÃO NORDESTE MAIOR NOTA NA REGIÃO

1º PROPOSTA NA REGIÃO SUDESTE MAIOR NOTA NA REGIÃO

1º PROPOSTA NA REGIÃO SUL MAIOR NOTA NA REGIÃO

2º PROPOSTA EM QUALQUER REGIÃO MAIOR NOTA NO PAÍS *

3º PROPOSTA EM QUALQUER REGIÃO 2ª MAIOR NOTA NO PAÍS **

... PROPOSTA EM QUALQUER REGIÃO ... **

* Excetuadas pontuações maiores que já tenham sido selecionadas por critério de regionalidade
** A depender da disponibilidade de cotas e da obtenção da nota mínima



Segunda Etapa de Avaliação

Na segunda etapa de avaliação, serão observados os 
Planos de Trabalho e os Documentos de Habilitação, bem 
como ao atendimento à lei 13.019/2014 e aos requisitos 
do edital. Não serão apoiados projetos:

De OSC inadimplente 
ou com prestação de 

contas inconclusa 
perante o CAU/BR ou 

UF

Em desacordo com a 
Missão institucional e 
finalidade do CAU/BR; 
Que não evidenciem 

benefícios à A&U

Cujo proponente seja 
pessoa física; De OSC 
que se enquadre no 
art. 39 da lei 13.019 

Que não informe 
contrapartidas; Cujo 
patrocínio preveja 

aquisição de bens para 
instalações próprias



LANÇAMENTO E DIVULGAÇÃO3



Divulgação

Site para a inscrição dos 
projetos no edital



Data limite de 15/07 para o envio 
de dúvidas acerca do edital.

Inscrições e
dúvidas

Site para a inscrição dos projetos no edital ou 
pelo Portal da Transparência do CAU Brasil

www.caubr.gov.br/moradiadigna/

Live para tirar dúvidas, 26/07.



Obrigado!


