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 O ano de 2019 foi cheio de novos 
desafios e quebra de paradigmas para 
o Engajamundo. Muitos obstáculos 
vieram pelos posicionamentos emanados 
por políticas em prol do “crescimento 
econômico” do Brasil e da nova liderança 
política a partir da eleição do presidente 
Jair Bolsonaro, favorecendo principalmente 
àqueles que ocupam lugares de privilégio 
na sociedade. Esse movimento, que cresceu 
por conta das medidas do novo presidente, 
provocou a atuação e fortalecimento de 
movimentos e organizações sociais que 
lutam em defesa da democracia, pelos 
direitos humanos e ambientais. 
 O contexto político do ano foi tomado 
pelo desmonte de políticas públicas do 
país, no qual o governo federal se afastou 
da pauta climática, direitos sexuais e 
reprodutivos e do direito de minorias sociais, 
excluindo no início de seu mandato pastas 
de atuação nestas áreas. Pensando nisso, o 
Engajamundo buscou o fortalecimento do 
pilar de educação, dando mais força para 
a atuação dos jovens em suas localidades 
e assim impactando muitos outros jovens 
brasileiros. 
 Provocados pelo contexto social e 
histórico do Brasil, além da própria rede 
de voluntários, o Engajamundo criou e 

1. O ENGAJA EM 2019

adaptou processos internos para o 
fortalecimento de algumas pautas 
consideradas prioritárias para nossa 
rede. O principal deles o processo de 
transição do núcleo administrativo 
voltado para mulheres negras, 
entendendo este espaço como um 
lugar de liderança da organização, e que 
deve ser ocupado por essas pessoas, 
garantindo a representatividade de 
mais de 50% da rede do Engaja.
Neste ano ainda foi realizada a 
atualização da formação “Passo 
a passo do advocacy” do Engaja, 
dando maior enfoque às questões 
de segurança do ativismo, também 
movidos pelo contexto político 
do Brasil. Esta metodologia foi 
disseminada para todos os núcleos 
locais do Engaja, e principalmente para 
jovens de comunidades tradicionais. 
A metodologia é formatada para 
incentivar a participação política da 
juventude, e pela sua aplicação, mais 
ações de ativismo aconteceram na rede, 
questionando esferas que tangem os 
direitos sociais básicos.
 Com a finalização do programa 
de formação de jovens amazônidas 
Engaja na Amazônia, percebemos 

a importância do olhar cuidadoso para 
os jovens de comunidades tradicionais, 
provocados pelos diferentes contextos 
sociais e culturais. Com isso, o ano de 2019 
também abraçou o desafio de encontrar 
novas formas de incluir em nossos processos 
e atividades vozes que possuem pouco 
acesso à internet, diversificando a forma 
como o Engaja tem atuado ao longo destes 
6 anos de existência.
 2019 foi um ano de muitos percalços 
e conquistas, mas que levou a rede do 
Engajamundo a outros patamares de 
reconhecimento externo e interno! E 
isso tudo não seria possível sem nossos 

voluntários e voluntárias, que são 
parte essencial desta história, além de 
parceiros que acreditaram no nosso 
trabalho e nos apoiaram, principalmente 
Fundação OAK, WWF Brasil, Instituto 
Clima e Sociedade, entre outros que 
estão sempre coladinhos com a gente!

Kinda, Thalita, Nayara, Mathaus, Iago, 

Pedro (Comitê Facilitador)
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 O Engajamundo é uma organização 
de liderança jovem que acredita no poder 
da juventude para a mudança, e atua no 
fortalecimento de jovens brasileiros para 
se enxergarem como parte da solução dos 
grandes problemas socioambientais do 
planeta. Somos uma rede aberta, com mais 
de 2.500 membros, e com pelo menos 200 
voluntários ativos. 
 Atuamos com a educação 
e mobilização de jovens brasileiros, 
incentivando-os à participação política e 
advocacy. Realizamos formações com jovens 
utilizando metodologias próprias do Engaja; 
mobilizamos os jovens para pautarem e se 
engajarem em assuntos relevantes para 
eles e sua realidade; incentivamos sua 
participação em espaços de tomada de 
decisão e discussão; e por fim, realizamos 
ações de advocacy e ativismo para pressionar 
tomadores de decisão, influenciar políticas 
públicas e chamar atenção da sociedade 
para pautas importantes. 
 Para organizar as demandas 
institucionais, garantir que as atividades 
ocorram, manter vivo os valores e as 
vontades de toda a organização, existe um 
Comitê Facilitador (CF) do Engajamundo, 
que é formado por seis jovens que exercem 
diversas funções, sendo elas: Gestão da Rede, 

“O 
ENGAJAMENTO 
DOS 
VOLUNTÁRIOS
É ESSENCIAL
PARA A 
EXISTÊNCIA DA 
REDE”

2. A ESTRUTURA DO ENGAJAMUNDO

Comunicação, Captação de recursos, 
Parcerias, Financeiro, Formações, 
Advocacy, Impacto da Rede, Projetos e 
Gestão do Time. 
 Já a rede de voluntários/as 
está organizada em cinco Grupos de 
Trabalho (GT), que funcionam online, dos 
seguintes eixos temáticos: Mudanças 
Climáticas, Gênero, Biodiversidade, 
Desenvolvimento Sustentável e Cidades 
Sustentáveis; além disso temos como 
braços da organização 24 Núcleos 
Locais (NL), espalhados pelas cinco 
regiões do Brasil, que são os grupos de 
voluntários que se reúnem e realizam 
ações e formações a nível local.
 O engajamento dos voluntários 
é essencial para a existência da rede, 
sendo os próprios voluntários que 
idealizam e realizam as atividades. 
Tudo o que o Engajamundo faz vai 
ao encontro das demandas de seus 
membros e voluntários, sempre guiados 
pelos pilares de atuação e valores da 
organização.
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 A Visão 2020 do Engajamundo é o planejamento estratégico para os anos de 2018 
a 2020 para a organização. Ela foi construída com o objetivo de territorializar as agendas 
globais e dar voz aos jovens que não são ouvidos, tendo como foco a disseminação e 
implementação das três agendas globais que foram firmadas nos últimos anos: o Acordo 
de Paris, a Agenda 2030 (ODS) e a Nova Agenda Urbana. 
 
 Para isso, o Engaja estabeleceu quatro objetivos gerais para guiar o trabalho da 
organização nestes 3 anos, sendo eles: 

Cada objetivo geral da Visão contém metas e objetivos específicos para os 3 
anos de execução, e vamos mostrar um pouquinho do que já foi conquistado 
em cada um deles nestes 2 últimos anos:

Consolidação da rede do Engajamundo;

Expansão para alcançar a diversidade na rede, formando jovens 
em todos os estados brasileiros;

Pressionar o poder público, do local ao nacional, para agir 
socioambientalmente coerente com as agendas internacionais;

Aumentar a visibilidade e impacto do Engajamundo por meio 
de estratégias de comunicação.

CONSOLIDAÇÃO DA REDE ENGAJAMUNDO

Objetivos 
Específicos

Formação de 
facilitadores das 
metodologias do 
Engaja

Encontros Nacionais 
da rede

Encontros Regionais 
da rede

Transição do Comitê 
Facilitador

Vivências: 
aprendizado e 
capacitação dos/as 
voluntários/as

Estratégia de cap-
tação de recursos, 
garantindo a susten-
tabilidade financeira 
da organização

Foram formados 98 
facilitadores durante os 
encontros da rede

Não foi realizado Encontro 
Nacional em 2018

Foram realizados 4 encontros 
regionais (norte, nordeste, sul 
e sudeste/centro-oeste), 
totalizando 80 voluntários/as 
participantes

Processo de transição e apro-
ximação do CF com a partici-
pação de 12 pessoas da rede, 
tendo Nayara Castiglioni e 
Mathaus Torres entrado no CF

Realizadas mais de 20 vivên-
cias com voluntários/as na 
rede, desde participação em 
eventos externos, participação 
em eventos internos, inter-
câmbio entre núcleos, viagens 

Captados aproximadamente 
R$500 mil, entre projetos e 
financiamentos institucionais

Foram formados 88 facilita-
dores das metodologias do 
Engaja durante os 
encontros da rede

EN 2019, realizado em São 
Paulo-SP, contou com a par-
ticipação de 42 voluntários/
as das cinco regiões do Brasil

Não foram realizados 
encontros regionais em 2019

Processo de transição com 
vagas afirmativas, com a 
participação de 13 pessoas 
da rede, sendo 5 mulheres 
negras. Kinda van Gastel e 
Thalita Silva entraram no CF

Foram realizadas mais de 15 
vivências com voluntários/as

Captados aproximadamen-
te R$1,2 milhão, entre 
projetos e financiamentos 
institucionais

2018 2019
3. AS CONQUISTAS DE 2019 
DA NOSSA VISÃO 2020
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EXPANSÃO PARA ALCANÇAR A DIVERSIDADE NA REDE,
FORMANDO JOVENS EM TODOS OS ESTADOS BRASILEIRO

PRESSIONAR O PODER PÚBLICO, DO LOCAL NO NACIONAL, PARA AGIR 
SOCIOAMBIENTALMENTE COERENTE COM AS AGENDAS INTERNACIONAIS

Objetivos 
Específicos

Objetivos 
Específicos

Aplicar a metodolo-
gia de formação do 
Engajamundo em 
escolas/outros 
espaços de todos 
estados brasileiros

Realizar campanhas, 
ações de ativismo, 
diálogo direto com 
tomadores de 
decisões e ações de 
comunicação para 
pressionar o poder 
público

Aumentar o número 
de articuladores 
negros e indígenas

Formar jovens na 
metodologia de 
advocacy do 
Engajamundo

Criar mecanismos 
institucionais para 
aumento de 
diversidade, 
principalmente para 
jovens que não tem 
acesso a internet e 
que não são 
universitários

Aplicadas 35 formações do 
Engajamundo em escolas, 
principalmente.

4 campanhas consolidadas 
(Fala Aê: as vozes da água; 
SOLução; Gênero; Eleições 
2018)
47 ações diretas
9 reuniões com governo/
tomador de decisão 
19 encontros de diálogo com 
sociedade civil

Panorama da rede em 2018:
Negros/as: 32 pessoas pretas 
(14,74%) e 
91 pardas (41,93%) = 56,67%
Indígenas: 6 pessoas = 2,76%
Brancos/as: 82 pessoas 
= 37,78%
Cabocla: 1 pessoa = 0,46%
Amarela: 3 pessoas = 1,38%

Foram realizadas 4 formações 
de advocacy no Brasil, 
totalizando 31 jovens formados

Desenvolvimento e consolida-
ção do Programa Engaja na 
Amazônia, para formação de 
jovens de comunidades 
tradicionais da Amazônia

Aplicadas 35 formações do 
Engajamundo, sendo 13 em 
escolas e universidades 
públicas

80 ações diretas (15 ações 
Engaja na Amazônia / 12 na 
COP25)23 reuniões com go-
verno/tomador de decisão (3 
no ATL pelo Engaja na 
Amazônia / 5 na COP)
62 palestras / falas em even-
tos / 2 consultas públicas

Análise da rede não 
realizada em 2019, 
entendendo que será feita 
ao final da visão 2020

Foram realizadas 6 forma-
ções de advocacy, totalizan-
do 188 jovens formados

Finalização do Programa 
Engaja na Amazônia, 
formando ao todo 121 jovens, 
entre indígenas, 
quilombolas, ribeirinhos 
e jovens urbanos de Manaus

2018

2018

2019

2019

AUMENTAR A VISIBILIDADE E O IMPACTO DO ENGAJAMUNDO 
POR MEIO DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO

Objetivos 
Específicos

Realizar planejamento 
estratégico de 
comunicação anual

Aumentar a 
visibilidade da rede no 
Instagram e Facebook

Criar campanhas de 
marketing digital com 
foco nas eleições 
nacionais de 2018 e 2020

Não foi realizado planejamento 
estratégico de comunicação

5.468 seguidores no instagram
18.607 seguidores no facebook

Co-criada e implementada a 
campanha
 #EngajaNasEleições

Planejamento estratégico 
para o ano de 2019 realizado 
em janeiro

17.965 seguidores no 
Instagram e 20.989 
seguidores Facebook

Não foi realizada campanha 
de marketing digital em 
2019

2018 2019
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4. RESULTADOS EM NÚMEROS (IMPACTO)

IMPACTO DIRETO MEMBROS

ARTICULADORES

Pessoas impactadas pelas nossas atividades, 
formações e pela participação em eventos e 
conferências internacionais

Jovens que fazem parte da nossa rede e 
contribuem pontualmente para o Engaja

Nossos Núcleos Locais:
Estamos em 18 Estados no país

Voluntários ativos e engajados que colocam 
a mão na massa nos GTs, NLs e Campanhas!

150 atividades 

24453 impactados 
diretamente

2300

267 articuladores 
ativos 

216 articuladores 
ativos 

160 articuladores 
ativos 

90 atividades 

9742 impactados 
diretamente

107 atividades 

9683 impactados 
diretamente
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5. LINHA DO TEMPO DAS ATIVIDADES DE 2019
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5. LINHA DO TEMPO DAS ATIVIDADES DE 2019
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6. PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS E 
ATIVIDADES DA REDE

Workshop GYBN - GT Bio 
e atividades da rede

Carnaval Consentido

 Em 2017, o Engajamundo firmou a 
parceria institucional com o GYBN , a partir 
da participação de duas voluntárias no 
Workshop Latinoamericano do GYBN em 
Bogotá, na Colômbia. Dando continuidade à 
parceria,  em fevereiro de 2019 foi realizado o 
Workshop sobre Biodiversidade para Jovens 
Latino Americanos e do Caribe, na Ilha do 
Cardoso em São Paulo. Foram 39 jovens 
participantes de 13 países, que se reuniram 
por uma semana para trocar informações 
e experiências em torno da preservação da 
biodiversidade. Os objetivos do workshop 
eram:
 Fortalecer a rede latino-americana e 
caribenha de jovens do GYBN;
 Fortalecer o Grupo de Trabalho - GT 
- sobre biodiversidade do Engajamundo;
 Alinhar os jovens sobre a Convenção 
de Diversidade Biológica (CDB);
 Criar um plano de ação nacional 
para cada país representado se baseando 
nas metas de Aichi.
 Foram dias de muito trabalho e 
emoção, em que os jovens compartilharam 

 Em 2019 o Engajamundo se juntou 
à campanha #CarnavalSemAssedio, 
puxada pelo Catraca Livre, somando forças 
com a nossa campanha institucional 
#CarnavalConsentido! Essa parceria 
aconteceu nas redes sociais e pela 
distribuição de adesivos com mensagens 
contra o assédio em bloquinhos de Carnaval 
por todo o Brasil. Além da distribuição 
de adesivos em 13 núcleos locais, rolaram 
postagens no Instagram, Facebook e 
Twitter com dicas sobre como agir para 
que o Carnaval seja aproveitado com mais 
respeito e consentimento.
 Com uma estimativa de impacto de 
10 mil pessoas, participaram da campanha 
os núcleos de Curitiba, Salvador, Belém, 
Vitória, Belo Horizonte, Natal, João Pessoa, 
Santarém, Vitória, Rio de Janeiro, Manaus, 
São Paulo e Recife!

e aprenderam ferramentas que os 
animaram a continuar os projetos em 
seus países e engajar mais jovens na 
causa. Leia o relatório completo.

https://issuu.com/engajamundo/docs/2019_relat_rio_workshop_lac_gybn
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Transição CF 2019
 A terceira transição de equipe 
de CF ocorreu em março de 2019, com 
a saída de duas pessoas da equipe - a 
Flávia Martinelli e a Amanda Segnini. 
A Amanda era a última fundadora do 
Engaja que ainda estava no Comitê 
Facilitador, o que trouxe uma relevância 
maior ao processo pois a partir de 
então a organização seria liderada 
inteiramente por pessoas que eram 
voluntárias!
 Alinhado com os valores de 
equidade do Engajamundo, há uma 
diretriz central das transições de manter 
a paridade de gênero na composição 
do CF, o que também vale para as 
coordenações de Grupos de Trabalho, 
projetos e campanhas. Somado à 
isto, nesta transição o Engajamundo 
criou vagas afirmativas para mulheres 
negras, visto uma demanda de 
representatividade da rede e coerente 
com o aumento da discussão sobre 
diversidade pelos voluntários do Engaja. 
Pela experiência ter sido positiva com 
a Jornada de Aproximação, o processo 
de repetiu na terceira transição, tendo 
uma semana de imersão com jovens 
que também querem se aproximar dos 
processos administrativos do Engaja. 
Se inscreveram ao todo 14 jovens, tendo 
somente 10 participado da semana de 
imersão junto ao CF. De todos/as os/as 
participantes, 4 mulheres negras 

 A terceira transição de equipe 
de CF ocorreu em março de 2019, com a 
saída de duas pessoas da equipe - a Flávia 
Martinelli e a Amanda Segnini. A Amanda 
era a última fundadora do Engaja que 
ainda estava no Comitê Facilitador, o que 
trouxe uma relevância maior ao processo 
pois a partir de então a organização seria 
liderada inteiramente por pessoas que eram 
voluntárias!
 Alinhado com os valores de equidade 
do Engajamundo, há uma diretriz central das 

 Vídeo transição

https://www.youtube.com/watch?v=Xiddwtd0dWQ
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Programa Engaja 
na Amazônia
 Em fase piloto, o programa de 
formação de jovens amazônidas ‘Engaja 
na Amazônia’ finalizou suas atividades em 
maio de 2019. O programa teve duração 
total de 10 meses, sendo os últimos meses 
de atividades de ativismo, mobilização 
e sensibilização por parte dos jovens 
participantes - como parte da metodologia 
-, e também de encerramento e avaliação. 
Ao todo foram formados 121 jovens, entre 
ribeirinhos, indígenas, quilombolas e jovens 
urbanos de Manaus. A finalização do projeto 
também contou com uma atividade de 
transformação local, organizada pela turma 
dos indígenas, em uma das comunidades 
da região de Alter do Chão-PA, a aldeia Novo 
Lugar, na Terra Indígena Maró, que recebeu 
um banheiro de bioconstrução e bacia 
de evapotranspiração (fossa ecológica) 
acoplada, para tratar os problemas de 
saneamento básico na comunidade. A 
construção foi feita em forma de mutirão, 
com a participação da comunidade e 
dos participantes do programa. Em julho, 
publicamos o relatório final do projeto 
piloto, que contou os principais processos, 
resultados e aprendizados da execução 
deste programa.
 Ainda, em parceria com o 
DemocraciaAbierta, um projeto de criação 
de mini-documentários sobre jovens líderes 
participantes do programa foi aprovado pelo 
Pulitzer Center. Foram elaborados 5 vídeos 

e matérias jornalísticas com 5 jovens 
de diferentes territórios do Pará, que 
contaram suas histórias de defesa da 
floresta e de transformação individual. 
Os vídeos e matérias foram publicadas 
pelo El País, ganhando repercussão 
internacional.
 A mobilização resultante do 
Programa é indicador de sucesso para 
o mesmo, tendo como destaque a 
ação de ativismo realizada pelos jovens 
de Alter do Chão-PA, em julho. A ação 
consistiu em cartazes e manifestações 
contra o Ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, devido à cortes 
orçamentários de universidades e 
contingenciamento estendido à 
todas as Universidades Federais. A 
atividade teve ampla repercussão 
nacional, positivas e negativas, que 
culminaram também na avaliação de 
aspectos de segurança institucional do 
Engajamundo.

Vídeo do programa

https://issuu.com/engajamundo/docs/relat_rio_engaja_na_amaz_nia_final
https://issuu.com/engajamundo/docs/relat_rio_engaja_na_amaz_nia_final
https://www.youtube.com/watch?v=TGl6No5IoJg
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Atualização da metodologia 
“Passo a passo do Advocacy”

Participação no Clik Hub

  A formação “Passo a passo do 
Advocacy” do Engajamundo foi co-criada 
em 2016, com o objetivo de formar jovens 
nas etapas necessárias para se fazer um 
bom advocacy, incluindo ativismo, lobby e 
comunicação. A formação contava com a 
apresentação de estudos de caso, um jogo 
de cartas com o passo a passo para criação 
de uma campanha de advocacy, e uma 
dinâmica de teatro (role-play) de uma ação 
de ativismo criada pelos próprios jovens. 
Por demandas da rede, a metodologia 
foi atualizada, a fim de deixá-la com uma 
linguagem mais simples, e assim facilitar 
sua replicação por parte dos voluntários. 
 No processo de atualização, 
entendemos também que o objetivo da 
formação é uma introdução à temática de 
advocacy, além da apresentação do passo 
a passo, sendo incluída na metodologia 
atualizada uma explicação teórica do que é 
e do porquê fazer advocacy. 
 O jogo de cartas foi revisado e 
atualizado, sendo aplicado para rede de 
voluntários durante o Encontro Nacional 
2019. Um teste da metodologia reformulada 
também foi realizado com alunos do curso 
superior de Relações Internacionais da PUC-
SP.

 O Engajamundo foi convidado 
para se tornar uma das organizações que 
compõem o Clik Hub,  iniciativa da FFLA/
CDKN, em coordenação com a iniciativa 
Accionando Redes, e impulsionado 
por Fundación Avina e Climate Action 
Network (CAN). O Clik Hub é um espaço de 
coordenação, articulação e intercâmbio de 
informações e conhecimento entre redes 
da América Latina a fim de estimular ações 
concretas e efetivas que contribuam para 
limitar os efeitos e impactos das mudanças 
do clima. 

 Após a primeira imersão do 
Clik Hub em junho/2019, foi lançado 
um Fundo Semilla para projetos 
de cooperação internacional, e o 
Engajamundo foi uma das organizações 
ganhadoras. O projeto Haz Clik seria 
realizado prévio à COP 25, para formação 
de jovens de 4 nacionalidades (Brasil, 
Nicaragua, Uruguay e Argentina) 
em educação climática e advocacy, 
contudo, não foi executado devido a 
mudança do país que sediaria a COP 25. 
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Encontro Nacional 2019
 Em julho, com a participação de 
42 voluntários de 21 cidades do Brasil, 
representando as cinco regiões do país, 
o Encontro Nacional de 2019 foi o quinto 
encontro do Engajamundo, e teve como 
principal objetivo nivelar e aprofundar o 
conhecimento sobre a história, missão, visão 
e valores para os participantes. Isto porque 
o ano de 2019 foi um ano de renovação 
de voluntários, que até então não haviam 
passado por nenhum tipo de encontro ou 
experiência imersiva. Pelo Engajamundo ser 
uma organização de voluntariado, é comum 
haver ciclos de engajamento de seus 
articuladores, renovando constantemente 
as pessoas envolvidas na organização. 
Sendo os Encontros o momento de maior 
representatividade da rede, também foi 
realizado durante o mesmo a Assembleia 
Geral Extraordinária, prevista em Estatuto, 
para a aprovação do novo Estatuto da 
Organização, mudança de endereço fiscal, 
e também a validação da entrada das duas 
novas coordenadoras do Engajamundo - 
Kinda Van gastel e Thalita Silva -, que foram 
escolhidas durante processo de Transição de 
Comitê Facilitador realizado em março/2019.
O Encontro Nacional 2019 aconteceu na 
cidade de São Roque, em São Paulo, durante 
4 dias. Além de atividades de apresentação 
da organização, também foram realizadas 
atividades para incentivar a mobilização 
e engajamento dos/as voluntários/as - a 
partir da aplicação da formação atualizada 

do “Passo a passo do Advocacy” -, roda 
de conversa com parceiros do Engaja 
sobre o contexto político e casos de 
sucesso de advocacy, e chuva de ideias 
de ações para os Núcleos Locais e 
Grupos de Trabalho. 

Leia mais no relatório do Encontro 
Nacional de 2019

https://issuu.com/engajamundo/docs/engajamundo_encontro_nacional_2019
https://issuu.com/engajamundo/docs/engajamundo_encontro_nacional_2019
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EDUCLIMA

 Em parceria com o WWF Brasil, o 
Engajamundo desenvolveu um projeto de 
formação de jovens em educação climática. 
O EduClima consistiu na realização de um 
programa de longo prazo para jovens da 
cidade de Natal - RN, para fortalecer suas 
capacidades em mobilização, participação 
e advocacy, buscando assim provocar 
mudanças de comportamento dos jovens 

O EduClima formou no total 15 jovens de Natal - RN.  

 Relatório completo do EduClima

Ciclo 1 - Educação climática: sensibilização sobre as mudanças climáticas, com 
apresentação de conceitos básicos e discussões sobre suas causas, com base em 
dados científicos. Contextualização dos impactos das mudanças climáticas para a 
realidade local dos participantes, e discussão dos possíveis caminhos e tecnologias 
para a adaptação e mitigação das mudanças climáticas, levando-se em conta casos 
concretos.

Ciclo 2 - Advocacy: Apresentação de diferentes tipos de ações de intervenção e 
incidência e ferramentas para a criação de campanhas, desde o estudo do sistema 
e mapeamento de pontos fortes e oportunidades até a definição dos objetivos 
centrais e posicionamentos do grupo.

Ciclo 3 - Comunicação: Apresentação de ferramentas de comunicação estratégica 
e de segurança digital.

Ciclo 4 - Ações práticas: Realizadas experiências práticas para testar as ferramentas 
apresentadas nos ciclos anteriores. Os participantes organizam ações de ativismo e 
incidência, aplicando as estratégias de comunicação que julgam ser mais úteis para 
cada vivência.

Ciclo 5 - Encerramento: Encerramento e avaliação final do programa e metodologia, 
em conjunto com atividade de mão na massa para criação de uma solução coletiva 
no local de aplicação do Programa.

e que contribuam diretamente na 
implementação e efetivação de 
agendas políticas em Clima. Em 
agosto/2019 foi realizada uma imersão 
prévia com 18 jovens do Engajamundo 
de 7 estados do Brasil para co-
criar a metodologia do programa e 
treinamento de facilitadores.

https://issuu.com/engajamundo/docs/2019_relat_rio_educlima_natal__1_


3130

Acampamento pelo clima

Greve pelo clima

 O Engajamundo se juntou ao Greenpeace, Instituto Alana, Avaaz e WWF para 
organizar o Acampamento pelo Clima, focando na mobilização da juventude para a 
Greve Mundial pelo Clima, no dia 20 de setembro. 
 Foram 2 dias de imersão para 40 jovens do Brasil, reunidos em São Paulo de 29 
a 31 de agosto, juntando voluntários do Engajamundo e Greenpeace, além de jovens 
convidados do Instituto Alana. O objetivo do acampamento foi passar ferramentas 
de ativismo e mobilização para incidência climática, além de desenho de estratégias 
nacional para a Greve Mundial do Clima.

 Inspirados pelo movimento global #FridaysForFuture, liderado pela ativista sueca 
Greta Thunberg de 16 anos, jovens estudantes do mundo todo estão demandando 
justiça climática, pressionando líderes políticos e empresariais a agirem para evitar que 
as mudanças climáticas afetem gravemente seu futuro. 
 O Engajamundo se uniu a este movimento, somando forças nas demandas 
por ações climáticas e às manifestações públicas por todo o Brasil. No dia 24 de maio 
aconteceu a segunda Mobilização Mundial pelo Clima, em 15 cidades brasileiras, tendo 
jovens de 7 Núcleos Locais do Engajamundo ido para as ruas manifestar por justiça 
climática. Já no dia 20 de setembro aconteceu a terceira Mobilização Mundial pelo Clima, 
desta vez com 10 Núcleos Locais do Engaja indo às ruas. 
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Erasmus + Project: 
Learning Through Sports

Erasmus + Project: 
ON|OFF LINE: Youth 
Engagement Using 

Digital Tools O Engajamundo firmou uma parceria 
com 4 organizações da Europa e América 
Latina, a partir da plataforma do Erasmus+, 
uma plataforma da Comissão Europeia 
para trabalhar com educação, formação, 
juventude e esportes. O projeto Learning 
Through Sports (Aprendendo através do 
esporte) tem como objetivo desenvolver, 
testar e compartilhar ferramentas 
inovadoras em esportes, que desenvolvam 
e fortaleçam capacidades dos jovens. Além 
do Engajamundo, fazem parte do projeto 
a Champions Factory LTD (Inglaterra), 
Champions Factory (Bulgaria), Asociatia 
Liber la educatie, cultura si sport (Romania), 
Grupo Internacional de Paz (Colômbia), e a 
Brigada de Voluntarios Bolivarianos del Perù 
(Perú).
 Em janeiro de 2019 aconteceu o 
primeiro encontro do projeto, em Londres, 
que contou com a participação de dois 
membros do Comitê Facilitador do 
Engajamundo e uma voluntária da rede. 
O segundo encontro foi realizado em 
Medellín - Colômbia, em abril/2019, e foi 
organizado pelo Grupo Internacional de 
Paz, organização da Colômbia que atua 
com crianças e jovens de comunidades 
periféricas da Colômbia em situação de 
vulnerabilidade pelo narcotráfico. Já o 
terceiro encontro aconteceu em e Lima - 
Peru em setembro/2019, e foi organizado 

 O Engajamundo firmou parceria 
com duas organizações da Europa via o 
Erasmus+. O projeto ON|OFF LINE: Youth 
Engagement Using Digital Tools tem como 
principal objetivo o desenvolvimento de 
um manual de engajamento de jovens 
através de ferramentas online e offline de 
mobilização.
 O primeiro encontro do projeto 
foi realizado em São Paulo, organizado 
pelo Engajamundo, para linhamento das 
organizações participantes e acordo de 
entregas, prazos e responsabilidades. 
O segundo encontro aconteceu em agosto, 
na Macedônia, organizado pela CID - Center 
for Intercultural Dialogue, e contou com a 
participação de 4 voluntários do Engaja e 2 
membros do CF. Nele houve o intercâmbio 
de metodologias e vivências entre os/as 
jovens participantes de acordo com suas 
realidades. 
 O terceiro encontro foi em Viena, 
na Áustria, em outubro/2019, para 
desenvolver ferramentas e boas práticas 
sobre engajamento online e offline de 
jovens, e contou com 2 membros do CF e 2 
voluntários. 
 O encerramento do projeto será em 
São Paulo, em 2020. 

pela Brigada de Voluntários Bolivarianos 
del Perù, organização que trabalha 
com voluntariado voltado para jovens. 
O quarto encontro foi organizado 
pelo Engajamundo, em São Paulo, em 
novembro, no formato de intercâmbio 
de jovens. Em 2020 irá acontecer o 
encerramento do projeto e entrega dos 
produtos em Sofia, na Bulgária. 
 Ao todo foram 06 jovens 
voluntários/as do Engaja participando 
dos encontros internacionais.
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7. PARTICIPAÇÕES EM CONFERÊNCIAS E 
FÓRUNS

Participação na CSW63

Reunião preparatória Climate Summit em Abu Dhabi

 Em 2019 o Engajamundo não levou 
uma delegação para a CSW63, porém contou 
com a representação de uma voluntária da 
rede neste espaço, articulando com outros 
atores dentro da Comissão Sobre o Status 
da Mulher. 
 A CSW63 teve como tema principal 
a “Proteção social, acesso à serviços 
públicos e infraestrutura sustentável para 
equidade de gênero e empoderamento 
das mulheres e meninas”, revisado para 
“Empoderamento feminino e sua conexão 
com o desenvolvimento sustentável”. 
 A participação da voluntária do 
Engajamundo teve dois pontos focais: 
a cobertura de painéis relacionados à 
temática da mulher no mercado de trabalho 
e o mapeamento do evento para futuras 
delegações de voluntárias do Engajamundo 
para melhor incidirem nesse espaço.
 Leia aqui o depoimento da Luiza 
Kormann, voluntária do núcleo local de São 
Paulo e representante do Engajamundo na 
CSW 63:

“Priorizei o melhor entendimento do 
funcionamento deste espaço tão complexo 

 O Engajamundo participou em 
junho/2019 da reunião preparatória para 
o UN Climate Summit de Nova York, que 
aconteceu em Abu Dhabi. Esta reunião 
foi financiada pelo Governo dos Emirados 
Árabes e organizada pela United Nations 

e fértil, e, por meio de diversas 
interações com outros participantes, 
ficou evidente o maior trunfo da 
Conferência: o espaço de diálogo e troca 
de experiências entre organizações 
da sociedade civil. Também tive a 
oportunidade de conhecer algumas 
participantes-chave no New Yorker 
Hotel, em um evento de Reception and 
Networking. A Senadora do Canadá 
Marilou McPhedran, por exemplo, me 
recebeu de braços abertos: participante 
assídua há mais de 20 anos, ela é 
uma das grandes responsáveis pela 
internalização da pauta feminista na 
Constituição canadense.”

Office of the Secretary-General’s Envoy 
on Youth. Dois voluntários do Engaja, 
junto a 28 jovens do mundo inteiro, se 
reuniram por dois dias para definir as 
estratégias da juventude mundial para 
a Climate Summit.
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Participação na Climate Week Salvador

 A Latin America and the Caribbean 
(LAC) Climate Week aconteceu em 
Salvador entre os dias 19 a 23 de agosto. O 
Engajamundo esteve presente com uma 
delegação forte e atuante de 25 jovens, 
que realizaram atividades diversas, desde 
formação à ações de ativismo. O objetivo do 
evento, a partir de discussões regionais, era 
de preparar a sociedade para a COP 25, que 
aconteceria no Chile, em dezembro do ano 
corrente, porém que acabou sendo sediada 
em Madrid, Espanha. 
 Os    voluntários do Engaja participaram 
de mesas temáticas pressionando 
tomadores de decisão para a emergência 
de pautas, apresentando contraposições  às 
iniciativas governamentais trazidas como 
otimistas e suficientes para sanar a crise 
climática, além de compartilhar experiências 
dos jovens em ação climática. 
 A delegação se dividiu nos grupos 
de trabalho de ativismo, comunicação e 
lobby, e algumas das principais atividades 
foram: formação do Caminho da Solução 
com enfoque em mudanças climáticas; 
participação na Reunião do Fórum Brasil 
de Mudanças Climáticas; fala no Pitch Hub 
junto à Fundação Avina, como iniciativa na 
Campanha 6D sobre ação climática; fala 
sobre visibilidade das migrações climáticas 
junto à RESAMA; fala em evento da YOUNGO 

sobre “Improving Resilience and 
Adaptation”, em uma discussão sobre 
implementação das NDCs; discussão 
sobre aceleração da mobilização 
de ação climática, trazendo como 
experiência as Greves pelo Clima e 
o projeto EduClima; organização da 
Marcha pela Amazônia no dia 23 de 
agosto, que contou com mais de 200 
pessoas; participação no workshop de 
comunicação promovido pela CAN; e, 
fala na Opening Plenary da LACCW, 
enquanto representante da YOUNGO. 
O evento serviu como espaço de 
desenvolvimento de habilidades, 
criação de rede com movimentos locais, 
visibilidade para a pauta climática e da 
juventude, além de preparação para a 
COP 25. 
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Participação na Climate 
Summit NY e Youth 
Climate Summit

 Devido à reunião preparatória para 
o UN Climate Summit de Nova York, que 
aconteceu em Abu Dhabi, o Engajamundo 
teve a oportunidade de construir o Youth 
Climate Summit, que reuniu mais de 100 
jovens de nacionalidades diferentes antes 
do Climate Summit. Durante o Youth 
Climate Summit, os jovens puderam criar 
posicionamentos, mostrar o que estão 
construindo a nível local e compartilhar 
experiências. 
 Em decorrência do protagonismo 
do Engajamundo na construção do Youth 
Climate Summit e do Climate Action 
Summit, Paloma Costa, então coordenadora 
do Grupo de Trabalho de Clima do 
Engajamundo, foi convidada a falar na 
abertura do Climate Action Summit, junto 
com o António Guterres, secretário geral das 
Nações Unidas, e Greta Tumberg, ativista 
climática. Além da intervenção na plenária, 
os representantes do Engajamundo fizeram 
ações diretas de ativismo contra o Ministro 
do Meio Ambiente Ricardo Salles. 

Participação no People’s 
Summit NY 

 O Engajamundo foi convidado 
pela Amnesty International, Centre 
for International Environmental Law, 
Greenpeace International, Office of the High 
Commissioner for Human Rights, Human 
Rights and New York University e o Wallace 
Global Fund para auxiliar na organização 
do “People’s Summit: Climate,  Rights and 
Human Survival”, realizado em outubro/2019. 
 O objetivo do evento foi de criar 

novos espaços de poder, energia e 
recursos para fortalecer um movimento 
de massas conectado, diversificado e 
orientado para superar a crise climática, 
colocando as pessoas e os direitos 
humanos no centro das soluções 
climáticas. O resultado final do People’s 
Summit foi a Declaração pelo Clima, 
Direitos e Sobrevivência Humana. 

https://aida-americas.org/es/declaracao-cupula-dos-povos-pelo-clima-direitos-e-sobrevivencia-humana
https://aida-americas.org/es/declaracao-cupula-dos-povos-pelo-clima-direitos-e-sobrevivencia-humana
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COP25

 A 25ª Conferência das Partes da 
Convenção-Quadro de Mudanças do 
Clima da ONU, ou simplesmente COP25, 
aconteceu entre os dias 2 a 13 de dezembro 
de 2019, em Madri, na Espanha. Foi a última 
conferência a anteceder o início da vigência 
do Acordo de Paris, que entra em vigor 
em 2020. Depois da COP21, em 2015, ano 
em que foi elaborado o Acordo de Paris, 
as conferências têm se debruçado sobre 
como colocá-lo em prática. Ainda há regras 
a serem negociadas e por isso a COP25  foi 
importantíssima no sentido de finalizar essa 
tarefa e, também, foi a última oportunidade 
para os países colocarem possíveis metas 
mais ambiciosas na mesas de negociações. 
 Um fato relevante é que 2019 foi o ano 
em que a Conferência deveria ser sediada 
na América do Sul, sendo o Brasil o principal 

candidato em 2018. Entretanto, após 
as eleições presidenciais em outubro, 
o país retirou sua candidatura, sendo 
o Chile escolhido para sediar a COP25. 
Pouco mais de um mês antes do início 
da conferência, o presidente Sebastián 
Piñera do Chile cancelou a COP devido 
às circunstâncias sociopolíticas no país. 
Em 03 de novembro foi confirmada a 
nova sede em Madri, na Espanha. 
 Mesmo com todos os obstáculos, 
o Engajamundo levou 15 jovens 
para a Espanha, que representaram 
as diferentes partes e diversidades 
do Brasil. As principais atividades e 
resultados da COP25 podem ser vistas 
no vídeo feito pela delegação sobre a 
Conferência e no relatório final.

https://www.youtube.com/watch?v=c6pYd_NZ5tI
https://www.youtube.com/watch?v=c6pYd_NZ5tI
https://issuu.com/engajamundo/docs/relat_rio_cop25_-_vers_o_final__comp_
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8. PANORAMA FINANCEIRO 9. EQUIPE ADMINISTRATIVA 
[COMITÊ FACILITADOR]

 O ano de 2019 foi um ano de muitos desafios para o Engajamundo, também no 
aspecto financeiro, porém terminou com a aprovação de dois grandes projetos, o que foi 
motivo de celebração!

Você pode saber sobre o financeiro do Engaja no nosso relatório de 
transparência, clicando aqui.

Janeiro a Maio de 2019
Amanda Segnini
Iago Hairon 
Flávia Martinelli
Mathaus Torres
Nayara Castiglioni
Pedro Lacerda

Junho a Dezembro de 2019
Iago Hairon 
Kinda van Gastel
Mathaus Torres
Nayara Castiglioni
Pedro Lacerda

Thalita Silva

https://www.engajamundo.org/novosite/wp-content/uploads/2020/03/2019-Transparência-Financeira-Engajamundo-1.pdf


4746

 Muitas mudanças e passos importantes aconteceram para o 
Engajamundo em 2019, sendo um ano desafiador em muitos sentidos, 
mas também um marco para o amadurecimento e fortalecimento desta 
organização que tanto amamos. Mesmo com poucos recursos, o Engaja 
atingiu patamares de reconhecimento nacionais e internacionais, e 
esteve presente nas mais importantes discussões e tomadas de decisões 
do mundo. Foi lindo ver nossos voluntários e voluntárias buscando 
ativamente a representação em espaços de referência, mas também a 
mobilização e fortalecimento local nos mais diversos contextos. No mais, 
o ano de 2019 foi o grande passo para o Engajamundo se firmar como 
organização de liderança jovem que atua diretamente na Amazônia, e 
temos muito orgulho disso!

 Um obrigada especial aos grandes parceiros que acreditaram em 
nós e que estiveram conosco durante 2019, além de conselheiros/as e 
mentores que nos ajudaram nos momentos de dificuldades.

O ENGAJA AINDA TEM MUITO 
PRA IMPACTAR NESSE MUNDÃO, E 
ESPERAMOS TER VOCÊS CONOSCO !

VAMOS JUNTES?
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