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Quem somos
O Instituto Maranhão Sustentável é uma
associação de direito privado, de caráter
socioambiental e cultural que tem como
missão promover e apoiar o
desenvolvimento autêntico, pautado nos
valores socioambientais, gerando
empoderamento social e valorização do
patrimônio cultural e socioambiental.
O Casa d'Arte é um Centro de Cultura
idealizado por artistas para inspirar, criar,
expor, registrar e difundir a cultura em
todas as suas manifestações. Compartilha
ambiente projetado para acolher, abrigar e
incentivar a criatividade. É pautado no
conceito de redes colaborativas
construindo um modelo singular que
valoriza a economia solidária, a autonomia
e a arte autêntica.

Nossos princípios
Somos muitas mãos tecendo criatividade, cooperação, solidariedade, coletividade,
transparência, diversidade e sustentabilidade.
Cada um que aceita o nosso convite ou nos ativa para uma atividade constrói as
muitas ações que aqui apresentamos sinteticamente.
Seguimos construindo redes colaborativas!

Infraestrutura
O Instituto Maranhão Sustentável se abriga junto ao Casa d’Arte.
Juntos, compartilham ambiente projetado para acolher, abrigar e incentivar a
criatividade! Dispõe de salas equipadas (escritório com computador, impressora e
acesso à internet), galeria, loja, bar, cozinha, mirante, palco equipado (som e luz) e
áreas climatizadas para encontros e reuniões.
Área externa arborizada e mobiliada com capacidade para abrigar cerca de 200 pessoas.

Nossos saberes e especialidades
Arquitetura sustentável
Arranjos Produtivos Locais
Associativismo
Comunicação e cultura de paz
Comunicação popular
Consultoria Legislativa
Design de Produtos Sustentáveis
Direitos Culturais
Direitos Ambientais
Educação Ambiental
Educação à Distância
Educação Artística
Elaboração, acompanhamento e avaliação de
projetos, planos e programas
Empreendedorismo
Gastronomia
Gestão Pública
Gestão Sociocriativa e Cultural

Inovação
Literatura
Meio Ambiente
Mobilização Social
Oceanografia
Planejamento e Gestão Ambiental
Planejamento e Orçamento público
Planos Plurianuais
Políticas Públicas
Produção Cultural
Prospecção de recursos
Recomposição florestal
Recuperação de solos
Recursos Hídricos
Redes Colaborativas
Soluções e defesas jurídicas
Saúde Ambiental
Sustentabilidade na Gestão Pública
Tecnologias da Informação

Nossas ações para a Sustentabilidade

O termo sustentabilidade remete à capacidade de se manter sem comprometer
a existência e a permanência de outras pessoas. Inspira, portanto, articular as
dimensões da equidade, da igualdade e da distribuição para refletir e construir o
“nosso futuro comum”.
Assim, o desenvolvimento sustentável, tecido coletivamente, pode nos
conduzir a múltiplos cenários e dimensões (cultural, social, econômica,
ecológica, espacial, entre outras), que são complexos, mas estão ao alcance de
nossas mãos,
num fazer local, com olhar global!

A Sustentabilidade Econômica diz respeito a uma nova ética de planejamento
econômico que privilegia o crescimento qualitativo e a busca do bem-estar social
incluindo a preocupação com os ecossistemas e a capacidade da regeneração da
natureza como um bem a ser preservado para a própria continuação da base
econômica.
Atuamos em design de produtos, turismo de experiência e em bases sustentáveis,
economia solidária, artesanato, educação alimentar e gastronomia

A Sustentabilidade Cultural é a dimensão do desenvolvimento sustentável que
considera a diversidade dos costumes e tradições de um povo, aprimorando-a para a
promoção do desenvolvimento includente, autêntico e duradouro.

Para tanto, atuamos em simbiose, com o Casa d’Arte Centro de Cultura, como Pontão de
Cultura, possibilita desenvolver um conjunto de ações que oportunizam a expressão de
múltiplas linguagens artísticas (música, teatro, artes visuais, cinema, etc),
intercâmbios culturais e ações formativas em prol do envolvimento
e da diversidade cultural.

A Sustentabilidade Social refere-se ao padrão estável de crescimento e à melhor
distribuição de renda com redução das diferenças sociais. É uma dimensão do
desenvolvimento sustentável construtiva quando aumenta e fortalece as
capacidades, gerando mudanças e assegurando sua continuidade.
Através de Palestras, Rodas de Conversa, Oficinas, Vivências, Pesquisas e Apoio a
redes colaborativas; assessoria a grupos sociais comunitários
e fóruns de articulação.

A Sustentabilidade Ambiental é a capacidade dos ecossistemas de se manterem
diante das agressões humanas. Para nós, é promover novos padrões de consumo e
produção em termos energéticos; de modo a minimizar as pressões ambientais, o
esgotamento dos recursos naturais e a poluição, constribuindo para um novo modelo
de convivência com os outros e com a natureza.
Visitas Técnicas, Aulas de Campo, Palestras, Capacitações em Educação Ambiental,
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Desenvolvimento de metodologias, Projeto
demonstrativo de Arquitetura bioclimática.

A Sustentabilidade Institucional é considerada uma dimensão transversal do modelo
de desenvolvimento sustentável, composta pelas formas de governo, legislação,
organizações e sociedade civil, uma vez que estes são os agentes catalisadores do
processo de desenvolvimento. Desta forma, incidimos para a promoção da
sustentabilidade institucional quando prestamos serviços especializados junto a esses
catalisadores, contribuindo, assim, para fortalecer a cooperação, a sustentabilidade
econômica e a gestão compartilhada para a eficácia da sua ação em bases
sustentáveis.

Através de Oficinas, Vivências, Conferências, Palestras, mediação em audiências
públicas, rodas de conversas e diagnósticos institucionais

Beneficiários
Cerca de 12.000

Projetos em prospecção de recursos
PROJETO

PARA PROMOVER

NO CAMINHO DO FAROL

Múltiplas linguagens artísticas, difusão, fruição e ações
formativas para descentralização e sustentabilidade cultural

PONTOS CRIATIVOS

Promoção da cultura de base comunitária e arquitetura
sustentável

MAPA CRIATIVO DA ILHA

Qualificação, mapeamento e certificação de coletivos para
atuarem em redes colaborativas

CARDUME

Ocupação criativa da cidade, em múltiplas linguagens, com
ações formativas e culminando em evento integrativo e atrativo
ao turismo

GUARDIÕES DA ÁGUA

Desenvolver ações (capacitação e difusão de técnicas) de
estímulo à adoção de práticas de recuperação de mananciais

CASA DA FEIRA

Requalificação da infraestrutura de feiras e ações formativas
aos feirantes

COMPOSTAGEM CASEIRA

Educação ambiental para o manejo do lixo caseiro

SEMENTE: ECOPRODUTOS

Criação, melhoramento e produção de ecoprodutos de couro
de peixe e verticalização da cadeia do peixe

POLO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS

Capacitação para produção de conteúdos (net, rádio,
audiovisual) em áreas de interesse local

Contatos
Casa d’Arte Centro de Cultura
Email: casadarte1@gmail.com
Redes sociais: @casadartecult
Site: www.casadarte.art.br
CNPJ. 18.649.545/0001-99

Instituto Maranhão Sustentável
Email: imasustentavel@gmail.com
Redes sociais: @imasustentavel
Site: www.maranhaosustentavel.org.br
CNPJ. 14.977.063/0001-04
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