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O Instituto Maranhão Sustentável é uma

Organização Social na amazônia brasileira que

desenvolve produtos e serviços em bases

sustentáveis contextualizados na realidade local,

ativando e articulando oportunidades de

cooperação, comunicação e inovação

sociocriativa para e com coletivos, comunidades

tradicionais, iniciativa privada e poder público.

Sobre nós
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O IMAS nasceu para promover
protagonismo social de base
comunitária, buscando resgatar
o papel do associativismo e das
organizações da sociedade civil,
como medida de novo modelo
de governança e valorização dos
saberes tradicionais com
inovação local.

Nosso propósito

MISSÃO VISÃO PRINCÍPIOS

Promover e apoiar o
(des)envolvimento
autêntico, pautado nos
valores
socioambientais,
gerando protagonismo
social e valorização do
patrimônio cultural e
socioambiental

Ser referência no Meio
Norte do Brasil de
ativismo nos campos
socioambiental e
cultural, promovendo
valores como
solidariedade,
credibilidade e
responsabilidade para a
inclusão e justiça social

Sustentabilidade

Diversidade

Solidariedade

Transparência

Coletividade
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2011
Grupo multidisciplinar
articulou-se para
criação do IMAS!

 

Linha do Tempo
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2014
Nova sede com o Casa d'Arte
com espaço planejado e
baseado em cooperação!

2016
Reconhecido como Ponto de Cultura
com o Casa d'Arte Centro de Cultura,
pelo extinto Ministério da Cultura 

2019
Tem suas iniciativas reconhecidas
nacionalmente como soluções inovadoras
para os ODS e sua Agenda 2030!

2021
Direciona suas ações para atender
emergência sanitária global junto a
comunidades mais vulneráveis
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Baseados nas múltiplas dimensões da sustentabilidade 

Eixos de atuação articulada

SUSTENTABILIDADE
SOCIAL
Ações para promoção da
redução das desigualdades
sociais

SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL
Ações para promover um novo
modelo de convivência com os
outros e com o meio ambiente

SUSTENTABILIDADE
ECONÔMICA
Ações para um nova ética de planejamento
econômico que privilegia o crescimento
qualitativo e o bem estar social

SUSTENTABILIDADE
INSTITUCIONAL
Ações para fortalecer a cooperação e a
capacidade institucional em bases
sustentáveis

SUSTENTABILIDADE
CULTURAL
Ações para promoção de múltiplas
linguagens artísticas, o envolvido e a
cultura dinâmica
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PROJETOS 
Conjunto das nossas iniciativas prioritárias que convergem

para promover ações e serviços em bases sustentáveis



LABORATÓRIO DE CIDADES INTELIGENTES experimenta
ações colaborativas, sensibiliza e mobiliza ativando e
priorizando o protagonismo dos agentes locais,
envolvendo a comunidade para atuar por cidades justas.

LAVATÓRIO PÚBLICO é uma solução sanitária de baixo
custo por nós desenvolvida para atender prioritariamente
regiões com maior vulnerabilidade na nossa região.

POLO DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS capacita jovens
para produção de conteúdos em multimeios articulando
soluções comunitárias com protagonismo jovem.

TURISMO DE BASE COMUNITÁRIA com jovens
estudantes, trabalhadores de educação e lideranças
comunitárias experimentando vivências baseadas em
jogos colaborativos para reconhecerem as riquezas locais
e mobilizar para o turismo de experiência.
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NO CAMINHO DO FAROL realiza espetáculos em múltiplas
linguagens, artes integradas e atividades sociocriativas
dinamizando a produção, exposição e fruição de bens
culturais e históricos da região como meio para dinamização
da economia criativa na Ilha do Maranhão, BR.

CARDUME faz ocupação criativa de pequenas cidades
valorizando a cultura e fortalecendo um modelo de se
envolver e desenvolver que articula uma grande matriz de
transformação social nas comunidades.

ESPLÊNDIDO, educação artística, sociambiental e cultural
mediada por livro infanto-juvenil proporcionando aos jovens
ferramentas para análise crítica da arte e para o
desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo.

NASCIDO E CRIADO NO MARANHÃO desenvolve ciclo de
atividades de formação para promover um modelo de
autogestão sociocriativa dos grupos culturais populares,
criando base para a adoção de um modelo de incubação de
negócios criativos e culturais. 
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ARQUITETAS EM CASA capacita mulheres para adoção de
soluções tecnológicas de construção sustentável e de baixo
custo baseadas em técnicas de arquitetura bioclimática e
ecotecnologias, inspirando projetos de inclusão e segurança
habitacional para famílias e comunidades de baixa renda. 

GUARDIÕES DA ÁGUA capacita com foco na conservação e
produção de água; na restauração ecológica e serviços
ambientais e ecossistêmicos para difundir técnicas de
recuperação e proteção de nascentes, produzindo conteúdo
contextualizado à realidade local.

AGENTES COMUNITÁRIOS AMBIENTAIS capacita jovens
como Agentes Ambientais Comunitários qualificando-os para
atuar em nível local no Sistema Nacional de Meio Ambiente.

VIDAS EM CONEXÃO assiste materialmente comunidades 
 afetadas pela pandemia, estuda e desenvolve soluções
tecnológicas de baixo custo e oferece meios para a
autonomia financeira das populações vulneráveis. 
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Beneficiários diretos

11
IMAS



Desenvolvemos serviços e compartilhamos

saberes e especialidades afinados com a

nossa missão, visando autonomia e

autossustentação.

Serviços
oferecidos

 Desenvolvemos projetos com

suporte à captação de recursos até a

apresentação final e avaliação dos

resultados.

Desenvolvemos cursos,

capacitações, oficinas e palestras  

compartilhando nossos saberes

e especialidades.

Ativamos nossos saberes e

especialidades, em múltiplas

áreas, para assessorar serviços e

produtos em bases sustentáveis.

PROJETOS

ASSESSORIA  TÉCNICA
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CAPACITAÇÕES

Sistematizamos e

desenvolvemos o seu evento,

gerando os produtos

compatíveis com suas

necessidades.

PRODUÇÃO  DE  EVENTOS



Apoie nossos projetos!
Sede: Rua do Farol, 9 – Alto do Farol - Raposa
Região Metropolitana de São Luís, Maranhão, Brasil 
CEP: 65.138-000 | Fone: +55 (98) 9 8114-7312/9 8890-0843
Email: imasustentavel@gmail.com 
Redes sociais: @imasustentavel 
Site: www.maranhaosustentavel.org.br 
CNPJ: 14.977.063/0001-07 


