A Agência do Bem é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público-OSCIP,
reconhecida pelo Ministério da Justiça, sem fins lucrativos e sem finalidade religiosa ou
político-partidária, cuja missão é promover o desenvolvimento humano visando à cidadania
plena de populações de baixa renda, por meio da educação, de forma transparente e
sustentável.
Fundada em 2005, a Agência do Bem iniciou suas atividades na Comunidade Beira Rio, no
bairro de Vargem Grande, Rio de Janeiro, onde instalou seu primeiro polo de ação social
em parceria com uma entidade local. O primeiro grande projeto foi o Censo Beira Rio. Os
resultados desse trabalho foram a base para o planejamento da atuação na localidade. Ao
longo dos anos, diversas ações foram realizadas e novos projetos implementados nas
áreas de educação, arte, cultura, comunicação e mobilização comunitária, defesa de
direitos, entre outros. Em 2010, a Agência do Bem iniciou um processo de expansão,
constituindo também novos polos em Vargem Pequena e na Cidade de Deus.

Seu processo de expansão se consolidou a partir do modelo de trabalho em rede, dando
expressiva amplitude à sua atuação, alcançando dezenas de comunidades do Rio de
Janeiro. A partir de 2012, através da articulação da Rede de Organizações do Bem, a
Agência do Bem promoveu e apoiou diversos projetos em comunidades da região
metropolitana do Rio e da cidade de São Paulo, onde abriu um escritório como base para
suas atividades no fim do ano de 2017.
Em 2022, contando com novas parcerias, a organização expandiu novamente o seu
território de atuação, alcançando 27 polos localizados no Rio de Janeiro, São Paulo,
Ceará, Santa Catarina, Bahia e Distrito Federal.
O comprometimento com o trabalho desenvolvido pela organização ao longo dos anos tem
rendido importantes reconhecimentos e conquistas listadas abaixo:

●

Troféu Responsabilidade Social da Associação de Imprensa em 2010 e 2014;

●

Prêmio Lions Humanitário 2011;

●

Prêmio Excelência em Administração 2013 da FABES/Liceu de Artes e Ofícios;

●

Prêmio Parceiro dos Objetivos do Milênio da Coordenação RJ ODM-ONU, em
2014;

●

Certificação das Escolas de Música e Cidadania como Tecnologia Social pela
Fundação Banco do Brasil;

●

Prêmio Melhores ONGs 2021;

●

Certificação ISO 9.001 em 2021 que atesta a excelência na gestão da organização.

