Catálogo de Fontes de Financiamento para Projetos Socioambientais
Atualizado por Marcos Roberto Pinheiro,
Produto desenvolvido no âmbito do Projeto
“Prevenção, controle e monitoramento de queimadas irregulares e incêndios florestais no Cerrado”,
referente ao TdR Capacitação em Elaboração de Projetos No 11.9035.4-001.00 da GIZ.
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Agência Espanhola
de Cooperação
Internacional para o
Desenvolvimento
(AECID)

O Gabinete de Cooperação Técnica no Brasil (OTC)
trabalha na Embaixada da Espanha, em Brasília,
desde 1989. Implementa programas e projetos em
seis áreas prioritárias: desenvolvimento institucional,
cobertura das necessidades de sociais, econômicas e
promoção do meio ambiente de negócios, cultura e
desenvolvimento, e de gênero.

SES Av. das Nações, Qd. 811, Lt. 44,
70429-900 - Brasília / DF
Fone: (61) 3443.3303 / (61) 3443.3304

No site há uma relação de projetos apoiados até 2008.
Não há atualização de projetos recentes no Brasil.

Ação Mundo
Solidário

A Ação Mundo Solidário apóia desde 1957 grupos de
base na Índia, na África e no Brasil que se engajam
para o fortalecimento das mulheres, a proteção do
meio-ambiente e a defesa dos direitos humanos
políticos, sociais e culturais.

Potsdamer Straße 89 - 10785 Berlin

A Fundação atualmente faz doações em quatro áreas
programáticas fundamentais: Ensino Superior e
Bolsas de Estudos; Comunicações Acadêmicas e
Tecnologia da Informação; História da Arte;
Conservação e Museus e Artes Cênicas.

140 East 62nd Street - New York, NY
10065

Concede financiamento para países em
desenvolvimento, complementando os investimentos
privados e provendo a assistência técnica para a
preparação, financiamento e execução de projetos e
programas de desenvolvimento de médio e grande
porte. Áreas temáticas: a) redução de pobreza e a
promoção da equidade social, b) modernização do
Estado, c) integração regional, d) meio ambiente.

Setor de Embaixadas Norte, Quadra 802,
Conjunto F, Lote 39. 70.800-400 Brasília/DF

Concede financiamento a fundo perdido para projetos
que promovam processos de transformação social,
potencializando as experiências para alcançar
soluções duradouras para a erradicação da pobreza.
Com foco no desenvolvimento local e sustentável das
comunidades e territórios onde atuamos, por meio de
ações de inclusão social, fortalecimento da economia
local, preservação do meio ambiente, inovação na
gestão pública, e mobilização social.

Rua 24 de Maio, 104 – 2º. Andar - São
Paulo / SP – 01041-000

http://www.care.org.br

O site parece ser atualizado, porém as páginas que tratam
das áreas de apoio, estão com problemas.

O CERIS tem o objetivo de dar suporte técnico e
sociológico aos trabalhos da Igreja e sempre foi uma

Av. Santa Inês, 253 - Mandaqui, São

Além da coleta e do tratamento estatístico das informações
sobre a Igreja Católica do Brasil, a missão do CERIS é

(Aktionsgemeinsch
aft Solidarische
Welt - ASW)

Andrew W. Mellon
Foundation

Banco
Interamericano de
Desenvolvimento
(BID)

Care Brasil

Centro de
Estatística

http://www.aecid.org.br

Fone: ++49 30 25 94 08 01 / ++49 30 25
94 08 11
http://www.aswnet.de/pt.html
No Brasil falar com a Senhora Silke
Tribukait:
lateinamerika@aswnet.de

Fone (212) 838-8400 / Fax: (212) 8884172

A Fundação voltada a produção artística e cultural.
O site é atualizado e possui orientações especificas para
cada área temática.

http://www.mellon.org

Fone: (61) 3317.4200 / Fax: (61)
3321.3112

Cada projeto passa por uma série de estágios,
principalmente: elaboração, aprovação, implementação,
conclusão e relatórios dos projetos. Maiores informações
de cada estágio:
http://www.iadb.org/en/projects/project-cycle,1243.html

http://www.iadb.org/pt/bancointeramericano-dedesenvolvimento,2837.html

Fone: (11) 3226.0092 / Fax: (11) 32260082

O processo seletivo é a partir de cartas consultas que
podem ser apresentadas durante todo ano, nas áreas de
mudanças climáticas, inclusão financeira e formação
empreendedora.
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Religiosa e
Investigações
Sociais – CERIS

instituição que tem como marca a avaliação de
projetos, pesquisa e monitoramento de experiências
populares e pastorais, além de assessoria a
movimentos sociais e eclesiais, financiamento e apoio
a pequenas iniciativas.

Paulo/ SP. CEP; 02415-000
Fone: (11) 2099-6688
http://ceris.org.br

propiciar aos setores excluídos da sociedade, a realização
da melhoria de suas próprias condições de vida,
estimulando a reflexão e práticas sociais transformadoras,
principalmente aquelas de caráter local, efetivadas pelas
próprias comunidades.
Os projetos devem ser encaminhados via as
representações religiosas locais.

Comunidade Baha’i
do Brasil

Conservation, Food
and Health
Foundation

Coordenadoria
Ecumênica de
Serviço (CESE)

Fundação Citibank

O prêmio irá contemplar instituições e indivíduos que
promovam ações em defesa do meio ambiente, de
forma unificada, ou seja, que buscam atuar em
parceria com outras instituições e/ou indivíduos que
desenvolvem ações com o mesmo fim. As atividades
e ações podem se dar nas áreas da Educação
Ambiental, na formulação e implementação de
Campanhas de Preservação do Meio-Ambiente,
Programas de Conscientização sobre a importância
do Meio-Ambiente, o uso da mídia para a promoção
de reflexões sobre temas atinentes à preservação do
Meio-Ambiente e que abordam questões como o
super aquecimento do planeta, o efeito estufa,
mudanças climáticas, etc.

Comunidade Bahá’í do Brasil
Caixa Postal: 7035 - CEP 71.635-971,
Brasília, DF

A fundação visa promover a conservação dos
recursos naturais, melhorar a produção e distribuição
de alimentos e melhorar a saúde no mundo em
desenvolvimento. Apóia projetos e programas de
organizações não governamentais especiais em três
áreas principais de interesse: conservação,
alimentação e saúde.

C/O Prentice A. Zinn, Administrator, GMA 77 Summer Street, 8th Floor - Boston,
Massachusetts 02110-1006 USA

Através de sua atuação, a CESE beneficia as
populações rurais e urbanas de todo o Brasil que
vivem diretamente as conseqüências da extrema
desigualdade no país, lutando de forma organizada
pela afirmação de direitos individuais e coletivos. A
CESE estabeleceu quatro políticas referenciais, tendo
como marco os Direitos Humanos e compreendendo
a relação entre direitos, democracia e
desenvolvimento, sendo: Direito a Terra e Água e
Território, Direito à Cidade, Direito a Trabalho e
Renda, Direito à Identidade na Diversidade.

R. da Graça, 164. Bairro da Graça 40.150-055
Salvador/BA

A fundação apóia a inclusão financeira da população

Avenida Paulista, 1.111 - 01.311-920 - São

Fone: (61) 3364.3594 / Fax: (61)
3364.3470

A premiação identifica entidades de resultados expressivos
e de tradição nas áreas de interesse.
O site esta desatualizado e não há registro de premiação
desde 2007.

http://www.bahai.org.br/premio/

Fone: 617-391-3091
http://cfhfoundation.grantsmanagement08.
com

Fone: (71) 2104.5457 / Fax: (71)
2104.5456
http://www.cese.org.br/site/

Aplicações da proposta síntese devem ser enviados até 1
de janeiro e 1 de julho, a fim de ser avaliados nas reuniões
da fundação, em maio e novembro, respectivamente. Os
candidatos serão informados da decisão da fundação
dentro de 30 dias. O valore médio de apoio é de US$ 25
mil.
Nos últimos 8 anos, somente duas instituições brasileiras
acessaram este recurso: o Ipê, em São Paulo, e o PDBFF,
de Manaus.
Em 2014, o programa Ação para Crianças lança mais uma
Chamada de Projetos “Mobilizando Recursos Locais”.
Essa chamada tem o objetivo de estimular as
organizações populares a construir sua autossustentação
financeira, através da mobilização de recursos locais (rifas,
bazares, quermesses, bingos, coletas, doações empresas
e pessoas físicas, etc.); buscando promover o bem estar
de jovens, crianças, adolescentes e grupos populares em
situação de vulnerabilidade. Os projetos são de até R$ 10
mil (onde o grupo mobiliza R$ 5 mil e a CESE o apóia com
mais R$ 5 mil).
Para os projetos, entrar em contato com a Fundação, ou
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Fundação
Companhia
Siderúrgica
Nacional (CNS)

Fundo Japonês
para o Ambiente
Global

Fundação Grupo
Boticário de
Proteção à
Natureza

de baixa renda e trabalha para permitir o progresso
econômico em comunidades ao redor do mundo,
onde o Citi opera, com foco em micro-finanças,
educação financeira, empreendedorismo verde e
qualificação de jovens.

Paulo/SP
Fone: (11) 4009.3000

em qualquer agencia do banco para saber dos
procedimentos.

http://www.citigroup.com/citi/about/country
presence/brazil.html

O site não traz informações do processo de apoio e
seleção de projetos.

A Fundação CSN oferece recursos, apoio, doações a
projetos de entidades, onde a CSN está presente. O
objetivo é promover a geração de renda dos
assistidos, seja em seus projetos ou os apoiados por
eles, sustentabilidade das entidades assistidas, onde
são desenvolvidos cursos técnicos
profissionalizantes. Também realiza atividades
culturais e projetos de saúde comunitária.

Rua 21, 10 – 13 andar, Volta Redonda,
RJ

Criado a partir de um compromisso público assumido
pelo governo do Japão durante a Conferência Rio 92,
o Fundo Japonês para o Ambiente Global está
recebendo propostas de organizações da sociedade
civil para a edição 2014 do seu edital. O
financiamento varia de 500 mil a 6 milhões de ienes,
em torno de 11.800 a 141.600 reais. Podem ser
encaminhados propostas de iniciativas com duração
máxima de até 3 anos, e esse Fundo tem uma
características específica, entre elas, é exigido a
organização que tenha um representante no Japão,
ou parceria com alguma organização japonesa com
experiência em atividades de conservação ambiental.

Muza Kawasaki Central Tower, Omiya-cho
1310, Saiwai-Ku, Kawasaki-Shi, Kanagawa
212-8554, Japan.

A Fundação possui um edital de apoio a projetos que
contribuam para a conservação da natureza em todas
as regiões do Brasil, abertos duas vezes ao ano (até
final de março e agosto). Atualmente, possuem quatro
modalidades de apoio: o Edital de Apoio a Projetos
(direcionado a todas as regiões do país); o Edital
Biodiversidade do Paraná (voltado para projetos de
instituições paranaenses que visem à conservação de
espécies e ecossistemas do Paraná e áreas
limítrofes); o Apoio a Programas (linha de
financiamento para apoio a ações de médio a longo
prazos); e o Programa de Pesquisa nas Reservas
(destinado a pesquisadores que desejam desenvolver
estudos nas Reservas Naturais Salto Morato e Serra
do Tombador).

Rua Gonçalves Dias, 225 – Batel, Curitiba,
PR – 80240-340

o

Fone: (24) 3344 6083 / Fax: (24) 3344
6470
http://www.fundacaocsn.org.br

Fone: +81-(0)44-520-9501

Além de programas de apoio direcionados onde a CSN
está presente, no site, há indicação para inscrever projetos
na área cultural, esporte e criança & adolescentes. Os
projetos devem possuir processos abertos no Pronac e
Salic (sistemas de cadastro de projetos que utilizam as
Leis de Isenção de Imposto de Renda).

Normalmente as propostas podem ser enviadas até o dia
11 de fevereiro (considerando o fuso horário) e mais
informações podem ser encontradas, em inglês, na página
do fundo

http://www.erca.go.jp/erca/english/index.ht
ml

Fone: (41) 3340 2636 / Fax: (41) 3340
2635
http://www.fundacaogrupoboticario.org.br

Os editais dessa fundação possui grande foco em estudos,
pesquisas e projetos voltados a proteção da biodiversidade
e áreas naturais (preferencialmente em temas da biologia
da conservação), em especial espécies que constam na
lista oficial de ameaçadas do Brasil.
Em média, a cada edital de apoio de projetos são
aprovadas 20 iniciativas e o valor total dividido entre os
selecionados soma em torno de R$ 750 mil. As linhas
temáticas contempladas são: unidades de conservação de
proteção integral e reservas particulares do patrimônio
natural; espécies ameaçadas; ambientes marinhos.
As inscrições de propostas são pelo site.
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Fundação Waterloo

A Fundação Waterloo, com sede no País de Gales,
recebe propostas para financiar projetos de proteção
marinha que tenham como foco principal a
preservação dos peixes nos oceanos e as
comunidades pesqueiras em países em
desenvolvimento. O apoio financeiro aos projetos está
em torno de 50 mil a 100 mil libras, cerca de 195 ml a
490 mil reais. A Fundação prioriza organizações no
Reino Unido, mas está aberta a receber projetos do
mundo todo. Nesses casos ela solicita de quem
apresenta o pedido de financiamento um contato de
referência de uma organização britânica.

The Waterloo Foundation

Fundo Príncipe
Claus para a
Cultura e o
Desenvolvimento

O Fundo Príncipe Claus para a Cultura e o
Desenvolvimento, financiado pelo Ministério Holandês
de Relações Exteriores e pela loteria holandesa
apóiam organizações que desenvolvam iniciativas de
cultura e desenvolvimento. Os projetos serão
apoiados com recursos de, em média, 15 mil euros,
ou 48 mil reais, aproximadamente. Os projetos
propostos devem ter duração de no máximo 12
meses e o Fundo busca iniciativas criativas e
inovadoras que promovam a equidade e
oportunidade, a partir da atuação da cultura com foco
no desenvolvimento.

Herengracht 603 - 1017 CE Amsterdam

Google.org

As linhas de apoio da Google.org são: Capacitação
de mulheres e meninas; proteção de animais
selvagens ameaçados; melhoria da formação na
ciência da computação; ações de reação à crise; e
luta contra o tráfico e o abuso infantil. Em 2014, a
entidade abriu inscrições para a versão brasileira do
seu Desafio de Impacto Social, concurso que irá
escolher quatro organizações da sociedade civil que
estejam atuando para resolver problemas sociais e
gerar impacto por meio da tecnologia.

http://www.google.com/giving/

O grupo apóia ações selecionadas a partir do contato
direto com a realidade no entorno de seus projetos e
empreendimentos, através de projetos educacionais,
culturais e ambientais.

Av. Rio Branco, 156, 30 andar, Centro 20.043-900
Rio de Janeiro/RJ

O Programa de Apoio a Projetos Locais do Instituto
Alcoa abrange todas as localidades onde a Alcoa está
presente. O principal objetivo é apoiar projetos

Av. Nações Unidas 12901, Torre Oeste 16
andar – Brooklin Novo – 04.578-000 – São

Desafio de Impacto
Social

Grupo Queiroz
Galvão

Instituto Alcoa

Projetos podem ser enviados em duas rodadas esse ano,
até o dia 1 de março ou até 1 de setembro. Devem ser
escritos em inglês e todas as informações estão na página:
http://www.waterloofoundation.org.uk/Applications.html

46-48 Cardiff Road, Llandaff
Cardiff - CF5 2DT
Fone: 02920 838980
http://www.waterloofoundation.org.uk/Envir
onmentAboutTheProgramme.html

O prazo para envio de propostas normalmente é dia 28 de
fevereiro, no horário de Londres (GMT). O idioma principal
dessa chamada é o inglês, e mais informações podem ser
encontradas no site:
http://www.princeclausfund.org/en/support-the-fund

Fone: +31 (0)20 344 9160
Fax: +31 (0)20 344 9166
http://www.princeclausfund.org/en/thefund/applications

As quatro organizações vencedoras receberão 1 milhão de
reais cada para implementar os projetos vencedores. Essa
é a terceira edição do Desafio do Google, que já foi
realizado também na Inglaterra e na Índia. As inscrições
poderão ser feitas no período entre 10 de fevereiro e 12 de
março. Os 10 finalistas serão anunciados no dia 29 de
abril. Três vencedores serão escolhidos pelos juízes do
Desafio, e um por voto popular. Veja detalhes no site:
https://desafiosocial.withgoogle.com/brazil2014

o

Para maior informações, certificar a área de atuação da
empresa e consulta-la diretamente.

Fone: (21) 240.4479 / Fax: (21) 240.4479
http://portal.queirozgalvao.com
o

As organizações interessadas devem ler atentamente as
informações no Guia do Programa de Apoio a Projetos
Locais, que abrange todos os detalhes do programa,
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comunitários de Organizações da Sociedade Civil e
do setor público, que contribuam para o
desenvolvimento sustentável local, a partir de seis
áreas consideradas estratégicas: educação, trabalho
e renda, saúde, meio ambiente, governança e
segurança.

Paulo/SP
Fone: 0800 159 888
http://www.alcoa.com/brasil/pt/info_page/a
poio_projetos_locais.asp
institutoalcoa@alcoa.com.br

como: relação de documentos necessários, localidades
elegíveis e critérios de análise. Os prazos de envio, análise
e aprovação dos projetos:
De 03/02 a 14/03: Envio dos projetos e documentos das
instituições através do Sistema de Gestão do Instituto
Alcoa.
Até 30/03: Priorização dos projetos pela unidade Alcoa e o
Conselho Consultivo de Relações Comunitárias local.
Até 10/06: Análise do Comitê Técnico do Instituto Alcoa e
Aprovação dos projetos.

Instituto Sabin

O instituto promove melhoria da qualidade de vida de
comunidades onde o Grupo Sabin atua nas áreas de
saúde, esporte e educação.

SEPS EQ 710/910 Loja 03 Edifício Via
Brasil – Asa Sul, Brasília, DF
Fone: (61) 3327-1259
http://institutosabin.org.br

Instituto Sadia

o

O Instituto Sadia tem por proposta contribuir para a
promoção do desenvolvimento sustentável, possui
dois importantes programas: Programa Suinocultura
Sustentável Sadia - 3S, voltado aos produtores
integrados da Sadia, e o Programa de Investimento
Social, que atua nos municípios onde a empresa está
presente.

Rua Fortunato Ferraz, 365, 2 andar – 05
093-900 – São Paulo, SP

Instituto Sociedade,
População e
Natureza (ISPN)

O Instituto atua no campo ecossocial, com foco nos
povos e comunidades tradicionais e agricultores
familiares e suas organizações. Sua missão é
contribuir para viabilizar o desenvolvimento
sustentável com maior equidade social e equilíbrio
ambiental, por meio da democratização do acesso a
recursos financeiros, conhecimentos e informações
de forma adaptada à realidade e às necessidades
desse público, e da busca pelo fortalecimento da
relação entre pesquisadores e comunidades. O
principal programa de financiamento é Programa
Pequenos Projetos Ecossociais (PPP-Ecos),

SHCGN CLR Quadra 709 Bloco “E” Loja
38, CEP 70.750-515 Brasília, DF

Instituto Nacional
de Colonização e
Reforma Agrária
(INCRA)

Os principais programas do INCRA são:

SBN Qd. 01 Bloco D - Edifício Palácio do
Desenvolvimento - CEP: 70.057-900 Brasília-DF
PABX: (61) 3411-7474

• Crédito Instalação: consiste no provimento de
recursos financeiros, sob a forma de concessão de
crédito, aos beneficiários da reforma agrária,
visando assegurar aos mesmos os meios
necessários para instalação e desenvolvimento

O instituto realiza patrocínios desde que relacionados com
as finalidades constantes em seu estatuto e podem ser
encaminhado pelo email:
institutosabin@sabinonline.com.br
No site, desatualizado desde 2008, apresenta problemas
para as consultas dos programas de apoio.

Fone: 0800702 8800
http://www.sadia.com.br/sobre-asadia/instituto-sadia.jsp

Fone/Fax: (61) 3327-8085
http://www.ispn.org.br

http://www.incra.gov.br

O PPP-ECOS é um dos poucos programas no Brasil que
direcionaram seu apoio exclusivamente para o bioma
Cerrado durante muitos anos. A partir de 2013, o PPPECOS passa a apoiar projetos também na Amazônia, na
região do arco do desmatamento nos estados do
Maranhão, Mato Grosso e Tocantins e no bioma Caatinga.
O PPP-ECOS apóia os projetos que se inserem em duas
categorias: Pequenos Projetos (com recursos de até
US$35 mil para apoio geral) e Projetos de Consolidação,
com recursos de até US$50 mil para experiência/projeto
com resultados e impactos positivos já comprovados e que
possam ser replicados em outras comunidades.
Por meio dos programas, desenvolvido via convênios
estabelecidos entre o Incra, prefeituras e associações de
agricultores assentados.

Nome da Instituição

Áreas de Interesse

Endereço para correspondência

Comentários

Telefone / Fax
Site
inicial e/ou recuperação dos projetos do Programa
Nacional de Reforma Agrária.
• Infraestrutura: as prioridades são a construção e/ou
complementação de estradas vicinais e o
saneamento básico; além de construção de redes
de eletrificação rural, visando proporcionar as
condições físicas necessárias para o
desenvolvimento sustentável dos assentamentos
• Programa de Consolidação e Emancipação
(Autossuficiência) de Assentamentos Resultantes
da Reforma Agrária (PAC): busca promover a
sustentabilidade econômica, social e ambiental,
bem como a estabilidade social e a conquista da
cidadania.
• Programa de Apoio Científico e Tecnológico aos
Projetos de Assentamento da Reforma Agrária
(PACTO): consiste em repassar a agricultores
familiares e assentados da reforma agrária
conhecimentos de ciência e tecnologia sobre temas
diversos como saúde, educação e produção.
•
Terra Sol: é um programa de fomento à
agroindustrialização e à comercialização por meio
da elaboração de planos de negócios, pesquisa de
mercado, consultorias, capacitação em viabilidade
econômica, além de gestão e
implantação/recuperação/ampliação de
agroindústrias. Atividades não agrícolas - como
turismo rural, artesanato e agroecologia - também
são apoiadas.
International
Development
Research Centre
(IDRC)

O IDRC é uma instituição canadense que centrou
esforços na identificação de novas políticas e
soluções técnicas, institucionais para enfrentar os
desafios complexos nas comunidades locais. Busca
apoiar a pesquisa que promove a igualdade social e
econômica, como: crescimento econômico inclusivo,
inovação e comércio; acesso equitativo aos serviços
de saúde e sociais; uso sustentável dos recursos
naturais; segurança civil e desenvolvimento

Sede no Canadá
Filial: Avenida Brasil 2655, 11300
Montevideo, Uruguay
Fone: (+598-2) 709-0042 / Fax: (+598-2)
708-6776
www.idrc.ca/lacro

O IDRC apóia candidatos a bolsa de pesquisa, bolsas de
estudo e prêmios. No site, existem diretrizes, documentos,
informação e formulários específicos para cada
necessidades, veja em:
http://www.idrc.ca/EN/Funding/Guides_and_Forms/Pages/
default.aspx
Veja o Quadro Estratégico IDRC 2010-2015, no link:
http://www.idrc.ca/EN/AboutUs/WhatWeDo/Documents/126
14275681Strategic_framework_2010-2015.pdf

Liz Claiborne Art
Ortenberg
Foundation

Concede financiamento a fundo perdido a projetos
que tenham como preocupação a conservação e
proteção dos recursos naturais e que integrem
comunidades nas estratégias de conservação. As

650 Fifth Avenue, 15th Floor - New York,
NY 10019
Fone: (212) 333.2536

No site da instituição apresenta quatro programas,
voltados as proteção dos elefantes africanos, dos tigres
indianos, de Madagascar e da onça (jaguar) na America
Latina, este último há informações que a fundação atua no
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áreas temáticas são: espécies em extinção,
destruição e/ou fragmentação do habitats naturais, e
degradação ambiental e poluição.

http://www.lcaof.org

Brasil através da Wildlife Conservation Society (WCS)

Auxilia pessoas criativas e instituições efetivas,
comprometidas com a construção de um mundo mais
justo, protegido e pacífico, trabalhando na defesa dos
Direitos Humanos, avançar a conservação e
segurança global, fazer das cidades melhores lugares
e entender como a tecnologia está afetando as
crianças e a sociedade. Por meio de quatro
programas: a) Programa de segurança global e
sociedade, focado em: Direitos Humanos e justiça
internacional, conservação e desenvolvimento
sustentável, migração e mobilidade humana, e saúde
reprodutiva; b) Programa de desenvolvimento
humano e comunidade, abordando questões internas
da sociedade estadunidense; c) Programa geral,
auxiliando mídias públicas; d) Programa de bolsas de
estudos.

The John D. and Catherine T. MacArthur
Foundation

A programação completa de prazos de candidatura para o
Programa de Conservação e Desenvolvimento Sustentável
podem ser encontrados na página:

Site: www.macfound.org

Infelizmente, não há áreas prioritárias definidas no Brasil, a
pesar de existir alguns investimentos na Amazônia
brasileira.

É uma Associação da Igreja Católica na Espanha que
apóia projetos de agricultura, saúde, educação,
desenvolvimento social e progresso da mulher, com o
objetivo de ajudar o desenvolvimento global das
pessoas em países do Terceiro Mundo. Também
serve as populações em situações de emergência e
ajuda humanitária em desastres e outras
circunstâncias o exigirem.

C/ Barquillo, 38 - 3º 28004 - Madrid
Fone: 91 308 20 20

Em 2012 apoiou 13 projetos no Brasil, voltados a
agricultura orgânica e a pequenos produtores.

Ministério da
Agricultura,
Pecuária e
Abastecimento
(MAPA)
Plano ABC

No caso da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a
atribuição constitucional da organização é exercida
para promover o desenvolvimento sustentável e a
competitividade do agronegócio em benefício da
sociedade brasileira. Entre os diversos planos e
programas do MAPA, destacamos o Plano Setorial de
Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas
para a Consolidação de uma Economia de Baixa
Emissão de Carbono na Agricultura - Plano ABC que
com o objetivo de responder aos compromissos de
redução de emissão de GEE no setor agropecuário
assumidos pelo país.

Esplanada dos Ministérios - Bloco D Brasília/DF - CEP: 70.043-900
Fone: (61) 3218-2828

Ministérios do Meio
Ambiente (MMA)

Este componente recebe projetos a partir de
demanda espontânea. São três categorias de
projetos:

Gerência de Agroextrativismo (GEX)

MacArthur
Foundation

Manos Unidas

Agroextrativismo

140 South Dearborn Street, Chicago – Il
60603-5285 – EUA
Fone: +1 312 726 8000
Fax: +1 312 920 6258

http://www.macfound.org/media/files/CSD_20112020_Strategy_-_Public.pdf

http://www.manosunidas.org

Fone: 0800 704 1995

Esplanada dos Ministérios - Bloco B
CEP 70068-900 - Brasília/DF

O Plano ABC disponibiliza recursos via crédito rural, para
financiar as atividades necessárias ao alcance das metas
físicas de cada programa: projetos para implantação de
viveiros de mudas florestais; implantação de sistemas de
integração lavoura-pecuária-floresta; implantação,
manutenção e manejo de florestas comerciais;
recuperação de pastagens, projetos para implantação e
manutenção de florestas de dendezeiro; e projetos para
recomposição e manutenção de áreas de preservação
permanente ou de reserva legal. Financiamento com
prazos para pagamento de 5 a 15 anos, com carência de
até 1 a 8 anos, dependendo do caso.
Suspenso temporariamente o recebimento de projetos de
demanda espontânea (que são os projetos tipo B e C),
pois a Gerência de Agroextrativismo (GEX) está
estabelecendo uma nova estratégia de fomento para
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Tipo A (até R$ 5.000,00).
Tipo B (de R$ 5.001,00 à R$ 30.000,00).

http://www.mma.gov.br/apoio-aprojetos/agroextrativismo

Tipo C (de R$ 30.001,00 a 100.000,00).

http://www.mma.gov.br/estruturas/sds_dads_agroextra/_ar
quivos/roteiro_elaboracao_projetos_cex.pdf

Cada categoria de projeto está enquadrada em uma
ou mais linhas prioritárias de apoio: a) Produção,
Beneficiamento e Comercialização de Produtos
Agroextrativistas; b) Apoio à Criação e à
Consolidação de Unidades de Conservação de Uso
Sustentável, Projetos de Desenvolvimento
Sustentável e Assentamentos Extrativistas; c)
Organização e Fortalecimento das Comunidades
Agroextrativistas e d) Capacitação.
Ministérios do Meio
Ambiente (MMA)
Carteira Indígena

Ministérios do Meio
Ambiente (MMA)
Fundo Amazônia

Ministérios do Meio
Ambiente (MMA)
Fundo Nacional do
Meio Ambiente
(FNMA)

atendê-los.
O roteiro para elaboração de projetos se encontra no site:

A Carteira apóia projetos com foco na produção de
alimentos, agroextrativismo, artesanato, gestão
ambiental e revitalização de práticas e saberes
tradicionais associados às atividades de autosustentação das comunidades indígenas, de acordo
com as suas demandas, respeitando suas
identidades culturais, estimulando sua autonomia e
preservando e recuperando o ambiente das terras
indígenas.

Secretaria de Extrativismo e
Desenvolvimento Rural Sustentável SEDR

http://www.mma.gov.br/apoio-aprojetos/carteira-indigena

Diretrizes e Manuais da carteira no site:

O Fundo Amazônia tem por finalidade captar doações
para investimentos não-reembolsáveis em ações de
prevenção, monitoramento e combate ao
desmatamento, e de promoção da conservação e do
uso sustentável das florestas no Bioma Amazônia,
apóia projetos nas seguintes áreas: Gestão de
florestas públicas e áreas protegidas; Controle,
monitoramento e fiscalização ambiental; Manejo
florestal sustentável; Atividades econômicas
desenvolvidas a partir do uso sustentável da floresta;
Zoneamento ecológico e econômico, ordenamento
territorial e regularização fundiária; Conservação e
uso sustentável da biodiversidade; e Recuperação de
áreas desmatadas.

Esplanada dos Ministérios - Bloco B
CEP 70068-900 - Brasília/DF

A apresentação de projetos ao Fundo Amazônia é feita por
intermédio do envio de Consulta Prévia para o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), conforme modelo fornecido no documento
“Orientações e Roteiro de Informações para Apresentação
de Consulta Prévia ao Fundo Amazônia”: Projetos de
ciência, tecnologia e inovação; Projetos da Administração
Pública e Demais projetos.

O FNMA possui missão de contribuir, como agente
financiador, por meio da participação social, para a
implementação da Política Nacional do Meio
Ambiente. O apoio FNMA a projetos se dá por meio
de duas modalidades: a) Demanda Espontânea, por
meio da qual os projetos podem ser apresentados em

Departamento de Fomento ao
Desenvolvimento Sustentável e Fundo
Nacional do Meio Ambiente (DFDS/FNMA)
SEPN 505, Bloco B - 3º Andar
Ed. Marie Prendi Cruz – Asa Norte
CEP: 70.730-542 – Brasília/DF

Esplanada dos Ministérios - Bloco B
CEP 70068-900 - Brasília/DF

Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES - Área de
Planejamento - Av. República do Chile,
100 - Protocolo – Térreo - 20031-917 - Rio
de Janeiro, RJ
http://www.fundoamazonia.gov.br/FundoA
mazonia/fam/site_pt

No site, há noticias apenas do edital de 2013: Contratação
da elaboração de planos de gestão ambiental e territorial
(PGTAs) em Terras Indígenas da Amazônia Legal (22
projetos aprovados). Ainda não há indicação que a
Carteira Indígena será disponível para 2014.
http://www.mma.gov.br/apoio-a-projetos/carteiraindigena/manuais-e-diretrizes

O Fundo Amazônia pode utilizar até 20% dos seus
recursos para apoiar o desenvolvimento de sistemas de
monitoramento e controle do desmatamento em outros
biomas brasileiros e em outros países tropicais.

Os projetos devem ser enviados ao FNMA por meio do
Sistema de Convênios do Governo Federal-SICONV. O
acesso ao sistema se dá pelo Portal de Convênios
(www.convenios.gov.br). No Portal, estão disponíveis
manuais e tutoriais que tratam de todas as etapas dos
convênios, desde o cadastramento de instituições
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Ministérios do Meio
Ambiente (MMA)
Fundo Nacional
sobre Mudança do
Clima
(Fundo Clima)

Ministérios do Meio
Ambiente (MMA)
Subprograma
Projetos
Demonstrativos
(PDA)

Moriah Fund

períodos específicos do ano, de acordo com temas
definidos pelo Conselho Deliberativo do FNMA,
divulgados por meio de chamadas públicas; e b)
Demanda Induzida, por meio da qual os projetos são
apresentados em resposta a instrumentos
convocatórios específicos, ou outras formas de
indução, com prazos definidos e priorizando um tema
ou uma determinada região do país.

http://www.mma.gov.br/apoio-aprojetos/fundo-nacional-do-meio-ambiente

O Fundo Clima tem por finalidade financiar projetos,
estudos e empreendimentos que visem à mitigação
(ou seja, à redução dos impactos) da mudança do
clima e à adaptação a seus efeitos.

Fundo Nacional sobre Mudança do Clima

O Fundo Clima disponibiliza recursos em duas
modalidades, a saber, reembolsável e nãoreembolsável. Os recursos reembolsáveis são
administrados pelo Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Os
recursos não-reembolsáveis são operados pelo MMA.
Um percentual de 2% da verba anual fica reservado
para o pagamento do agente financeiro e quitação de
despesas relativas à administração e gestão.

proponentes, envio de propostas, execução física e
financeira, e prestação de contas.
Ainda não há orientações de editais e para a demanda
induzida para 2014.

SEPN 505 Bloco B, 3o andar Edifício Marie
Prendi Cruz Asa Norte - Brasília/DF - CEP
70.730.542
Fone: (61) 2028-2173
www.mma.gov.br/fundoclima

Para 2014, o Fundo Clima já definiu sua linhas prioritárias
e lançou dois editais: a) voltada para estudos e projetos
para aproveitamento energético do biogás e da energia
solar; e b) serviços ecossistêmicos; recuperação, proteção
e restauração de nascentes e de ambientes naturais.
Mais detalhes no site:
http://www.mma.gov.br/apoio-a-projetos/fundo-nacionalsobre-mudanca-do-clima/projetos

O PDA tem como principais desafios demonstrar por
meio de experiências inovadoras a possibilidade
efetiva de construção, em bases socioambientais, de
estratégias de promoção do desenvolvimento
sustentável e, a partir dos aprendizados produzidos
por estas experiências, estimular a formulação de
políticas públicas que contribuam para a difusão e
incorporação destas estratégias por outras
comunidades, organizações e instituições
governamentais. Com essa orientação têm sido
apoiadas iniciativas na Amazônia, na Mata Atlântica e
em seus ecossistemas associados.

Projetos Demonstrativos PDA

O Fundo se concentra em áreas onde o
financiamento privado pode fazer a diferença, ou seja,
áreas inadequadas para receber recursos do governo
ou público, como o apoio através da advocacia e da
modelagem de programas inovadores. Os temas de
apoio são: a promoção dos direitos civis, da justiça
social e da democracia em Israel; a promoção da
justiça econômica e capacitar famílias de baixa renda;
direitos avanço das mulheres e saúde sexual e
reprodutiva; e proteger e promover os direitos

One Farragut Square South
1634 I Street, NW
Suite 1000
Washington, D.C. 20006-4003

Esplanada dos Ministérios,
Bloco B – 7o Andar, sala 744.
CEP.: 70068-900 – Brasília-DF

Até o momento não há editais divulgados para 2014, para
saber mais:
http://www.mma.gov.br/apoio-aprojetos/sociobiodiversidade/editais-e-chamadas

Fone: (61) 2028 1589/1657
Fax: (61) 2028 1864
http://www.mma.gov.br/apoio-aprojetos/sociobiodiversidade

http://www.moriahfund.org

Os candidatos devem inicialmente enviar uma carta
consulta, que deve incluir história, objetivos e metas da
organização, montante solicitado de financiamento,
propósito e atividades do projeto para o qual os fundos são
solicitadas e orçamento global. Depois, com o aceito do
fundo, as propostas completas devem ser encaminhadas
até 1 de março a ser considerado para o ciclo de
concessão de primavera (maio) e até 1 de setembro a
serem considerados para o ciclo de concessão outono
(novembro).
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humanos.
Oikocredit

É uma cooperação internacional com sede na
Holanda, que apóia uma ampla variedade de projetos
em todo o mundo, com crédito para o
desenvolvimento sustentável e investimentos
socialmente responsável.

No registro de 5 anos do site, não há nenhum
financiamento para o Brasil.
Rua Cunha 111 conjunto 82 - Bairro Vila
Mariana
04037-030 - São Paulo/SP

Para mais informações, consultar o escritório no Brasil, em
São Paulo.

Fone: (11) 5575.1665 / Fax: (11)
5083.7998
http://www.sasr.oikocredit.coop

The Overbrook
Foundation

The Charles
Stewart Mott
Foundation

Petrobras

Por meio de seu Programa de Meio Ambiente, a
Fundação apóia projetos com foco na conservação da
biodiversidade na América Latina, e de Produção e
Consumo Sustentável, nos Estados Unidos. Várias
bolsas também concedeu são para iniciativas de
mudanças climáticas específicas e organizações que
usam a mídia para aumentar a conscientização sobre
as questões ambientais públicos.

122 East 42nd Street, Suite 2500
New York, NY 10168

As doações da Fundação concentra-se em quatro
grandes áreas do programa focados nos Estados
Unidos, e possui algumas linhas de apoio abertas
para outros países do mundo. Porém, existe uma
única linha voltada ao desenvolvimento sustentável
que abrange a America Latina, chamada
Desenvolvimento Regional Sustentável e Integração.
Os programas abordam uma série de questões e
funcionam dentro de parâmetros ou regiões
geográficas claramente definidos.

Mott Foundation Building, 503 - S. Saginaw
Street, Suite 1200, Flint, Michigan 48502185

A Petrobras apóia financiamento de projetos em
diversos programas:
a) Ambiental – o programa se caracteriza por atuar
em temas ambientais relevantes para a Petrobras e
para o País, articulando iniciativas que contribuem
para criar soluções e oferecer alternativas com
potencial transformador e em sinergia com políticas
públicas. O tema do Programa em 2012 foi “Água e
Clima: contribuições para o desenvolvimento
sustentável”,
b) Cultural – o programa se desdobra em três linhas
de atuação: preservação e memória (projetos de
proteção à memória das artes no Brasil, patrimônio
imaterial e ações de recuperação e organização de
acervos em museus, arquivos e bibliotecas, bem

Av. Republica do Chile, 65 – 20 035-900.
Rio de Janeiro, RJ

Os editais são divulgados sempre pelo site. Os editais são
lançados a cada dois anos.

Fone: 0800 789 001

Dos três programas existente, somente o Petrobras
Cultural possui definição da chamada pública, prevista
para junho

Fone: 212.661.8664
Fax: 212.661.8710
http://www.overbrook.org

Fone: +1-810-238-5651

A carta proposta deve ter no máximo de 2 páginas e deve
explicar a relevância do recurso para os resultados
esperados do projeto. As cartas podem ser enviadas
durante o ano todo. Mais detalhes no site:
http://www.overbrook.org/how-to-apply/

A Fundação não possui no seu histórico de apoio
instituições brasileiras. Há uma linha de filantropia de
abrangência mundial, podendo incluir algumas entidades
brasileiras.

http://www.mott.org

a) http://sites.petrobras.com.br/minisite/
ambiental/
b) http://ppc.petrobras.com.br
c) http://dec.petrobras.com.br
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como de restauro de patrimônio edificado e apoio a
parques arqueológicos), produção e difusão (projetos
com ações de produção em todos os segmentos
culturais, além de ações de difusão e democratização
do acesso à cultura) e formação (projetos que
integram arte e cultura à educação, ampliando as
possibilidades de recepção crítica das artes e outras
manifestações); e
c) Desenvolvimento & Cidadania – o programa reflete
o compromisso da Petrobras com o desenvolvimento
local, regional e nacional. Apoiamos iniciativas que
promovam, de forma digna e produtiva, a inserção
social de pessoas e grupos, reduzindo a pobreza e a
desigualdade. O programa tem as seguintes linhas de
atuação: geração de renda e oportunidade de
trabalho, educação para a qualificação profissional e
garantia dos direitos da criança e do adolescente
Prêmio Fundação
Banco do Brasil de
Tecnologia Social

Rockefeller
Foundation

O Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia
Social, criado em 2001, é o principal instrumento de
identificação e certificação de tecnologias sociais que
compõem o Banco de Tecnologias Sociais. Realizado
a cada dois anos, o Prêmio tem por objetivo
identificar, certificar, premiar e difundir tecnologias
sociais já aplicadas, implementadas em âmbito local,
regional ou nacional, que sejam efetivas na solução
de questões relativas a alimentação, educação,
energia, habitação, meio ambiente, recursos hídricos,
renda e saúde.

Fundação Banco do Brasil
SCN Quadra 01 – Bloco A – Edifício
Number One 10 andar
70 711-900

Para atingir esses objetivos, a fundação trabalha na
intersecção de quatro áreas de foco: prevenção da
saúde, ecossistemas valorizados, assegurar meios de
subsistência, e transformar cidades. Para saber mais
sobre as áreas temáticas visite o site:

420 Fifth Avenue, 10018
New York, NY, USA
Fone: 212-869-8500

http://www.rockefellerfoundation.org/our-focus

	
  
	
  

A participação no Prêmio Fundação Banco do Brasil de
Tecnologia Social é aberta às instituições legalmente
constituídas no País, de direito público ou privado, sem
finalidades lucrativas.

Fone (61) 3104 4600
http://www.fbb.org.br/tecnologiasocial/

http://www.rockefellerfoundation.org

A única maneira em que recebem solicitação de
financiamento é através do processo de consulta on-line.
Através do site:
http://www.rockefellerfoundation.org/grants

