
Lista de fontes de financiamento

1. Chamada: AMERICAN WILDLIFE

Fonte: American Wildlife Research Foundation

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido para projetos que visem a conservação de hotspots, a
fim de beneficiar o meio ambiente em escala global. Grande parte dos projetos está relacionada ao manejo sustentável
da terra e da água.

Áreas temáticas: a)Conservação dos peixes; b) Conservação da fauna e flora; c) Conservação do ecossistema.

Processo seletivo: Os interessados em apresentar projetos devem entrar em contato direto com a entidade.

Observações: Valor médio de US$2,000 por projeto.

Contato: American Wildlife Research Foundation
50 West High Street - 12020-1992 - Ballston Spa, NY, EUA
E-mail: wms4@cornell.edu

Página na internet: www.community.syracuse.com/cc/awrf

2. Chamada Andrew W. Mellon Foundation

Fonte Andrew W. Mellon Foundation

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a organizações da sociedade civil que possuam
experiência efetiva nas áreas temáticas de atuação da entidade.

Áreas temáticas: a) educação superior; b) museus; c) conservação de arte; d) produção de arte; e) população;
f) conservação ambiental; g) cultura; h) bem-estar público.

Processo seletivo Cartas-consulta podem ser enviadas durante todo o ano, pelo correio. Não há um padrão a ser
seguido na carta consulta, mas os interessados devem buscar informações mais detalhadas com a entidade, antes de
fazerem uma proposta formal.

Observações: As cartas-proposta devem ser encaminhadas para o avaliador correto, de acordo com a área específica
em que se enquadra. Informações sobre o staff da entidade encontram-se disponíveis na internet.

Contato: Andrew W. Mellon Foundation
140 East 62nd Street – 10021 - New York, NY, EUA
Tel.: 212-838-8400 / Fax: 212-223-2778  / E-mail: webmaster@mellon.org

Página na internet: www.mellon.org

3. Chamada: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

Fonte: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

Caracterização geral: 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 da pobreza e a promoção da eqüidade social; b) modernização do Estado; c)
integração regional; d) meio ambiente.

Processo seletivo: A cada dois anos, o BID analisa as prioridades e necessidades de seus membros, identificando,
entre os projetos enviados ao escritório no Brasil, os projetos a serem financiados.

Observações: Os valores do financiamento variam de acordo com as necessidades dos projetos.

Contato: BID
Setor de Embaixadas Norte, Quadra 802, Conjunto F, Lote 39 - CEP 70.800-400 - Brasília-DF
E-mail: pic@iadb.org

Página na internet www.iadb.org

4. Chamada: Banco Mundial  / Fundo de Apoio às Parcerias (FAP)

Fonte: Fundo de Apoio às Parcerias (FAP) do Banco Mundial

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a projetos que visem promover uma maior colaboração
entre o governo, a sociedade civil e o Banco Mundial.

Caracterização geral (continuação): Dirige-se a organizações da sociedade civil, tais como organizações de base
comunitária, ONGs, movimentos sociais, sindicatos e associações profissionais.

Áreas temáticas: a) pesquisa aplicada; b) treinamento; c) articulação; d) comunicação e informação; e) gênero; f)
desenvolvimento.

Processo seletivo: Editais orientam sobre o envio de projetos e podem ser obtidos no Banco Mundial.

Observações: V. máx. de US$5,000/projeto. É exigida contrapartida de 50% do valor concedido. Página em português.



Contato: Banco Mundial
Setor Comercial Norte, Ed. Corporate Financial Center, 3º andar - CEP 70712-900 - Brasília-DF

Página na internet: www.bancomundial.org.br

5. Chamada: BioCarbon

Fonte: BioCarbon Fund

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido para projetos que visem à proteção da biodiversidade, à
conservação do solo e ao desenvolvimento sustentável de comunidades, como estratégias para a redução efetiva das
emissões de carbono.

Áreas temáticas: a) reflorestamento; b) agrofloresta; c) plantações ou produção de madeira; d) administração de
florestas; d) redução do impacto ambiental por desmatamento; e) alternativas para o uso de combustível vegetal; f) uso
de resíduos da colheita para geração de energia, juntamente com um ambiente de seqüestro de carbono.

Processo seletivo: Formulário para apresentação de projetos encontra-se disponível na internet. Os critérios de
seleção baseiam-se no Protocolo de Quioto.

Contato: The World Bank
1818 H Street, N.W. - Mail Stop: (MC4-414) – 20433 - Washington, DC, EUA
E-mail: projects@prototypecarbonfund.org

Página na internet: www.biocarbonfund.org ou www.prototypecarbonfund.org

6. Chamada: BNDES - PRODAMEL

Fonte: Programa de Desenvolvimento da Apicultura (PRODAMEL) do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES)

Caracterização geral : Concede crédito para o desenvolvimento da apicultura em todo território nacional, por meio do
aumento da produção, da produtividade e da qualidade dos produtos apícolas, por meio de empresas de qualquer porte
ou cooperativas de produtores rurais.

Caracterização geral : São itens financiáveis: a) benfeitorias e equipamentos necessários ao manejo da apicultura fixa
e migratória; b) equipamentos necessários à produção e à extração de mel; c) beneficiamento e envasamento de mel e
de outros produtos apícolas.

Áreas temáticas: Apicultura.

Processo seletivo: Os interessados devem dirigir-se a uma instituição financeira credenciada pelo BNDES, que
informará qual a documentação necessária, analisará a possibilidade de concessão do crédito e negociará as garantias.

Observações: Os valores do crédito variam entre individual, até R$20.000, e coletivo, até R$150.000.

Contato: A lista das instituições financeiras credenciadas encontra-se na página do BNDES, na internet.

Página na internet: www.bndes.gov.br ou www.agricultura.gov.br

7. Chamada: BNDES - PRODECOOP

Fonte: Programa de Desenvolvimento Cooperativo para a Agregação de Valor à Produção Agropecuária
(PRODECOOP) do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

Caracterização geral: Concede crédito a cooperativas de produção agropecuária e cooperados, para o incremento da
competitividade do complexo agroindustrial das cooperativas brasileiras, por meio da modernização dos sistemas
produtivos e de comercialização.

Caracterização geral  (continuação): São itens financiáveis: a) pesquisas em tecnologia; b) obras civis, instalações e
outros investimentos fixos; c) máquinas e equipamentos; d) despesas pré-operacionais; e) despesas de importação; f)
capital de giro; g) treinamento.

Áreas temáticas: Desenvolvimento cooperativo para a agregação de valor à produção agropecuária.

Processo seletivo: Para pleitos de até R$10 milhões, os interessados devem dirigir-se a uma instituição financeira
credenciada pelo BNDES. Para pleitos acima de R$10 milhões, há pré-requisitos especificados no Roteiro de
Informações para enquadramento, na página do BNDES.

Observações: Valor máximo de R$20 milhões.

Contato: A lista das instituições financeiras credenciadas encontra-se na página do BNDES, na internet.

Página na internet: www.bndes.gov.br ou www.agricultura.gov.br

8. Chamada: BNDES - PRODEFLOR

Fonte: Programa de Desenvolvimento Sustentado da Floricultura (PRODEFLOR) do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

Caracterização geral: Concede crédito a empresas de qualquer porte, cooperativas ou produtores rurais para a
implantação ou melhoramento de culturas de flores, preferencialmente, aquelas voltadas para a exportação.



Áreas temáticas: Desenvolvimento da floricultura brasileira.

Processo seletivo: Os interessados devem dirigir-se a uma instituição financeira credenciada pelo BNDES, que
informará qual a documentação necessária, analisará a possibilidade de concessão do crédito e negociará as garantias.

Observações: Valor máximo de R$50.000.

Contato: A lista das instituições financeiras credenciadas encontra-se na página do BNDES, na internet.

Página na internet: www.bndes.gov.br ou www.agricultura.gov.br

9. Chamada: BNDES - PROFRUTA

Fonte: Programa de Apoio à Fruticultura (PRODAFRUTA) do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES)

Caracterização geral: Concede crédito para investimentos na implantação ou melhoramento da produção de frutas
com potencial de mercado, por empresas de qualquer porte, cooperativas e produtores rurais, com comprovada
atuação no segmento agropecuário.

Áreas temáticas: Fruticultura

Processo seletivo: Os interessados devem dirigir-se a uma instituição financeira credenciada pelo BNDES, que
informará qual a documentação necessária, analisará a possibilidade de concessão do crédito e negociará as garantias.

Observações: Valor máximo de R$ 100.000.

Contato: A lista das instituições financeiras credenciadas encontra-se na página do BNDES, na internet.

Página na internet: www.bndes.gov.br ou www.agricultura.gov.br

10. Chamada: BNDES - Programa de Crédito Produtivo Popular

Fonte: Programa de Crédito Produtivo Popular (PCPP) do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES)

Caracterização geral:  Concede financiamento a entidades públicas e privadas para a criação de linhas de crédito a
microempreendedores formais e informais.

Áreas temáticas: a) desenvolvimento institucional do conceito de microcrédito e b) criação de novos canais de
distribuição de recursos financeiros para microempreendedores formais e informais.

Processo seletivo: Os interessados em apresentar projetos devem entrar em contato direto com o programa.

Observações: Na página na internet há uma lista das instituições que constituíram linhas de microcrédito em diferentes
estados do Brasil, com o apoio do programa.

Contato: Área de Desenvolvimento Social, Gerência Executiva de Trabalho, Renda e Desenvolvimento
Local
Avenida República do Chile, 100, 8º andar - CEP 20031-917 - Rio de Janeiro – RJ
Tel.: 21-2277-6688 ou 2277-6655 / Fax: 21-2277-8448

Página na internet: www.bndes.gov.br

11. Chamada: BNDES - Programa Especial de Financiamento Agrícola

Fonte: Programa Especial de Financiamento Agrícola do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES)

Caracterização geral: Concede crédito a empresas de qualquer porte, cooperativas ou produtores rurais com efetiva
atuação no setor agropecuário, para a aquisição, manutenção ou recuperação de máquinas e equipamentos
agropecuários e de beneficiamento.

Áreas temáticas: Infra-estrutura agropecuária.

Processo seletivo: Os interessados devem dirigir-se a uma instituição financeira credenciada pelo BNDES, que
informará qual a documentação necessária, analisará a possibilidade de concessão do crédito e negociará as garantias.

Observações: Valor máximo de R$300.000.

Contato: A lista das instituições financeiras credenciadas encontra-se na página do BNDES, na internet.

Página na internet: www.bndes.gov.br

12. Chamada: BNDES - PROIRRIGA

Fonte: Programa de Apoio à Agricultura Irrigada (PROIRRIGA) do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES)

Caracterização geral: Investimentos fixos e semifixos para implantação, renovação ou reconversão de sistemas de
irrigação, inclusive obras de infra-estrutura associadas.

Caracterização geral (continuação): Empresas de qualquer porte, cooperativas de produtores rurais ou pessoas
físicas, com efetiva atuação no segmento agropecuário.



Áreas temáticas: Desenvolvimento da agricultura irrigada, de maneira a assegurar maior estabilidade à produção,
sobretudo de olerícolas, grãos e frutas.

Processo seletivo: Os interessados devem dirigir-se a uma instituição financeira credenciada pelo BNDES, que
informará qual a documentação necessária, analisará a possibilidade de concessão do crédito e negociará as garantias.

Observações: Valor máximo de R$ 250.000.

Contato: A lista das instituições financeiras credenciadas encontra-se na página do BNDES, na internet.

Página na internet: www.bndes.gov.br

13. Chamada: BNDES - Projeto de Apoio ao Desenvolvimento da Aqüicultura

Fonte: Projeto de Apoio ao Desenvolvimento da Aqüicultura do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES)

Caracterização geral: Concede crédito a empresas de qualquer porte, cooperativas ou produtores rurais para o
aumento da produção de peixes, camarões e moluscos em regime de aqüicultura, visando à ocupação de espaços no
mercado interno e externo.

Caracterização geral  (continuação): São itens financiáveis: a) máquinas, equipamentos e instalações de estruturas
de apoio; b) redes, cabos e material para a confecção de poitas; c) construção de viveiros, açudes, tanques e canais; d)
serviços de topografia e terraplenagem.

Áreas temáticas: Produção de peixes, camarões e moluscos em regime de aqüicultura.

Processo seletivo: Os interessados devem dirigir-se a uma instituição financeira credenciada pelo BNDES, que
informará qual a documentação necessária, analisará a possibilidade de concessão do crédito e negociará as garantias.

Observações: Valor máximo de R$150.000.

Contato: A lista das instituições financeiras credenciadas encontra-se na página do BNDES, na internet.

Página na internet: www.bndes.gov.br ou www.agricultura.gov.br

14. Chamada: BNDES - PROPFLORA

Fonte: Programa de Plantio Comercial de Florestas (PROPFLORA) do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES)

Caracterização geral: Concede crédito a empresas de qualquer porte, cooperativas ou produtores rurais para contribuir
com: a) redução do déficit no plantio de árvores, matérias-prima das indústrias; b) a diversificação das atividades
produtivas no meio rural; c) a geração de emprego e renda de forma descentralizada; d) o desenvolvimento tecnológico
e comercial do setor; e) a preservação das florestas nativas e ecossistemas remanescentes.

Áreas temáticas: Plantio comercial de florestas.

Processo seletivo: Os interessados devem dirigir-se a uma instituição financeira credenciada pelo BNDES, que
informará qual a documentação necessária, analisará a possibilidade de concessão do crédito e negociará as garantias.

Observações: Valor máximo de R$150.000.

Contato: A lista das instituições financeiras credenciadas encontra-se na página do BNDES, na internet.

Página na internet: www.bndes.gov.br ou www.agricultura.gov.br

15. Chamada: Brazil Foundation

Fonte: Brazil Foundation

Caracterização geral: Concede financiamentos a fundo perdido a projetos que contribuam para a melhoria da realidade
social brasileira. Considera importante que os projetos de intervenção social reflitam as necessidades impostas pelo dia-
a-dia da comunidade.

Caracterização geral  (continuação): Considera e avalia a capacidade do proponente de desenvolver o projeto, com
os recursos disponíveis, criando estratégias de continuidade.  Dirige-se a entidades sem fins lucrativos e sem afiliação
política ou religiosa, de qualquer região do país.

Áreas temáticas: a) educação; b) saúde; c) cidadania; d) cultura; e) direitos humanos.

Processo seletivo: Projetos podem ser apresentados até o mês de março de cada ano, quando ocorre a seleção.
Instruções e formulário específico para a apresentação de projetos encontram-se disponíveis na internet.

Observações: Valor máximo de US$10,000, por projeto, que deve ser executado no período de um ano. Não é exigida
contrapartida.

Contato: Brazil Foundation
Rua Santa Luzia 735, Sala 1201- CEP 20030-040 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: 21-2532-3029 / Fax:21-2532-2998 / E-mail: info@brazilfoundation.org

Página na internet: www.brazilfoundation.org



16. Chamada: B-REED

Fonte: Programa de Desenvolvimento de Empresas de Energia Rural do Brasil (B-REED) do Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA)

Caracterização geral: Concede financiamento para a criação de empresas para a geração de energia limpa, eficaz e
sustentável, para atender às necessidades de populações carentes, reduzindo as conseqüências ambientais e de saúde
e estimulando o crescimento local.

Áreas temáticas: Energia renovável.

Processo seletivo: Os interessados em apresentar projetos devem entrar em contato direto com o programa.

Observações: Valores do apoio variam entre US$50.000 e US$ 250.000. Página na internet em inglês e português.

Contato: SHIS QI 26, Bloco B, Sala 201
Lago Sul - CEP:  71615-000 - Brasília-DF
Tel.: 61-367-4049 / Fax: 61-367-5076 / E-mail: brasusbahia@terra.com.br

Página na internet: www.b-reed.org./Portugues

17. Chamada: CAFOD

Fonte: Catholic Agency Overseas for Development (CAFOD)

Caracterização geral: Concede financiamentos a fundo perdido para projetos que visem o combate a pobreza no
Terceiro Mundo.

Áreas temáticas: a) situações emergenciais, provocadas por guerras ou desastres naturais; b) capacitação
profissional; c) saúde; d) manutenção dos recursos hídricos; e) desenvolvimento de pequenos negócios; f) agricultura.

Processo seletivo: Os interessados em apresentar projetos devem entrar em contato direto com a entidade.

Observações: Página na internet apenas em inglês.

Contato: Romero Close
CAFOD
Stockwell Road - SW9 9TY - Londres, Inglaterra
Tel.: 00-44-20-7733-7900 / Fax: 00-44-20-7274-9630 / E-mail:  hqcafod@cafod.org.uk

Página na internet: www.cafod.org.uk

18. Chamada: Care Brasil

Fonte: Care Brasil

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido para projetos que promovam processos de
transformação social, potencializando as experiências e os recursos que já existem nas comunidades, para alcançar
soluções duradouras para a erradicação da pobreza.

Áreas temáticas: a) produção agrícola; b) empreendedorismo urbano; c) micro-finanças; d) capacitação de jovens
empreendedores; e) geração de pequenos negócios.

Processo seletivo: Cartas-consulta podem ser apresentadas durante todo o ano.

Observações: Na página há informações sobre os projetos apoiados em diferentes estados do Brasil.

Contato: CARE Brasil
Rua do Paraíso, 585 - CEP 04103-001 - São Paulo-SP
Tel.: 11-3037-2937 / E-mail: care@quantica.net

Página na internet: www.care.org.br

19. Chamada: Cáritas Brasileira

Fonte: Cáritas Brasileira

Caracterização geral: Concede financiamentos a fundo perdido para projetos que visem a auto-sustentação
econômico-financeira, a autonomia e a solidariedade na luta pela transformação social de comunidades carentes.

Áreas temáticas: a) geração de renda; b) desenvolvimento rural e urbano sustentável; c) direitos humanos; d)
violência e gênero.

Processo seletivo: Os interessados em apresentar projetos devem entrar em contato direto com a entidade.

Observações: Valor máximo de US$20,000 por projeto.

Contato: Cáritas Brasileira
SDS Bloco P, Edifício Venâncio III, Salas 410/41
CEP 70393-900 - Brasília-DF
Tel.: 061-325-7473 / Fax: 061-226-0701
E-mail: caritas@caritasbrasileira.org

Página na internet: www.caritasbrasileira.org



20. Chamada: Cáritas Suíça

Fonte: Cáritas Suíça

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido para projetos que visem o desenvolvimento de
comunidades carentes, o auxílio a exilados, refugiados ou a populações atingidas por catástrofes.

Áreas temáticas: a) situações de emergência; b) desenvolvimento; c) educação para o desenvolvimento; d)
influência sobre políticas públicas; e) mobilização da opinião pública; f) comércio; g) cooperação; h) direitos humanos; i)
meio ambiente; j) sociedades indígenas.

Processo seletivo: Os interessados em apresentar projetos devem entrar em contato direto com a entidade.

Contato: Palazzo San Calisto - 00120 - Vatican City
Tel.: 39-06-698-797-99 / Fax: 39-06-698-87-237 / E-mail: caritas.internationalis@caritas.va

Página na internet www.caritas.org

21. Chamada: CCFD

Fonte: Comité Catholique Contre la Faim et pour le Developpement (CCFD)

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido para micro-empresas, visando reverter a dificuldade de
acesso ao crédito para a economia popular, promover a autonomia e a continuidade dos projetos de desenvolvimento.

Caracterização geral (continuação): Também são admitidos como beneficiários ONGs, organizações de base
comunitária, entidades representativas, organismos de igrejas e universidades.

Áreas temáticas: a) desenvolvimento rural sustentável; b) cidadania e desenvolvimento local; c) criança; e)
desenvolvimento urbano.

Processo seletivo: Os interessados em apresentar projetos devem entrar em contato direto com a entidade.

Observações: Valor médio de US$20,000 por projeto, sendo o máximo US$55,000 e o mínimo US$5,000.

Contato: CCFD
4 Rue Jean Lantier - 75001 - Paris, France
Tel.: 01-44-82-80-00 / Fax: 01-44-82-81-43 / E-mail: ccfd@ccfd.asso.fr

Página na internet: www.ccfd.asso.fr

22. Chamada: CERIS

Fonte: Fundo de Apoio a Miniprojetos (FAM) do Centro de Estatística Religiosa e Investigações Sociais (CERIS)

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a grupos informais, movimentos populares e entidades
representativas no seu processo de estruturação, formação e na busca de soluções para os problemas sociais,
econômicos e políticos enfrentados no seu cotidiano.

Caracterização geral  (continuação): Destina-se a grupos de base de todo o Brasil desde que sejam eles mesmos os
responsáveis pela concepção e gestão da proposta apresentada. O grupo solicitante não precisa ter personalidade
jurídica.

Áreas temáticas: a) experiências de compras comunitárias; b) beneficiamento da produção agrícola; c) grupos de
produção autônoma; d) organização de associações; e) grupos em situação de expulsão de suas casas e suas terras; f)
atividades agrícolas; g) trabalho educativo e formativo e h) organização de grupos de mulheres, mobilizações,
reivindicações.

Processo seletivo: Os interessados devem escrever para o centro apresentando quem são, o que fazem, o que
desejam fazer, os esforços e recursos empenhados e o montante da colaboração solicitada.

Observações: O centro apóia a cada ano cerca de 180 pequenas solicitações de movimentos populares, sindicatos,
cooperativas, associações e pastorais em processo de organização, para que possam beneficiar seus membros e
fortalecer sua independência e autodeterminação.

Contato: CERIS
Rua Dr. Júlio Otoni, 571, 3º subsolo - Santa Teresa - CEP 20241-400 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: 21-2558-2196 / Fax: 21-2285-7276 / E-mail: ceris@ceris.org.br

Página na internet: www.ceris.org.br

23. Chamada: CESE

Fonte: Coordenadoria Ecumênica de Serviço (CESE)

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a movimentos populares, sociais e grupos ligados a
igrejas, para a execução de projetos destinados à promoção de comunidades carentes.

Áreas temáticas: a) articulação entre campo e cidade; b) experiências estratégicas alternativas; c) formação e
capacitação; d) mobilização e organização social.

Processo seletivo: Os projetos devem ser enviados com, no mínimo, 30 dias de antecedência à realização pretendida.
Formulário para apresentação de projetos encontra-se disponível na internet.



Observações: Nos meses de janeiro, julho e dezembro, a CESE suspende a análise e o acompanhamento regular de
projetos.

Contato: CESE
Rua da Graça, 164 - CEP 40150-055 - Salvador-BA
Tel.: 71-336-5457 / Fax: 71-336-0733 / E-mail: cese@cese.org.br

Página na internet: www.cese.org.br

24. Chamada: Christian Aid

Fonte: Christian Aid

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a ONGs, grupos comunitários ou organizações de base
comunitária, entidades representativas e igrejas, para a execução de projetos que visem a melhoria de qualidade de
vida de comunidades carentes.

Áreas temáticas: a) promoção dos direitos humanos; b) incremento da qualidade de vida da população carente,
principalmente a alimentação; c) empoderamento da comunidade; d) atividades sustentáveis; e) justiça social para as
mulheres; f) saúde.

Processo seletivo: Projetos devem incluir objetivos gerais e específicos, método de avaliação, plano de ação,
orçamento e plano de monitoramento. Não estarão recebendo propostas em 2003.

Observações: Valor médio de £40,240 por projeto. Página na internet apenas em inglês.

Contato: Christian Aid
35 Lower Marsh - SE1 7RL - Waterloo, Inglaterra
Tel: 44-20-7620-4444 ou 44-20-7620-0719 / E-mail: info@christian-aid.org

Página na internet: www.christian-aid.org.uk

25. Chamada: CLAEH

Fonte: Fondo de Sistematización de Experiencias de Alianzas para el Desarrollo Local en América Latina do Centro
Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH)

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a projetos de sistematização de experiências de
desenvolvimento local. Dirige-se a comunidades, organizações de base comunitária, ONGs, instituições públicas e
privadas de investigação e desenvolvimento.

Áreas temáticas: a) alianças; b) coalizões; c) desenvolvimento local; d) atividades de sistematização; e)
intercâmbio; f) cooperação.

Processo seletivo: Cartas-consulta, com no máximo 5 páginas, podem ser apresentadas durante todo o ano, por e-
mail. Instruções para a apresentação de cartas-consulta encontram-se disponíveis na internet.

Observações: Valor máximo de US$3,500 por projeto. É exigida contrapartida.

Contato: Enrique Gallicchio
CLAEH - Zelmar Michelini 1220
11100 - Montevideo, Uruguay
Tel.: 598-2-900-7194 / Fax: 598-2-900-7194 / E-mail: info@desarrollolocal.org

Página na internet: www.desarrollolocal.org

26. Chamada: Comissão Européia

Fonte: Comissão Européia

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a projetos que promovam o desenvolvimento
sustentável e preservação de florestas tropicais.

Áreas temáticas: a) meio ambiente (florestas tropicais e regiões costeiras); b) área social e desenvolvimento
urbano; c) ciência e tecnologia; d) área acadêmica; e) direitos humanos e democracia; f) cooperação econômica.

Processo seletivo: Projetos podem ser apresentados durante todo o ano. Formulário específico encontra-se
disponível na internet.

Observações: Projetos apresentados por ONGs ou organizações de base comunitária passaram a receber ajuda
financeira da Comissão Européia recentemente, no valor máximo de 1 milhão de euros.

Contato: Delegação da Comissão Européia no Brasil
SHIS QI 11, Conjunto 5, Casa 13 - CEP 7635-050 - Brasília-DF
Tel.: 61-248-3122 / Fax: 61-248-0700 / E-mail: europa@comdelbra.org.br

Página na internet: www.comdelbra.org.br ou europa.eu.int

27. Chamada: Community Economic Development and Participation

Fonte: Community Economic Development and Participation, da Public Welfare Foundation

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido para projetos que visem o desenvolvimento econômico
das comunidades locais.



Áreas temáticas: a) empoderamento de comunidades de base e de organizações locais; b) desenvolvimento
qualitativo das condições de trabalho e renda dos trabalhadores informais; c) assistência técnica; d) desenvolvimento de
políticas públicas; e) advocacy.

Processo seletivo: Cartas-consulta podem ser apresentadas durante todo o ano, por e-mail. Formulário específico
encontra-se disponível na internet. Para as cartas selecionadas, serão requisitados projetos completos.

Observações: Valor médio de US$25,000 por projeto. Página na internet apenas em inglês.

Contato: Fundação Public Welfare
1200 U Street, Northwest
20094-443 - Washington, DC, EUA
Tel.: 202-965-1800 / Fax: 202-265-8851 / E-mail: reviewcommittee@publicwelfare.org

Página na internet: www.publicwelfare.org/about/about.asp

28. Chamada: Conservation and Research Foundation

Fonte: Conservation and Research Foundation

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido para projetos e pesquisas que visem a conservação,
proteção e uso sustentável de recursos naturais.

Áreas temáticas: a) estudos e publicações que abordem o desenvolvimento qualitativo da preservação ambiental;
b) pesquisas biológicas de áreas negligenciadas; c) programas de conservação ambiental.

Processo seletivo: Os interessados devem entrar em contato direto com a entidade, que requisita a apresentação
dos projetos, conforme seu planejamento. Projetos podem ser apresentados por organizações ou indivíduos.

Observações: Valor máximo de US$5,000 por projeto

Contato: Dr. Richard H. Goodwin
PO Box 5261, Connecticut College – 06320 - New London, CT, EUA

Página na internet: www.biodiversityeconomics.org/funding/dir3-13.htm

29. Chamada: Conservation, Food, and Health Foundation

Fonte: Conservation, Food, and Health Foundation (CFH)

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido para ONGs de países em desenvolvimento que
exerçam atividades beneficentes.

Áreas temáticas: a) conservação; b) alimentação; c) saúde.

Processo seletivo: Cartas-consulta podem ser apresentadas durante todo o ano. Instruções para a elaboração de
cartas-consulta encontram-se disponíveis na internet.

Contato: Prentice Zinn
CFH Foundation
77 Summer Street, Suite 800 - 02110-1006 - Boston, MA, EUA
Tel.: 617-426-717-2307 / Fax: 617-426-5441 / E-mail: pzinn@grantsmanagement.com

Página na internet: www.grantsmanagement.com/cfhguide.html

30. Chamada: Cordaid

Fonte: Cordaid

Caracterização geral: Concede empréstimos e financiamentos a fundo perdido a ONGs e organizações de base
comunitária, para projetos de auxílio a populações carentes.

Áreas temáticas: a) acesso ao mercado; b) urbanização sustentável; c) saúde; d) ajuda emergencial. A questão de
gênero é considerada um tema prioritário e deve ser transversal a todos os projetos.

Processo seletivo: Cartas-consulta podem ser apresentadas durante todo o ano, em português e por e-mail. A
seleção ocorre anualmente entre os meses de janeiro e junho.

Observações: Página na internet apenas em inglês. Informações em português podem ser obtidas na página:
www.ceris.org.br

Contato: Cordaid
P.O. Box 16440
2500BK - Den Haag, Holanda
Tel.: 31-70-31-36-300 / Fax: 31-70-31-36-301 / E-mail: cordaid@cordaid.nl

Página na internet: www.cordaid.nl/uk

31. Chamada: Cottonwood

Fonte: Cottonwood Foundation Grants da Cottonwood Foundation

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a pequenas organizações sem fins lucrativos.

Caracterização geral  (continuação): São atividades tipicamente apoiadas: a) reflorestamento de espécies nativas;



b) aquisição de terras; c) restauração do ecossistema; d) construção e reparação de sistemas comunitários de água.

Áreas temáticas: a) proteção do meio ambiente; b) promoção da diversidade cultural; c) empoderamento de
comunidades carentes; d) trabalho voluntário.

Processo seletivo: Projetos podem ser apresentados durante todo o ano. Formulário específico para apresentação
de projetos encontra-se disponível na internet. Os projetos devem ser apresentados em inglês e enviados pelo correio.

Observações: Valores do apoio variam entre US$500 e US$1,000. Não é exigida contrapartida. Página na internet
apenas em inglês.

Contato: Cottonwood Foundation
Box 10803
55110 - White Bear Lake, MN, EUA
Tel.: 651-426-8797 / Fax: 651-426-0320 / E-mail: cottonwood@igc.org

Página na internet: www.cottonwoodfdn.org

32. Chamada: CS Fund

Fonte: CS Fund da Warsh-Mott Legacy

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido para projetos que visem estabelecer modelos
econômicos alternativos de desenvolvimento.

Áreas temáticas: a) biotecnologia; b) globalização econômica; c) segurança alimentar; d) saúde no ambiente
infantil.

Processo seletivo: Cartas-consulta podem ser apresentadas durante todo o ano, por fax ou e-mail. As seleções
ocorrem, usualmente, entre os meses de abril a maio e novembro a dezembro.

Contato: CS Fund
469 Bohemian Highway
95472 - Freestone, CA, EUA
Tel.: 707-874-2942 / Fax; 707-874-1734 / E-mail: inquiries@csfund.org

Página na internet: www.csfund.org

33. Chamada: Development and Peace

Fonte: Development and Peace 2000-2005 Program (D&P) da Canadian Catholic Organization for Development and
Peace (CCODP)

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a entidades do Terceiro Mundo, na busca de
alternativas para as injustas estruturas sociais, econômicas e políticas existentes nesses países.

Caracterização geral  (continuação): Os atores sociais priorizados pelo programa são: a) pequenos fazendeiros e
sem-terras; b) população das favelas e áreas de riscos das cidades; c) mulheres; d) crianças e jovens; e) população
afro-brasileira; f) indígenas.

Áreas temáticas: a) promoção da democracia; b) apoio a organizações de base comunitária; c) envolvimento das
mulheres; d) desenvolvimento de alternativas econômicas; e) desenvolvimento sustentável das comunidades.

Áreas temáticas (continuação): Prioridades para o Brasil: a) de 2001 a 2003: o estabelecimento de relações entre a
sociedade civil e as agências governamentais populares e democráticas; b) de 2003 a 2005: a questão fundiária em
ambientes rurais e urbanos.

Processo seletivo: Os interessados em apresentar projetos devem entrar em contato direto com a entidade.

Observações: Valor médio de US$25,000 por projeto. Página na internet em inglês, francês e espanhol. É dada
preferência aos projetos que apresentem contrapartida de 60% a 90% do recurso total do projeto.

Contato: Development and Peace
10 St. Mary Street, Suite 420
M4Y 1P9 - Toronto, Ontario, Canadá
Tel.: 416- 922-1592 / Fax: 416- 922-0957 / E-mail: ccodp@devp.org

Página na internet: www.devp.org ou www.devp.org/spd/pays-a/Bresil-a.pdf

34. Chamada: Diakonia

Fonte: Diakonia - Ação Ecumênica Sueca

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a projetos de desenvolvimento, mobilizando a opinião
pública para a defesa dos direitos humanos, da democracia e contra a pobreza no mundo.

Caracterização geral  (continuação): Dirige-se a moradores de periferia urbana, crianças, adolescentes, mulheres,
negros, infectados com HIV e grupos de risco, aceitando como parceiros ONGs que trabalhem nessas áreas.

Áreas temáticas: a) direitos humanos e jurídicos de populações carentes; b) campanhas dirigidas à opinião pública; c)
políticas públicas; d) informação preventiva sobre AIDS; e) lobby frente a políticos.

Processo seletivo: Os interessados em apresentar projetos devem entrar em contato direto com a entidade.



Observações: Os valores do apoio variam entre US$18,000 e US$43,000, sendo em média de US$26,000 por projeto.

Contato: E-mail: diakonia@diakonia.se

Página na internet: www.diakonia.se

35. Chamada: Earthwatch Institute

Fonte: Earthwatch Institute

Caracterização geral: Concede financiamentos a pesquisas e estudos de caráter participativo, nas áreas de
conservação ambiental e cultural, visando estabelecer o diálogo entre cientistas e comunidades.

Áreas temáticas: Atualmente avalia propostas em todas as disciplinas científicas e em qualquer área geográfica.

Processo seletivo: Cartas-consulta devem ser enviadas com um ano de antecedência à realização da pesquisa.
Para as cartas selecionadas, serão requisitados projetos completos.

Observações: Os financiamentos destinam-se apenas às despesas com material e pessoal no campo de pesquisa.

Contato: Earthwatch International
3 Clock Tower Place, Suite 100, Box 75 - 01754
Maynard, MA, EUA
Tel.: 978-461-0081 / Fax:  978-461-2332 / E-mail: info@earthwatch.org

Página na internet: www.earthwatch.org

36. Chamada: E-Changer

Fonte: Programa Brasil de Unité da E-Changer

Caracterização geral: Concede financiamento para o intercâmbio entre brasileiros e suíços, assegurando aos
voluntários a cobertura dos gastos com viagem (ida e volta), seguro de saúde, seguridade social, ajuda de custo e de
reintegração ao final do contrato.

Áreas temáticas: a) cooperação e desenvolvimento das relações Norte-Sul; b) cultura.

Processo seletivo: Os interessados devem entrar em contato direto com o programa.

Observações: São priorizadas as parcerias com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), com a
Central de Movimentos Populares (CMP) e a Associação Brasileira de ONGs (ABONG). Os beneficiários devem estar
disponíveis por 3 anos.

Contato: E-Changer
48 Route de la Vignettaz
Case Postal 129
Ch-1709 - Friburg, Suíça
Tel.: 0041-26-422-12-40 / Fax: 0041-26-422-12-43 / E-mail: e.ch@worldcom.ch

Página na internet: www.home.worldcom.ch/echanger

37. Chamada: Embaixada Britânica

Fonte: Embaixada Britânica

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido para projetos que promovam o desenvolvimento
e o bem estar social nas camadas mais necessitadas da população e apresentem auto-sustentabilidade, após o fim do
apoio financeiro.

Caracterização geral  (continuação): Dirige-se a ONGs que demonstrem capacidade de administrar o projeto de
forma eficiente. Normalmente, os projetos têm um ano de duração e em caso excepcionais o apoio poderá ser mais
longo. È desejável o envolvimento máximo da comunidade local no projeto.

Áreas temáticas: a) direitos humanos principalmente relacionados a crianças de rua; b) saúde comunitária e
planejamento familiar; c) desenvolvimento sustentável; d) questões indígenas.

Processo seletivo: Projetos podem ser apresentados durante todo o ano. A seleção ocorre em meados de abril. O
interessado deve apresentar projeto conforme roteiro fornecido pela Embaixada, apresentando a entidade, as
especificações do projeto, bem como orçamento detalhado.

Observações: Valor médio de US$30.000 por projeto. É exigida contrapartida para projetos de valores maiores. Não
financia veículos, bens de consumo (alimentos, medicamentos, combustível etc.), nem entidades exclusivamente
políticas.

Contato: Embaixada Britânica
Setor de Embaixadas Sul, Quadra 801, Conjunto K
CEP 70408-900 - Brasília-DF
Tel.: 61-225-2710 / Fax: 61-225-1777
E-mail: information@reinounido.org.br

Página na internet: www.reinounido.org.br



38. Chamada: Embaixada da Alemanha

Fonte: Projeto de Pequeno Porte da Embaixada da Alemanha

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a projetos de pequeno porte, nas áreas social, de
saúde, educação e agropecuária que beneficiem populações carentes e que promovam a melhoria da sua condição
social, de forma economicamente sustentável.

Caracterização geral (continuação): Oferece também cooperação técnica, sob a forma de consultoria e fornecimento
de materiais. Não apóia projetos puramente beneficentes.

Áreas temáticas: a) desenvolvimento sustentável de populações carentes, b) saúde; c) educação; d) agropecuária.

Processo seletivo: Projetos podem ser apresentados durante todo ano, pelo correio. As seleções de projetos
ocorrem no início de cada ano. Apóia projetos de até seis meses sem opção de continuidade, prolongamento ou
mudanças durante a execução.

Observações: Valor máximo de R$20.000 por projeto, sendo desejável contrapartida.

Contato: Divisão de Cooperação Técnica e Financeira Alemanha/Brasil,
Embaixada da Alemanha
Avenida das Nações, Lote 25, Quadra 807 - CEP 70415-900 - Brasília-DF
Tel.: 61-443-7330 / Fax: 61-443-7508
E-mail:  WIWZ10@BRAS.auswaertiges-amt.de

Página na internet: www.alemanha.org.br/embaixadabrasilia

39. Chamada: Embaixada da Austrália

Fonte: Programa de Assistência Direta (PAD) da Embaixada da Austrália

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido para ONGs e associações comunitárias para a
execução de projetos que promovam o desenvolvimento local.

Áreas temáticas: a) geração de emprego e renda; b) desenvolvimento comunitário; c) melhoria de infra-estrutura
para a produção; d) incremento da produção; e) capacitação profissional.

Processo seletivo: A entidade proponente deve submeter informações sobre a situação atual e quais as melhorias
esperadas com o projeto. É importante demonstrar a natureza promotora de desenvolvimento local e/ou assistencial  do
projeto.

Observações: O apoio é concedido, preferencialmente, a entidades já estabelecidas e que podem documentar uma
história de atividade social na localidade do projeto.

Contato: Embaixada Australiana em Brasília
SES Quadra 801, Conjunto K, Lote 07 - CEP 70200-010 - Brasília-DF
Tel.: 61-226-3111 / Fax: 61-226-1112 / E-mail: embaustr@nutecnet.com.br

Página na internet: www.embaixada-australia.org.br/main_port.htm

40. Chamada: Embaixada do Japão

Fonte: Assistência a Projetos Comunitários (APC) da Embaixada do Japão

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido, sem contrapartida, a ONGs, hospitais,
estabelecimentos de ensino básico, institutos de pesquisa e outras organizações sem fins lucrativos.

Áreas temáticas: a) cuidados de saúde básica; b) educação básica; c) alívio da pobreza; d) bem-estar público; e)
meio ambiente.

Processo seletivo: Projetos podem ser apresentados em português, durante todo o ano, pelo correio. Formulário
específico para a apresentação de projetos encontra-se disponível na internet. A seleção de projetos é anual.

Observações: Valor máximo de US$80,000 por projeto.

Contato: Embaixada do Japão
Avenida das Nações, SES, Quadra 811, lote 39 - CEP 70425-900 - Brasília-DF
Tel.: 61-242-6866 / Fax: 61-242-2499

Página na internet: www.br.emb-japan.go.jp

41. Chamada: Entraide et Fraternité

Fonte: Entraide et Fraternité

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a projetos de desenvolvimento, lobby frente a atores
públicos e mobilização da opinião pública, contra as causas da pobreza, denunciando os mecanismos políticos e
econômicos de sua origem.

Caracterização geral  (continuação): Dirige-se a assalariados rurais e urbanos, moradores da periferia urbana,
mulheres, negros, ONGs e grupos de apoio e articulações nacionais.

Áreas temáticas: a)globalização; b) distribuição de renda; c) desenvolvimento sustentável; d) gênero; e) meio



ambiente; f) dívida externa; g) migrações.

Processo seletivo: Os interessados em apresentar projetos devem entrar em contato direto com a entidade.

Observações: Os valores do apoio variam entre US$2,000 e US$15,000 por projeto.

Contato: Xavier Jadoul
Entraide et Fraternité
Rue du Gouvernement Provisoire 32 - 1000 - Bruxelles, Bélgica
Tel.: 02-227-66-80 / Fax: 02-217-3259 / E-mail: entraide@entraide.b

Página na internet: www.entraide.be

42. Chamada: FASE

Fonte: Fundo de Apoio a Pequenos Projetos do Serviço de Análise e Assessoria a Projetos (SAAP) da Federação de
Órgãos para Assistência Social e Educacional (FASE)

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a projetos que contribuam com o processo democrático,
organizando e formando novos sujeitos sociais que venham se apropriar dos espaços públicos de gestão participativa e
se transformem em sujeitos sociais ativos.

Áreas temáticas: a) superação da discriminação racial; b) luta pela eqüidade de gênero; c) democratização dos
meios de comunicação; d) protagonismo juvenil.

Processo seletivo: Projetos podem ser apresentados pelo correio ou pessoalmente, no período de fevereiro a
novembro de cada ano. As seleções de projetos ocorrem a cada 15 dias, nesse período. Roteiro para a elaboração de
projetos encontra-se disponível na internet.

Observações: Valor máximo de R$4.000 por projeto. Não é exigida contrapartida. Não apóia projetos de geração de
renda.

Contato: Serviço de Análise e Assessoria a Projetos (SAAP), FASE
Rua das Palmeiras, 90 – Botafogo - CEP 22270-070 - Rio de Janeiro - RJ
Fax: 21-2286-1209 / E-mail: csilveira@fase.org.br ou fase@fase.org.br

Página na internet: www.fase.org.br

43. Chamada: Fastenopfer

Fonte: Ação Quaresmal Suíça (Fastenopfer)

Caracterização geral: Concede financiamentos a fundo perdido a projetos dirigidos por ONGs, organizações de base
comunitária ou comunidades, que beneficiem crianças, mulheres e homens pobres e marginalizados.

Áreas temáticas: a) melhoria da situação social e econômica; b) prevenção a doenças; c) religião e cultura; d)
direitos humanos.

Processo seletivo: Cartas-consulta podem ser apresentadas durante todo o ano. As propostas devem visar o
desenvolvimento integral de seus beneficiários, a sustentabilidade ambiental e igualdade entre mulheres e homens.

Observações: Página na internet em alemão e francês, com trechos em português e inglês.

Contato: E-mail: mail@fastenopfer.ch

Página na internet www.fastenopfer.ch/

44. Chamada: FBB - Bio Consciência

Fonte: Bio Consciência da Fundação Banco do Brasil (FBB)

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a projetos que visem práticas ambientais de
racionalização do uso e reutilização de recursos naturais, contribuindo para a redução dos problemas ambientais que
afetam a qualidade de vida e a saúde dos brasileiros.

Áreas temáticas: a) manejo de resíduos sólidos; b) poluição de mananciais; c) escassez de água potável; d) gestão de
recursos hídricos; e) racionalização do consumo.

Processo seletivo: Os interessados em apresentar projetos devem entrar em contato direto com o programa.

Observações: Os projetos são realizados em parceria com o Compromisso Empresarial para a Reciclagem (CEMPRE)
e prefeituras de municípios que aderem ao programa.

Contato: Fundação Banco do Brasil
SCN Quadra 01, Bloco A, Edifício  Number One, 9º e 10º andar
CEP: 70711-900
Brasília-DF
Tel.: 61-310-1951
Fax: 61-310-1966
E-mail: cidadania-e@fbb.org.br

Página na internet: www.cidadania-e.com.br



45. Chamada: FBB - Trabalho e Cidadania

Fonte: Trabalho e Cidadania da Fundação Banco do Brasil (FBB)

Caracterização geral: Realiza cursos profissionalizantes para pequenos empreendedores, integrando como parceiros
locais, entidades, como prefeituras municipais, instituições de ensino e associações de moradores.

Áreas temáticas: a) capacitação profissional; b) consultoria de negócios; c)  gestão cooperativa; d) melhoria da
qualidade de vida do trabalhador.

Processo seletivo: Os interessados em apresentar projetos devem entrar em contato direto com o programa.

Contato: Fundação Banco do Brasil
SCN Quadra 01, Bloco A, Edifício  Number One, 9º e 10º andar
CEP: 70711-900 - Brasília-DF
Tel.: 61-310-1951 / Fax: 61-310-1966 / E-mail: cidadania-e@fbb.org.br

Página na internet: www.cidadania-e.com.br

46. Chamada: FFEM

Fonte: Fundo Francês para o Meio Ambiente Mundial (FFEM)

Caracterização geral: Concede financiamentos a fundo perdido para ONGs e organizações de base comunitária de
paises em desenvolvimento. O apoio é dirigido a projetos que apresentem impactos positivos para as causas ambientais
globais.

Áreas temáticas: a) conservação da biodiversidade; b) redução do aquecimento global; c) águas internacionais.

Processo seletivo: Projetos devem ser apresentados em francês, de acordo com roteiro disponível na página. Os
projetos são analisados por um comitê que segue os seguintes critérios: impacto global do projeto, efeito demonstrativo
e inovação.

Observações: Página na internet disponível em inglês e francês.

Contato: Marc-Antoine Martin, Secrétaire Général
Fonds Français pour L'Environnement Mondial
5, rue Roland Barthes – 75598 - Cedex 12 - Paris, France
Tel.: 01-53-44-33-74

Página na internet: www.ffem.net

47. Chamada: FIDA

Fonte: International Fund for Agricultural Development (FIDA)

Caracterização geral: Concede empréstimos e financiamentos a fundo perdido a projetos de ONGs, organizações
intergovernamentais, instituições financeiras internacionais e organismos governamentais que visem ao
desenvolvimento agrícola.

Áreas temáticas: a) desenvolvimento agrícola; b) serviços de crédito; c) infra-estrutura rural; d) pecuária; e)
piscicultura; f) desenvolvimento institucional; g) cadeias produtivas; h) pesquisa/extensão/capacitação.

Processo seletivo: Os projetos devem ser enviados por meio das divisões regionais da FIDA, em uma das línguas
oficiais do fundo (inglês ou espanhol).

Observações: Página na internet disponível somente em inglês.

Contato: International Fund for Agricultural Development
Via del Serafico, 107 - 00142 Roma, Itália
Tel.: 39-0654591 / Fax: 39-065043463 / E-mail: ifad@ifad.org

Página na internet: www.ifad.org

48. Chamada: FNMA - Demanda Espontânea

Fonte: Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) - Demanda Espontânea

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a entidades públicas e da sociedade civil, para projetos
de uso racional dos recursos naturais, incluindo a manutenção, melhoria ou recuperação da qualidade ambiental dos
ecossistemas brasileiros.

Caracterização geral (continuação): As organizações da sociedade civil devem ter registro no Cadastro Nacional de
Entidades Ambientalistas (CNEA) ou possuírem, no mínimo, dois anos de existência legal.

Áreas temáticas: a) extensão florestal; b) gestão integrada de áreas protegidas; c) manejo sustentável da flora e
da fauna; d) uso sustentável dos recursos pesqueiros; e) educação ambiental; f) Amazônia sustentável; g) qualidade
ambiental.

Processo seletivo: Projetos podem ser apresentados durante todo o ano. Instruções e roteiro para elaboração de
projetos encontram-se disponíveis na internet.

Observações: O valor do apoio varia em função da duração do projeto: duração de até 12 meses, valor máximo de



R$200.000; duração entre 12 e 24 meses, valor máximo de R$350.000.

Contato: Fundo Nacional do Meio Ambiente
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 7º andar - CEP 70068-900 - Brasília-DF
Tel.: 61-317-1035 / Fax: 61-317-1035 / E-mail: fnma@mma.gov.br

Página na internet: www.mma.gov.br

49. Chamada: FNMA - Demanda Induzida

Fonte: Fundo Nacional do Meio Ambiente - Demanda Induzida

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a organizações públicas e da sociedade civil para
projetos de uso racional dos recursos naturais, incluindo a manutenção, melhoria ou recuperação da qualidade
ambiental dos ecossistemas brasileiros.

Caracterização geral  (continuação): As organizações da sociedade civil devem ter registro no Cadastro Nacional de
Entidades Ambientalistas (CNEA) ou possuírem, no mínimo, dois anos de existência legal.

Áreas temáticas: a) extensão florestal; b) gestão integrada de áreas protegidas; c) manejo sustentável da flora e
da fauna; d) uso sustentável dos recursos pesqueiros; e) educação ambiental; f) Amazônia sustentável; g) qualidade
ambiental.

Processo seletivo: Editais estabelecem as condições para apresentação de projetos, com objetivos, valores e
prazos específicos. Informações sobre os editais em vigor encontram-se disponíveis na internet.

Observações: Os valores dos financiamentos são específicos a cada edital.

Contato: Fundo Nacional do Meio Ambiente
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 7º andar - CEP 70068-900 - Brasília-DF
Tel.: 61-317-1035 / Fax: 61-224-0879 / E-mail: fnma@mma.gov.br

Página na internet: www.mma.gov.br

50. Chamada: FNO - PROAGRIN

Fonte: Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Agroindústria (PROAGRIN) do Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte (FNO)

Caracterização geral: Concede crédito para pessoas jurídicas de direito privado, inclusive firmas individuais, de médio
e grande porte, a fim de promover a implantação, ampliação, modernização e re-localização de empreendimentos
agroindustriais.

Caracterização geral  (continuação): Destina-se também à criação de condições para o processamento local de
matérias-primas de origem agrícola, pecuária e florestal, agregando valor à produção.

Áreas temáticas: a) formação de cadeia produtiva e a consolidação de pólos, complexos e projetos
agroindustriais; b) verticalização da produção com tecnologias de baixo impacto ambiental; c) desenvolvimento de
tecnologias via articulações institucionais;d) geração de conhecimento; e e) capacitação tecnológica e gerencial.

Processo seletivo: O crédito é concedido através do Banco da Amazônia, mediante apresentação do projeto técnico
e demais documentos, cuja relação pode ser obtida junto ao banco.

Observações: Limites de financiamento: a) indústrias de médio porte até R$24.000.000 para investimentos e
R$8.400.000 para capital de giro; b) indústrias de grande porte até R$40.000.0000 para investimentos e R$14.000.000
para capital de giro.

Contato: Banco da Amazônia, Direção Geral
Avenida Presidente Vargas 800 - CEP 66.017- 000 - Belém-PA
Tel.: 91-216-3000 / Fax: 91-222-5176 / E-mail: gerin@bancoamazonia.com.br

Página na internet: www.basa.com.br

51. Chamada FNO - PRODERUR

Fonte Programa de Desenvolvimento Rural (PRODERUR) do Fundo Constitucional de Financiamento
do Norte (FNO)

Caracterização geral: Concede crédito a produtores rurais (pessoas físicas e jurídicas) e suas
cooperativas/associações de produção que apresentem projetos com o compromisso com o uso sustentável dos
recursos naturais.

Caracterização geral (continuação): Destina-se à modernização da cadeia produtiva de produtos sustentáveis.

Áreas temáticas a) flores e plantas medicinais; b) grãos; c) fruticultura tropical; d) hortaliças, tubérculos e raízes;
e) algodão, café, cacau, cana-de-açúcar, castanha, dendê, guaraná, pupunha, urucum, mamona, pimenta-do-reino,
pimenta longa e fibras; f) produção de sementes e mudas; g) avicultura, apicultura, aqüicultura, caprinocultura,
ovinocultura, sericicultura e outras; h) pecuária de grande porte; i) criação racional de animais silvestres.

Processo seletivo O crédito é concedido através do Banco da Amazônia, mediante apresentação do projeto técnico
e demais documentos, cuja relação pode ser obtida junto ao banco.

Observações Os limites de financiamento, conforme a condição do produtor (renda bruta), variam de R$80.000



até R$4.200.0000. Para associações e cooperativas, até R$4.300.000. Financia investimento, custeio, beneficiamento
da produção e pós-colheita.

Contato Banco da Amazônia, Direção Geral
Avenida Presidente Vargas 800 - CEP 66.017- 000 - Belém-PA
Tel.: 91-216-3000 / Fax: 91-222-5176 / E-mail: gerin@bancoamazonia.com.br

Página na internet www.basa.com.br

52. Chamada:FNO - PRODESIN

Fonte: Programa de Desenvolvimento Industrial (PRODESIN) do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte
(FNO)

Caracterização geral: Concede crédito para pessoas jurídicas de direito privado, inclusive firmas individuais, de médio
e grande porte, a fim de promover a implantação, ampliação, modernização e re-localização de empreendimentos
industriais.

Caracterização geral  (continuação): Destina-se também à capacitação dos recursos humanos que visem a adoção
de novas técnicas de produção e de gestão empresarial.

Áreas temáticas: a) difusão de tecnologias; b) tecnologias de baixo impacto ambiental; c) melhoria de qualidade e
produtividade; c) produção de manufaturados e/ou semimanufaturados; d) reciclagem de resíduos e energia; e)
capacitação gerencial; f) geração de conhecimento.

Processo seletivo: O crédito é concedido através do Banco da Amazônia, mediante apresentação do projeto técnico
e demais documentos, cuja relação pode ser obtida junto ao banco.

Observações: Limites de financiamento: a) industrias de médio porte até R$24.000.000 para investimentos e
R$8.400.000 para capital de giro; b) grande porte até R$40.000.0000 para investimentos e R$14.000.000 para capital
de giro.

Contato: Banco da Amazônia, Direção Geral
Avenida Presidente Vargas 800 - CEP 66.017- 000 - Belém-PA
Tel.: 91-216-3000 / Fax: 91-222-5176 / E-mail: gerin@bancoamazonia.com.br

Página na internet:  www.basa.com.br

53. Chamada: FNO - PRODETUR

Fonte: Programa de Desenvolvimento do Turismo Regional (PRODETUR) do Fundo Constitucional de Financiamento
do Norte (FNO)

Caracterização geral: Concede crédito às iniciativas empresariais de capital nacional que pretendem: a) implantar ou
melhorar infra-estrutura turística; b) promover o desenvolvimento sustentável da atividade, explorando o patrimônio
natural e/ou cultural; c) explorar o ecoturismo; d) promover investimentos na formação, ampliação, diversificação,
modernização e melhoria da qualidade da infra-estrutura turística da região, em áreas definidas como pólos turísticos.

Áreas temáticas: a) exploração turística sustentável do patrimônio natural e cultural; b) ampliação da
competitividade turística da região; c) melhoria nas condições de hospedagem e transporte; d) geração de
conhecimento, de inovação e modernização tecnológica; e) capacitação tecnológica e gerencial. Financia Ecoturismo e
Turismo Convencional, compreendendo: eventos, aventura, pesca amadora, esportivo, profissional, bem-estar, estudo,
místico, cultural, rural, pesquisa, receptivo e outros.

Processo seletivo: O crédito é concedido através do Banco da Amazônia, mediante apresentação do projeto técnico
e demais documentos, cuja relação pode ser obtida junto ao banco.

Observações: Limites de financiamento: a) empresas de médio porte até R$24.000.000 para investimentos e
R$8.400.000 para capital de giro; b) empresas de grande porte até R$40.000.0000 para investimentos e R$14.000.000
para capital de giro.

Contato: Banco da Amazônia, Direção Geral
Avenida Presidente Vargas 800 - CEP 66.017- 000 - Belém-PA
Tel.: 91-216-3000 / Fax: 91-222-5176 / E-mail: gerin@bancoamazonia.com.br

Página na internet: www.basa.com.br

54. Chamada: FNO - PROMIPEQ

Fonte: Programa de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PROMIPEQ) do Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte (FNO)

Caracterização geral: Concede crédito às microempresas e empresas de pequeno porte, associações e cooperativas,
bem como seus associados, que desenvolvam atividades nos setores agroindustrial, industrial, infra-estrutural e de
turismo.

Caracterização geral  (continuação): Destina-se à expansão e diversificação das atividades econômicas e o
incremento do mercado interno regional. São prioridades o artesanato, as empresas incubadas em parques
tecnológicos e o turismo sustentável de base comunitária.

Áreas temáticas: a) produção e micros e pequenos empreendimentos agroindustriais, industriais, infra-estruturais
e de turismo; b) verticalização da produção; c) formação de cadeia produtiva, pólos e complexos agroindustriais,



industriais, infra-estruturais e de turismo; d) redução ou autoconsumo de energia elétrica para micro e pequenas
empresas; e) difusão de tecnologias; f) geração de conhecimento.

Processo seletivo: O crédito é concedido através do Banco da Amazônia, mediante apresentação do projeto técnico
e demais documentos, cuja relação pode ser obtida junto ao banco.

Observações: Limites de financiamento: a) microempresas até  R$ 70.000 (FNO-normal) e até R$ 170.000 (FNO-
especial); b) pequenas empresa até R$ 200.000 (normal) e até R$ 840.000 (especial). Empresas e
associações/cooperativas do FNO-exportação (limites diferenciados).

Contato: Banco da Amazônia, Direção Geral
Avenida Presidente Vargas 800 - CEP 66.017- 000 - Belém-PA
Tel.: 91-216-3000 / Fax: 91-222-5176 / E-mail: gerin@bancoamazonia.com.br

Página na internet: www.basa.com.br

55. Chamada: FNO Exportação

Fonte: Programa de Apoio à Exportação do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO)

Caracterização geral: Concede crédito para empresas exportadoras e associações/cooperativas exportadoras de bens
manufaturados e semimanufaturados com objetivo de: a) promover a implantação, ampliação, modernização e re-
localização das empresas; b) incentivar o desenvolvimento industrial de alta tecnologia; c) financiar a produção.

Áreas temáticas: a) conquista de mercados; b) produção de bens manufaturados e semimanufaturados; c)
geração do conhecimento, de inovação e modernização tecnológica; d) capacitação tecnológica e gerencial.

Processo seletivo: O crédito é concedido através do Banco da Amazônia, mediante apresentação do projeto técnico
e demais documentos, cuja relação pode ser obtida junto ao banco.

Observações: Limites de financiamento: a) empresas de médio porte até R$24.000.000 para investimentos e
R$8.400.000 para capital de giro; b) empresas de grande porte até R$40.000.0000 para investimentos e R$14.000.000
para capital de giro.

Contato: Banco da Amazônia, Direção Geral
Avenida Presidente Vargas 800 - CEP 66.017- 000 - Belém-PA
Tel.: 91-216-3000 / Fax: 91-222-5176 / E-mail: gerin@bancoamazonia.com.br

Página na internet: www.basa.com.br

56. Chamada: FUNBIO - Fundos de Parceria

Fonte: Fundos de Parceria do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO)

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido e de forma consorciada a projetos de interesse comum
das instituições parceiras, em áreas temáticas consideradas prioritárias para a conservação e o uso sustentável da
biodiversidade no Brasil.

Áreas temáticas: a) uso direto de recursos genéticos e biológicos, visando o desenvolvimento de produtos
naturais; b) uso indireto de recursos genéticos e biológicos, visando a continuidade ou o aumento da capacidade de
provisão de serviços ambientais; c) criação ou implantação de unidades de conservação (públicas ou privadas) que
apresentem relevante contribuição para a proteção dos recursos genéticos e biológicos.

Processo seletivo: Editais estabelecem as condições para apresentação de projetos, com objetivos, valores e
prazos específicos.

Contato: Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO)
Largo do IBAM nº 1/6º andar – Humaitá - CEP: 22271-070 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: 21-2579-0809 / Fax: 21-2579-0829 / E-mail: funbio@funbio.org.br

Página na internet: www.funbio.org.br

57. Chamada: FUNBIO - Programa de Apoio à Produção Sustentável

Fonte: Programa de Apoio à Produção Sustentável do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO)

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a projetos de pequeno porte, já em operação. Auxilia os
empreendimentos a alcançarem sustentabilidade ambiental, social e econômica; identifica oportunidades de mercado e
fomenta parcerias; propicia apoio técnico;

Caracterização geral  (continuação): Age como catalisador de recursos e de esforços para os empreendimentos;
abre possibilidades de articulação do projeto com outros agentes e facilita o acesso de associações de produtores,
cooperativas, micro e pequenas empresas.

Áreas temáticas: Uso sust. da biodiversidade, como alternativa às ativ. econômicas de alto impacto ambiental.

Processo seletivo: Editais estabelecem as condições para apresentação de projetos, com objetivos, valores e
prazos específicos.

Contato: Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO)
Largo do IBAM nº 1/6º andar – Humaitá – CEP: 22271-070 – Rio de Janeiro - RJ
Tel.: 21-2579-0809 / Fax: 21-2579-0829 / E-mail: funbio@funbio.org.br

Página na internet: www.funbio.org.br



58. Chamada: Fundação Boticário - Fundo de Apoio para Projetos de Ecodesenvolvimento

Fonte: Fundo de Apoio para Projetos de Ecodesenvolvimento da Fundação O Boticário de Proteção à Natureza

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a projetos que conciliem o desenvolvimento
socioeconômico das comunidades envolvidas com a conservação da natureza e, preferencialmente, que estejam em
áreas de zona tampão, no entorno de unidades de conservação.

Caracterização geral  (continuação): Destina-se a ONGs ou consórcios de ONGs e instituições públicas.

Áreas temáticas: a) diminuição da pressão sobre os recursos naturais e atividades que garantam a proteção dos
ambientes onde serão desenvolvidos; b) alternativas sustentáveis de renda e, principalmente, que sirvam de modelo
para outras iniciativas; c) valores que levem à prosperidade e qualidade de vida, através do cuidado com a natureza e
investimento social.

Processo seletivo: Cartas-consulta podem ser apresentadas durante todo o ano, por correio, em três vias, papel
timbrado, datado e assinado por seus dirigentes ou responsáveis legais. Formulário específico encontra-se disponível
na internet.

Observações: Valores do apoio variam entre US$50,000 e US$100,000

Contato: Fundação O Boticário de Proteção à Natureza
Av. Rui Barbosa, 3450 - Afonso Pena - CEP: 83065-260 – S. José dos Pinhais - PR
Tel.: (41) 3817396 / E-mail: contato@fundacaoboticario.org.br

Página na internet: www.fbpn.org.br

59. Chamada: Fundação Boticário - Programa de Incentivo à Conservação da Natureza

Fonte: Programa de Incentivo à Conservação da Natureza da Fundação Boticário de Proteção da Natureza

Caracterização geral: Concede financiamentos a fundo perdido a projetos de preservação da biodiversidade no Brasil.

Áreas temáticas: a) criação, implantação e manutenção de unidades de conservação; b) pesquisa e proteção de
espécies importantes ou ameaçadas; c) criação, implantação e manutenção de áreas verdes e de arborização urbana;
d) recuperação de ecossistemas alterados ou degradados.

Processo seletivo: Projetos podem ser enviados durante todo o ano, em duas vias, por correio. Formulário
específico encontra-se disponível na internet. As seleções de projetos ocorrem nos meses de março e agosto, todos os
anos.

Observações: Só são aceitos projetos cujo objetivo seja a efetiva conservação da natureza.

Contato: Fundação O Boticário de Proteção à Natureza
Av. Rui Barbosa, 3450 - Afonso Pena - CEP 83065-260 – S. José dos Pinhais - PR
Tel: 41-381-7396 / E-mail: contato@fundacaoboticario.org.br

Página na internet: www.fbpn.org.br

60. Chamada: Fundação Ford

Fonte: Fundação Ford

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido para projetos de pesquisa, advocacy, formação e/ou
capacitação para formadores de políticas públicas, mulheres, negros, pequenos produtores rurais e povos da floresta.
Dirige-se a entidades públicas e privadas.

Áreas temáticas: a) saúde reprodutiva; b) direitos humanos; c) desenvolvimento sustentável; d) governo e
sociedade civil; e) educação.

Processo seletivo: Cartas-consulta podem ser apresentadas durante todo o ano. A seleção é feita com base no
mérito das propostas e de uma avaliação sobre sua contribuição para os objetivos da Fundação Ford.

Observações: Valor médio de US$75,000 por projeto. Página na internet em inglês, com alguns trechos em português.

Contato: Fundação Ford
Rua Praia do Flamengo, 154, 8º andar - CEP 22210-030 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: 21-265-8252 / Fax: 21-285-1250 / E-mail: ford-rio@fordfound.org

Página na internet: www.fordfound.org

61. Chamada: Fundação Kellog

Fonte: W. K. Kellog Foundation

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido para projetos que promovam a capacidade de
indivíduos, comunidades e instituições para resolverem seus próprios problemas.

Áreas temáticas: a) saúde; b) desenvolvimento rural e de sistemas de alimentação; c) juventude e educação; d)
filantropia e voluntariado.

Processo seletivo: Formulário para apresentação de projetos encontra-se disponível na internet.

Observações: Pesquisas, planejamentos ou estudos são muitas vezes financiados como parte de um programa maior



ou projeto financiado pela fundação.

Contato: Mrs. Deborah A. Rey
One Michigan Avenue East - 49017-4058
Battle Creek, MI, EUA
Tel.: 269-968-1611 / Fax: 269-968-0413

Página na internet: www.wkkf.org

62. Chamada: Fundação MacArthur

Fonte: Program on Human and Community Development da Fundação MacArthur

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido para setores públicos, privados e sem fim lucrativos,
para a execução de projetos nas áreas de educação, desenvolvimento local e saúde.

Áreas temáticas: a) desenvolvimento de capacidade comunitária; b) acesso à habitação; c) práticas e políticas
regionais; d) melhoria da educação pública; e) ensino e aprendizagem; f) pesquisa para o subsídio de políticas públicas;
g) política de saúde mental.

Processo seletivo: Cartas-consulta podem ser apresentadas durante todo o ano, por e-mail. Instruções para a
elaboração de cartas-consulta encontram-se disponíveis na internet.

Contato: The John D. And Catherine T. MacArthur Foundation
E-mail: LOI@macfound.org

Página na internet: www.macfound.org

63. Chamada: Fundação Max e Anna Levinson

Fonte: The Max and Anna Levinson Foundation

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido para projetos que tenham como prioridades o
desenvolvimento de comunidades carentes, a conservação dos ecossistemas e a preservação da cultura.

Áreas temáticas: a) proteção de ecossistemas e da biodiversidade; b) energia renovável; c) agricultura e
transporte alternativo; d) combate à extração ilegal de recursos naturais; e) combate ao conflito civil e de mercado; f)
desenvolvimento econômico local; g) capacitação dos jovens; h) saúde da comunidade; i) prevenção da violência.

Processo seletivo: Projetos podem ser apresentados durante todo o ano, pelo correio. Formulário para
apresentação de projetos encontra-se disponível na internet. As seleções ocorrem, usualmente, entre os meses de abril
e julho.

Observações: Valor máximo de US$20,000 por projeto. Página na internet apenas em inglês.

Contato: The Max and Anna Levinson Foundation
P.O. Box 6309 / 87502-6309 / Santa Fe, NM, EUA
Tel.: 505-995-8802 / Fax: 505-995-8982 / E-mail: Info@levinsonfoundation.org

Página na internet: www.levinsonfoundation.org

64. Chamada: Fundação Tinker

Fonte: Programa de Financiamento Institucional da Tinker Foundation Incorporated (TFI)

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido para projetos que promovam uma melhor comunicação
e intercâmbio de conhecimento entre a Península Ibérica, a América Latina e a Antártica.

Áreas temáticas: a) política ambiental; b) política econômica; c) governo.

Processo seletivo: Cartas-consulta podem ser apresentadas durante todo o ano, em inglês. A seleção é bianual e
ocorre nos meses de maio e setembro.

Observações: Página na internet apenas em inglês.

Contato: Renate Rennie
Tinker Foundation Incorporated / 55 East 59th Street / 10022 / New York, NY, EUA
Tel.: 212-421-6858 / Fax: 212-223-3326 / E-mail: tinker@tinker.org

Página na internet: www.fdncenter.org/grantmaker/tinker/

65. Chamada: Fundação Vitae

Fonte: Fundação Vitae

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a projetos nas áreas de cultura, educação e promoção
social.

Áreas temáticas: a) assistência a crianças e jovens de famílias de baixa renda; b) promoção da integração social de
portadores de deficiências; c) escolas para famílias agrícolas; d) treinamento profissionalizante.

Processo seletivo: Os projetos podem ser apresentados durante todo o ano. Formulário específico encontra-se
disponível na internet.

Contato: Rua Oscar Freire 379, 5° andar - CEP 01426-001 - São Paulo-SP



Tel.: 11-3061-5299 / Fax: 11-3083-6361 / E-mail: vitae@dialdata.com.br
Página na internet: www.vitae.org.br

66. Chamada: Fundo Canadá

Fonte: Fundo Canadá para Apoio a Pequenos Projetos Locais da Agência para o Desenvolvimento Internacional (ACDI)

Caracterização geral: Concede financiamentos a fundo perdido a ONGs que representem ou assessorem projetos
comunitários, com caráter de auto-ajuda e co-participação por parte dos proponentes e das comunidades envolvidas.

Áreas temáticas: a) saúde e nutrição; b) educação; c) direitos humanos.

Processo seletivo: Projetos podem ser apresentados durante todo o ano. Formulário para apresentação de projetos
encontra-se disponível na internet.

Contato: Fundo Canadá
Caixa Postal 0341 - CEP 70359-970 - Brasília-DF
Fax: 61-321-3061

Página na internet: www.dfait-maeci.gc.ca/brazil/br

67. Chamada: Fundo de Defesa dos Direitos Difusos

Fonte: Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça

Caracterização geral: Concede doações a ONGs que tenham, nos seus estatutos, objetivos relacionados à
conservação do meio ambiente, ao direito do consumidor, à defesa de bens com valor artístico, estético, histórico,
turístico ou paisagístico e à defesa da ordem econômica.

Caracterização geral  (continuação): O fundo é gerido pelo Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa dos
Direitos Difusos (CFDD)

Áreas temáticas: a) recuperação de bens com valor artístico, estético, histórico, turístico ou paisagístico; b)
modernização administrativa dos órgãos públicos de execução de políticas públicas voltadas para o setores de defesa
desses bens.

Processo seletivo: Instruções e roteiro para elaboração de projetos encontram-se disponíveis na internet ou podem
ser obtidos junto a Secretaria Executiva do CFDD. A seleção de projetos é semestral, com prazos até 31 de março e 30
de setembro de cada ano.

Observações: É necessário que o proponente esteja em dia com suas obrigações junto ao Governo Federal, Estadual
e Municipal, para que possa assinar os convênios e receber o apoio financeiro do FDD.

Contato: Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, Ministério da Justiça
Edifício Sede, 5º andar, Salas 505 a 507
CEP 70064-900 - Brasília-DF
Tel.: 61-429-3488 / Fax: 61-225-3947 / E-mail: cfdd.sde@mj.gov.br

Página na internet: www.mj.gov.br

68. Chamada: Fundo para Transferência de Tecnologia

Fonte: Fundo para Transferência de Tecnologia (FTT) da Agência Canadense para o Desenvolvimento Internacional
(ACDI)

Caracterização geral: Concede a transferência de tecnologias a projetos desenvolvidos e executados por meio de
parceiras entre entidades canadenses e instituições brasileiras públicas e privadas, sem fins lucrativos.

Áreas temáticas: a) desenvolvimento social, com ênfase em saúde, educação e direitos humanos; b) gestão
ambiental; c) reforma do setor público.

Processo seletivo: Cartas-consulta podem ser apresentadas durante todo o ano. Para as cartas selecionadas, serão
requisitados projetos completos, conforme formulário específico. Roteiro para apresentação de cartas-consulta
encontra-se disponível na internet.

Observações: Valores do apoio variam entre US$500 mil e US$3,6 milhões.

Contato: Agência Brasileira de Cooperação (ABC)
CTRB, Palácio do Itamaraty, Anexo I - 8º andar
CEP 70170-900 - Brasília-DF / Fax: 61-411-6894

Página na internet: www.dfait-maeci.gc.ca/brazil/br

69. Chamada: Fundo Rockefeller

Fonte: Programa de Desenvolvimento Sustentável (RBF) do Fundo Rockefeller Brothers

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido para projetos que visem o manejo sustentável de
florestas, a proteção das comunidades econômica e culturalmente dependentes desses ecossistemas e estratégias
baseadas em energia renovável.

Áreas temáticas: a) aquecimento global; b) conservação da biodiversidade e dos ecossistemas.



Processo seletivo: Cartas-consulta, com no máximo 3 páginas, podem ser apresentadas durante todo o ano, em
inglês, incluindo a descrição do projeto ou da organização de apoio, coordenadores, orçamento e quantia requisitada.

Observações: Página na internet em inglês.

Contato: Benjamin R. Shute, Jr.
Fundo Rockefeller Brothers
437 Madison Avenue, 37th Floor - 10022-7001 - New York, NY, EUA
Tel.: 212-812-4200 / Fax.: 212-812-4299 / E-mail: rock@rbf.org

Página na internet: www.rbf.org/sustainprog.html

70. Chamada: GEF Porte Médio

Fonte: Medium-Sized Projects (MSPs) do Fundo para o Meio Ambiente Mundial (GEF)

Caracterização geral: Concede financiamentos a fundo perdido a instituições públicas, ONGs e organizações do setor
privado de países em desenvolvimento, para o desenvolvimento de projetos que visem a conservação do meio
ambiente, com efeitos de escala global.

Áreas temáticas: a) conservação da diversidade biológica; b) redução do aquecimento global por meio da
conservação e eficiência energética ou energia renovável; c) agrobiodiversidade; d) redução da degradação do solo e
dos processos de desertificação; e) transportes sustentáveis; f) gestão integrada de ecossistemas.

Processo seletivo: Cartas-consulta devem ser apresentadas em inglês e podem ser enviadas durante todo o ano.
Formulário específico para a apresentação de cartas-consulta encontra-se disponível na internet.

Observações: Valor máximo de US$1 milhão por projeto. Página na internet em inglês, com trechos em francês
e espanhol.

Contato: GEF Secretariat
1818 H Street, NW – 20433 - Washington, DC, USA
Tel.: 202-473-0508 / Fax: 202-522-3240 / E-mail: secretariatofgef@worldbank.org
No Brasil, Tel.: 61-329-2036 / E-mail: castro@undp.org.br

Página na internet: www.gefweb.org

71. Chamada: Global Conservation Fund

Fonte: Global Conservation Fund (GCF) da Conservation International (CI)

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido para a criação de novas áreas de proteção ambiental no
mundo e a expansão das já existentes, demarcação de áreas indígenas, compra de terras para conservação e
transformação de concessões de extrativismo em parques.

Caracterização geral  (continuação): Dirige-se a ONGs ambientalistas. Conta com três linhas de financiamento: a)
planejamento/estratégia/desenvolvimento; b) implementação de projetos; c) financiamento em longo prazo de
áreas protegidas.

Áreas temáticas: a) hotspots mundiais; b) conservação da biodiversidade.

Processo seletivo: Cartas-consulta em inglês, com no máximo 12 páginas, podem ser apresentadas durante todo o
ano, por e-mail. Instruções para elaboração de cartas-consulta encontram-se disponíveis na internet.

Observações: Não é exigida contrapartida. Página na internet apenas em inglês.

Contato: Mr. Stone
Conservation International
1919 M Street, Northwest, Suite 600 – 20036 – Washington, DC, EUA
Tel.: 202-912-1000 / E-mail: inquiry@conservation.org

Página na internet: www.conservation.org/xp/CIWEB/programs

72. Chamada: Greengrants

Fonte: Global Greengrants Fund

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido para projetos que visem a conservação do meio
ambiente, com efeitos de escala global, por meio do fortalecimento de organizações de base comunitária e o movimento
ambientalista de países em desenvolvimento.

Áreas temáticas: a) justiça ambiental; b) conservação e uso sustentável da biodiversidade.

Processo seletivo: Os interessados em apresentar projetos devem entrar em contato direto com a entidade.

Observações: Valores do apoio variam entre US$500 e US$15,000. Página na internet apenas em inglês, onde
constam informações sobre os projetos apoiados no Brasil.

Contato: Fundo Global Greengrants
2840 Wilderness Place, Suite E
Boulder, CO, EUA
Tel.: 1-303-939-9866 / Fax: 1-303-939-9867 / E-mail: info@greengrants.org

Página na internet: www.greengrants.org



73. Chamada: GRET

Fonte: Groupe de Recherche et Déchanges Technologiques (GRET)

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido para projetos de promoção ao desenvolvimento social e
econômico de países em desenvolvimento, com uma combinação de pesquisa, ação e comunicação.

Caracterização geral (continuação): Destina-se a pequenos produtores rurais, pescadores e moradores da periferia
urbana.

Áreas temáticas: a) treinamento vocacional e serviços de desenvolvimento de negócios; b) desenvolvimento rural e do
meio ambiente; c) sistemas de informação e comunicação para o desenvolvimento; d) mídia; e) micro-financiamento; f)
atividades de processamento de alimentos, em pequena e média escala; g) desenvolvimento social urbano e utilidades
comerciais para uso público.

Processo seletivo: Cartas-consulta podem ser apresentadas durante todo o ano.

Observações: Página na internet em francês e inglês. Na página há informações sobre os projetos apoiados no Brasil.

Contato: Groupe de Recherche et Déchanges Technologiques
211-213 Rue La Fayette – 75010 – Paris, France
Tel.: 33-0-1-40-05-61-61 / Fax: 33-0-1-40-05-61-10
E-mail: sablayrolles@gret.org ou castellanet@gret.org

Página na internet: www.gret.org

74. Chamada: ICCO

Fonte: Interkerklijke Coordinatie Commissie Ontwikkelings Projectem (ICCO)

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a projetos de desenvolvimento e emergência,
objetivando a eliminação ou a atenuação da pobreza e da miséria, promovendo a dignidade humana através do
desenvolvimento e da independência.

Caracterização geral  (continuação): Dirige-se a pequenos produtores rurais, pescadores, assalariados rurais,
assalariados urbanos, moradores de periferia urbana, mulheres, índios, negros e a população em geral, aceitando
ONGs e organizações de base comunitária como parceiros.

Áreas temáticas: a) meio ambiente; b) política de cooperação internacional na Holanda; c) desenvolvimento rural
sustentável; d) gênero; e) direitos humanos.

Processo seletivo: Os interessados em apresentar projetos devem entrar em contato direto com a entidade.

Observações: Os valores do apoio variam entre US$11,532 e US$1,153,203, sendo em média de US$69,192 por
projeto.

Contato: ICCO
Zusterplein 22a, Zeist
Postbus 151 – 3700 - AD Zeist, Holanda
Tel.: 030-692-7811 / Fax: 030-692-5614 / E-mail: communication@icco.nl

Página na internet: www.icco.nl

75. Chamada: IDRC

Fonte: International Development Research Centre (IDRC)

Caracterização geral: Concede financiamentos a fundo perdido a projetos de pesquisa, que visem aliviar a pobreza e
promover o desenvolvimento eqüitativo e sustentável.  O apoio se dirige aos centros de pesquisa do hemisfério Sul.

Áreas temáticas: a) igualdade econômica e social; b) manejo do meio ambiente e dos recursos naturais; c)
tecnologias de informação e de comunicação para o desenvolvimento.

Processo seletivo: Editais orientam sobre o envio de projetos de pesquisa e são divulgados pela internet.

Observações: Página da regional do IDRC para a América Latina e Caribe encontra-se disponível em espanhol.

Contato: IDRC
Avenida Brasil, 2655 – 11300 – Montevideo, Uruguai
Tel.: 59-82-709-0042 / Fax: 59-82-708-6776 / E-mail: lacroinf@irdc.org.uy

Página na internet: www.idrc.ca

76. Chamada: Ingénieurs Sans Frontières

Fonte: Ingénieurs Sans Frontières (ISF)

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a projetos que visem o desenvolvimento sustentável de
comunidades carentes, diminuindo as diferenças econômicas e sociais existentes entre segmentos da população de
diferentes países.

Caracterização geral (continuação): Admite como parceiros ONGs, associações de vilas, autoridades locais ou
nacionais, associações de imigrantes e outras organizações da sociedade civil.



Áreas temáticas: a) educação; b) desenvolvimento; c) meio ambiente; d) segurança alimentar.

Processo seletivo: Os interessados em apresentar projetos devem entrar em contato direto com a entidade.

Contato: Ingénieurs Sans Frontières
14 passage Dubail – 75010 – Paris, France
Tel.: 33-01-53-35-0540 / Fax : 33-01-53-35-0541 / E-mail: courrier@isf-france.org

Página na internet: www.isf-france.org

77. Chamada: Instituto Credicard

Fonte: Instituto Credicard

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a projetos que visem a geração permanente de
recursos, para que entidades, como ONGs e associações de moradores, possam desenvolver programas de apoio à
infância e adolescência.

Caracterização geral  (continuação): Investe em projetos cujo objetivo seja proporcionar a melhoria da qualidade de
vida da comunidade.

Áreas temáticas: a) educação; b) saúde para crianças e adolescentes carentes.

Processo seletivo: Os interessados em apresentar projetos devem entrar em contato direto com a entidade.

Contato: Carlos Galli
Ouvidoria da Credicard S/A
Caixa Postal 2760 - CEP 01060-970 - São Paulo-SP

Página na internet: www.visa.credicard.com.br/sobre/instituto.htm

78. Chamada: Instituto Ecofuturo

Fonte: Instituto Ecofuturo

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a projetos que se dediquem ao social e ao meio
ambiente e, em longo prazo, sejam auto-sustentáveis economicamente.

Caracterização geral  (continuação: Trabalha em parceria com centros de pesquisa, universidades, organizações
ambientalistas e da sociedade civil, como sindicatos, federações, associações, além de órgãos públicos e privados.

Áreas temáticas: a) atividades que gerem emprego local; b) atividades que promovam a rápida capacitação e
treinamento profissional; c) prática local da reciclagem; d) cultura; e) educação; f) meio ambiente; g) desenvolvimento
sustentável.

Processo seletivo: Os interessados em apresentar projetos devem entrar em contato direto com a entidade.

Contato: E-mail: ecofuturo@ecofuturo.org.br

Página na internet: www.ecofuturo.org.br

79. Chamada: Instituto Holcim

Fonte: Instituto Holcim

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a projetos sociais que visem desenvolvimento
econômico, social e ambiental para comunidades carentes, melhorando sua qualidade de vida.

Caracterização geral  (continuação): Trabalha em parceria com organizações ambientalistas e da sociedade civil,
beneficiando a população em geral.

Áreas temáticas: Centraliza todos os investimentos da empresa nas áreas de: a) educação; b) meio ambiente; c)
desenvolvimento sócio-cultural.

Processo seletivo: Cartas-consulta podem ser apresentadas durante todo o ano, por correio. Instruções para a
elaboração de cartas-consulta encontram-se disponíveis na internet.

Contato: Instituto Holcim
Rua Dr. Eduardo de Sousa Aranha 387, 14º andar
Itaim Bibi - CEP 04543-121 - São Paulo-SP

Página na internet: www.institutoholcim.org.br

80. Chamada: Instituto Marista de Solidariedade - Programa Assentamentos Urbanos e Rurais

Fonte: Programa Assentamentos Urbanos e Rurais do Fundo de Pequenos Projetos do Instituto Marista de
Solidariedade

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a projetos que visem a constituição de cooperativas ou
outras iniciativas populares habitacionais de autogestão; construção/melhoria de infra-estrutura e serviços de
uso/benefício coletivo.

Caracterização geral  (continuação): Dirige-se a pessoas e comunidades em situação de vulnerabilidade social e/ou
inserção produtiva precária.



Áreas temáticas: a) fortalecimento institucional; b) assessoria no planejamento; c) infraestrutura.

Processo seletivo: Projetos podem ser apresentados durante todo o ano, por correio ou e-mail. Formulário
específico encontra-se disponível na internet. As seleções de projetos ocorrem em março e setembro.

Observações: Valor máximo de R$8.000 por projeto.

Contato: Instituto Marista de Solidariedade
Rua Padre Odorico, 128, Pilotis
Bairro São Pedro - CEP 30330-040 – Belo Horizonte - MG
Tel.: 31-3227-1741 / Fax: 31-3227-1565 / E-mail: ims@ubee-marista.com.br

Página na internet: www.ims.org.br/f_projet.htm

81. Chamada: Instituto Marista de Solidariedade - Projeto Geração de Trabalho e Renda

Fonte: Projeto Geração de Trabalho e Renda do Fundo de Pequenos Projetos do Instituto Marista de Solidariedade

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido para apoiar processos de planejamento,
implementação, avaliação de projetos de geração de renda de tipo associativo, cooperativo ou comunitário.

Caracterização geral  (continuação): Dirige-se a pessoas e comunidades em situação de vulnerabilidade social e/ou
inserção produtiva precária.

Áreas temáticas: a) fortalecimento institucional; b) assessoria no planejamento; c) direitos da criança e do
adolescente; d) geração de renda e trabalho.

Processo seletivo: Projetos podem ser apresentados durante todo o ano, por correio ou e-mail. Formulário
específico encontra-se disponível na internet. As seleções de projetos ocorrem em março e setembro.

Observações: Valor máximo de R$8.000 por projeto.

Contato: Instituto Marista de Solidariedade
R. Padre Odorico, 128, Pilotis – B. São Pedro - CEP 30330-040 - Belo Horizonte - MG
Tel.: 31-3227-1741 / Fax: 31-3227-1565 / E-mail: ims@ubee-marista.com.br

Página na internet: www.ims.org.br/f_projet.htm

82. Chamada: Instituto Marista de Solidariedade - Projeto Incubadora

Fonte: Projeto Incubadora, do Fundo de Pequenos Projetos do Instituto Marista de Solidariedade

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido incubadoras e projetos de assistência técnico-gerencial,
a micro e pequenos empreendimentos produtivos associativos, comunitários e/ou cooperativos.

Caracterização geral (continuação): Oferece também apoio técnico a processos de planejamento, implementação,
avaliação das atividades e assessoria do processo político-pedagógico desses projetos.

Áreas temáticas: a) fortalecimento institucional; b) assessoria no planejamento; c) direitos da criança e do
adolescente; d) geração de renda e trabalho.

Processo seletivo: Projetos podem ser apresentados durante todo o ano, por correio ou e-mail. Formulários
específicos encontra-se disponível na internet. As seleções de projetos ocorrem em março e setembro.

Observações: Valor máximo de R$8.000 por projeto.

Contato: Instituto Marista de Solidariedade
R. Padre Odorico, 128, Pilotis – São Pedro – CEP 30330-040 – Belo Horizonte - MG

Tel.: 31-3227-1741 / Fax: 31-3227-1565 / E-mail: ims@ubee-marista.com.br ou ffonseca@ubee-marista.com.br
Página na internet: www.ims.org.br/f_projet.htm

83. Chamada: Instituto Marista de Solidariedade - Projeto Meio Ambiente e Sustentabilidade

Fonte: Projeto Meio Ambiente e Sustentabilidade do Fundo de Pequenos Projetos do Instituto Marista de Solidariedade

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a projetos que promovam a gestão e o uso sustentável
dos recursos naturais, implementando campanhas e projetos que causem impacto na melhoria da qualidade
urbanístico-ambiental.

Caracterização geral  (continuação): Dirige-se a comunidades urbanas e rurais, moradoras em áreas de baixa
qualidade urbanístico-ambiental, degradadas, ameaçadas ou em processo de degradação.

Áreas temáticas: a) meio ambiente; b) qualidade urbanístico-ambiental.

Processo seletivo: Projetos podem ser apresentados durante todo o ano, por correio ou e-mail. Formulário
específico encontra-se disponível na internet. As seleções de projetos ocorrem em março e setembro.

Observações: Valor máximo de R$8.000 por projeto.

Contato: Instituto Marista de Solidariedade
Rua Padre Odorico, 128, Pilotis – São Pedro – CEP 30330-040 – Belo Horizonte - MG
Tel.: 31-3227-1741 / Fax: 31-3227-1565 / E-mail: ims@ubee-marista.com.br

Página na internet: www.ims.org.br/f_projet.htm



84. Chamada: Inter Church Fund for International Development

Fonte: Inter Church Fund for International Development (ICA)

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido para projetos de agricultura sustentável dirigido a
pequenos produtores rurais, pescadores e assalariados rurais. São também admitidas ONGs, como parceiras e
destinatárias do apoio.

Áreas temáticas: a) ajuste estrutural; b) política comercial; d) ajuda externa; e) dívida; f) agricultura alternativa; g)
agricultura sustentável.

Processo seletivo: Os interessados em apresentar projetos devem entrar em contato direto com a entidade.

Observações: Valor médio de US$70,000 por projeto.

Contato: Inter Church Fund for International Development
214 Merton St, Suite 205
M4S 1A6 - Toronto, Canadá
Tel.: 416-489-4416 / Fax: 416-489-1559 / E-mail: icact@web.ca

Página na internet: www.web.net/~icact

85. Chamada: Inter-American

Fonte: Inter-American Foundation

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido para organizações de base comunitária para a
execução de projetos que produzam melhorias específicas no nível de desenvolvimento local. Os critérios de
elegibilidade são:

Caracterização geral  (continuação): a) projetos que visem o desenvolvimento da população; b) projetos que
visem benefícios para a população de baixa renda; c) os beneficiários devem ter participação na formulação e gestão do
projeto.

Áreas temáticas: a) melhoria da qualidade de vida; b) desenvolvimento de base local.

Processo seletivo: Cartas-consulta podem ser apresentadas durante todo o ano, mas recomenda-se que cheguem
antes de 31 de julho. O original deve ser enviado por correio ou por e-mail. Instruções para a elaboração de cartas-
consulta encontram-se disponíveis na internet.

Observações: Página na internet disponível em inglês, português e espanhol.

Contato: Inter-American Foundation - Program Office
901 North Stuart Street, 10th Floor – 22203 – Arlington, VA, EUA
E-mail: proposals@iaf.gov

Página na internet: www.iaf.gov

86. Chamada: Intermón Oxfam

Fonte: Intermón Oxfam

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido para projetos que visem a melhoria das condições de
vida e a geração de renda para as famílias pobres em países em desenvolvimento.

Áreas temáticas: a) saúde; b) alimentação; c) educação; d) desenvolvimento sustentável.

Processo seletivo: Editais são lançados anualmente, estabelecendo as condições para apresentação de projetos,
com objetivos, valores e prazos específicos.

Observações: Página na internet apenas em espanhol.

Contato: Intermón Oxfam
Roger de Lluria, 15-17 – 08010 – Barcelona, España
Tel.: 34-902-330-331 / Fax: 34-93-482-0707 / E-mail: info@intermon.org

Página na internet: www.IntermonOxfam.org

87. Chamada: IUCN - Compra de Áreas Naturais (SPN)

Fonte: Programa de Compra de Áreas Naturais (SPN) da União Mundial para a Conservação da Natureza (IUCN) e
Loteria Holandesa Postal

Caracterização geral: Concede financiamentos a fundo perdido a ONGs, para a compra de áreas naturais vulneráveis,
com o propósito de conservar a biodiversidade dessas áreas, em longo prazo.

Áreas temáticas: Conservação da biodiversidade.

Processo seletivo: Formulário para apresentação de projetos encontra-se disponível na internet. Os projetos devem
ser enviados por e-mail. Os prazos para envio são 1º de junho e 1º de outubro de cada ano.

Observações: Página na internet disponível em inglês, espanhol e holandês. Os projetos podem ser apresentados em
português, embora os idiomas preferenciais sejam o inglês e o espanhol. Valor máximo de 85 mil euros por projeto. Não
é exigida contrapartida.



Contato: NC-IUCN
Plantage Middenlann 2B
1018 DD - Amsterdam, Holanda
Tel.: 31-20-344-9450 / Fax.: 31-20-627-9345 / E-mail: spn@nciucn.nl

Página na internet: www.nciucn.nl/english/funds/purchase/index.htm

88. Chamada: IUCN - Floresta Tropical Úmida (TRF)

Fonte: Prog. para a Floresta Tropical Úmida (TRF) da União Mundial p/ a Conservação da Natureza (IUCN)

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido para a execução de projetos que visem a
conservação de florestas tropicais úmidas.

Áreas temáticas: a) conservação e manejo florestal; b) agricultura e silvicultura sustentável; c) beneficiamento e
marketing de produtos florestais não-madeireiros; d) aumento da renda da população local que realiza o manejo de
recursos naturais; e) intercâmbio de informações e fortalecimento da capacidade de ONGs e comunidades; f) gênero; g)
elaboração e execução participativa de projetos; h) educação ambiental.

Processo seletivo: Projetos podem ser apresentados durante todo o ano. Instruções para a elaboração dos projetos
encontram-se disponíveis na internet.

Observações: Valor máximo de US$75,000 por projeto. Página na internet disponível em inglês e holandês.

Contato: Comitê Holandês para a UICN, Secretariado do TRP
Plantage Middenlaan 2B – 1018 DD - Amsterdã, Holanda
Tel.: 31-20-626-1732 / Fax: 31-20-627-9349 / E-mail: TRP@nciucn.nl

Página na internet: www.nciucn.nl

89. Chamada: IUCN - Pequenas Doações para Áreas Úmidas (SWP)

Fonte: Programa de Pequenas Doações para Áreas Úmidas (SWP) da União Mundial para a Conservação da Natureza
(IUCN)

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido para a execução de projetos que visem a conservação e
o manejo sustentável de áreas úmidas, com o envolvimento da população local e que contemplem ações para a
promoção da eqüidade nas relações de gênero.

Áreas temáticas: a) conservação de áreas úmidas; b) manejo sustentável de áreas úmidas.

Processo seletivo: Os prazos para envio de projetos são estabelecidos anualmente e divulgados pela página na
internet, onde se encontra um formulário específico. Os projetos devem ser enviados por e-mail em inglês, francês,
espanhol ou português.

Observações: Valor máximo de 85 mil euros por projeto. Não é exigida contrapartida.

Contato: Comitê Holandês para a UICN, Programa SWP
Plantage Middenlaan 2B - 1018 DD - Amsterdã, Holanda
Tel.: 31-20-626-1732 / Fax: 31-20-627-9349 / E-mail: henri.roggeri@nciucn.nl

Página na internet: www.wetlands.nl

90. Chamada: Liz Claiborne and Art Ortenberg Foundation

Fonte: Liz Claiborne and Art Ortenberg Foundation

Caracterização geral: 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.

Áreas temáticas: a) espécies em extinção; b) destruição e/ou fragmentação do habitats naturais; c) degradação
ambiental e poluição.

Processo seletivo: Cartas-consulta, com 1 ou 2 páginas, podem ser apresentadas durante todo o ano, com o
objetivo do projeto, a duração, o orçamento, os resultados previstos, informação sobre a ONG proponente, a população
envolvida no projeto e a forma de avaliação.

Observações: As propostas devem ser enviadas em inglês. Valores do apoio variam entre US$1,000 e $35,000. É
exigida contrapartida. Página disponível somente em inglês.

Contato: LCAOF – 650 5th Avenue – 10019 – New York, NY, EUA
Tel.: 1-212-333-2536 / Fax.: 1-212-956-3531 / E-mail: lcaof@fcc.net

Página na internet: www.lcaof.org

91. Chamada: Manos Unidas

Fonte: Financiamento de Projetos da Manos Unidas

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido para projetos que visem o desenvolvimento sustentável
de comunidades carentes.

Áreas temáticas: a) agricultura; b) saúde; c) educação; d) desenvolvimento social; e) relações de gênero.

Processo seletivo: Cartas-consulta podem ser apresentadas durante todo o ano. Para as cartas selecionadas, serão



requisitados projetos completos, conforme formulário específico.

Observações: Página na internet apenas em espanhol.

Contato: América Manos Unidas
Rambla de Cataluña, 32, 1º – Barcelona, Espanha
Tel.: 93-487-7878 / Fax.: 93-487-4574 / E-mail: america@manosunidas.org

Página na internet: www.manosunidas.org

92. Chamada: Microfinance

Fonte: Microfinance - Catholic Relief Services (CRS)

Caracterização geral: Concede financiamentos a fundo perdido a ONGs, organizações de base comunitária e
organismos de igrejas que promovam o auto-emprego e desenvolvimento de comunidades carentes, especialmente de
mulheres.

Caracterização geral  (continuação): Destina-se também a dar suporte a parceiros que desejem se tornar instituições
de micro-financiamento especializadas, com serviços de financiamento permanente a esse público.

Áreas temáticas: a) direitos humanos; b) água e saúde; c) AIDS e emergência; d) desastres naturais.

Processo seletivo: Projetos podem ser apresentados durante todo o ano, por correio.

Observações: Valor médio de US$40.000, por projeto, repassado em benefício de pequenos produtores e assalariados
rurais, crianças e adolescentes, mulheres, índios e portadores do HIV.

Contato: Microfinance
Rua Buenos Aires 212 – Espinheiro – CEP: 52020-180 – Recife-PE
Tel: 81-221-0881 / Fax: 81-221-2360 / E-mail: crsbrasil@ax.apc.org

Página na internet: www.catholicrelief.org

93. Chamada: Mink´a

Fonte: Fondo Mink´a de Chorlaví

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido para projetos de agricultores, que visem facilitar
processos de aprendizagem das organizações públicas e privadas, cuja ação tenha um efeito direto ou indireto sobre as
áreas temáticas do fundo.

Áreas temáticas: a) reduzir a pobreza; b) modificar os sistemas de exclusão; c) promover o desenvolvimento rural
sustentável; d) melhorar a gestão dos recursos naturais.

Processo seletivo: Editais estabelecem as condições para apresentação de projetos, com objetivos, valores e
prazos específicos. São lançados em junho e divulgados na página da entidade. Os projetos podem ser enviados em
português, por correio, e-mail ou fax.

Observações: Página na internet apenas em espanhol.

Contato: RIMISP
Casilla 228, Correo 22 - Santiago, Chile
Tel.: 56-2-236-4557 / Fax: 56-2-236-4558 / E-mail: rimisp@rimisp.cl

Página na internet: www.fondominkachorlavi.org

94. Chamada: Misereor

Fonte: Katholische Zentralstelle Für Entwicklungshilfe - Misereor

Caracterização geral: Concede financiamentos a fundo perdido para ONGs, organizações de base comunitária,
entidades representativas e organismos de igrejas, no combate à miséria, fome, injustiça e doenças no mundo.

Caracterização geral  (continuação): Apóia processos participativos e distributivos, que integrem produtores rurais,
pescadores, assalariados rurais e urbanos, moradores de periferia, moradores de rua, crianças e adolescentes,
mulheres, índios, negros, migrantes, presos e cortiçados.

Áreas temáticas: a) formação básica (educação); b) desenvolvimento rural; c) desenvolvimento urbano; d) saúde
básica.

Processo seletivo: Projetos podem ser apresentados durante todo o ano. Não existe roteiro específico para
elaboração de projetos. Maiores informações podem ser obtidas na página na internet.

Observações: Página na internet disponível em alemão, com trechos em português. Valor médio de US$50,000 por
projeto.

Contato: Misereor
Postfach 1450 – 52015 – Aachen, Alemanha
Tel.: 49-241-4420 / Fax: 49-241-442188 / E-mail: postmaster@misereor.de

Página na internet: www.misereor.de



95. Chamada: Missionzentrale der Franziskaner

Fonte: Missionzentrale der Franziskaner

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a projetos que visem promover a pastoral e as obras
sociais ligadas à Ordem Franciscana, da Igreja Católica. Destina-se ao apoio a projetos de desenvolvimento e
emergência. Concede também bolsas e ajuda alimentícia.

Caracterização geral (continuação): Admite, como parceiros, atores da sociedade civil, como organizações de base
comunitária, ONGs, organismos da igreja e instituições franciscanas. Destina-se ao auxílio de pequenos produtores,
pescadores, assalariados rurais e urbanos e minorias.

Áreas temáticas: a) estrutura econômica mundial injusta; b) dívida externa; c) justiça; d) paz; e) ecologia; f)
gênero; g) direitos humanos; h) reforma agrária; i) favelados; j) trabalho pastoral.

Processo seletivo: Os interessados em apresentar projetos devem entrar em contato direto com a entidade.

Observações: Valor médio de US$12.000 por projeto.

Contato: Missionszentrale der Franziskaner
Postfach 20 09 53 – D-53139 – Bonn, Alemanha
Tel.: 0228-9-53-54-0 / Fax: 0228-9-53-54-40 / E-mail: post@missionszentrale.de

Página na internet: www.mzf.org

96. Chamada: MLAL

Fonte: Movimento Laici America Latina (MLAL)

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a projetos que visem a geração de renda para pequenos
produtores rurais e moradores de periferia urbana e a melhoria da condição de vida das crianças e adolescentes,
mulheres e índios em países em desenvolvimento.

Áreas temáticas: a) direitos humanos e da infância; b) desenvolvimento econômico; c) meio ambiente.

Processo seletivo: Os interessados em apresentar projetos devem entrar em contato direto com a entidade.

Observações: Valor médio de US$25.000 por projeto.

Contato: MILAL
R. Adriano Martins, 81 – Jacarenga – Cx. Postal 8 – CEP 60001-970 – Fortaleza-CE
Tel.: 85-281-2537 / Fax.: 85-243-3997 / E-mail: mlal@ax.apc.org.

Página na internet: www.mlal.org

97. Chamada: Mundo Sustentável

Fonte: Mundo Sustentável da W. Alton Jones Foundation

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido para o desenvolvimento de projetos destinados à
conservação da biodiversidade, à economia ecológica e ao desenvolvimento sustentável.

Áreas temáticas: a) energia renovável; b) meios de vida sustentáveis; c) eliminação das condições ambientais que
ameaçam a saúde infantil; d) conservação da biodiversidade.

Processo seletivo: Cartas-consulta de até duas páginas podem ser apresentadas durante todo o ano, descrevendo
as metas e métodos do projeto e especificando o valor desejado.

Observações: Página na internet apenas em inglês.

Contato: W. Alton Jones Foundation
232 East High Street - 22901-5178 - Charlottesville, VA, EUA
Tel.: 804-295-2134 / E-mail: earth@wajones.org

Página na internet: www.wajones.org/programs

98. Chamada: Natureza e Sociedade

Fonte: Programa Natureza e Sociedade

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido para: a) treinamento de longo prazo; b) bolsa de
aperfeiçoamento; c) apoio à pesquisa de pós-graduação.

Caracterização geral (continuação): Dirige-se ao público acadêmico, alunos de mestrado e doutorado, lideranças
comunitárias, pesquisadores ou outros profissionais com, pelo menos, dois anos de experiência na área de conservação
e que desejam se aperfeiçoar profissionalmente.

Áreas temáticas: a) pesquisa e diagnóstico dos problemas ambientais;  b) projetos de preservação de espécies e
ecossistemas ameaçados; c) desenvolvimento de modelos alternativos de conservação e uso sustentável de recursos
naturais; d) divulgação dos resultados por meio de ações de treinamento e capacitação, educação ambiental, políticas
públicas, comunicação e campanhas de mobilização social.

Processo seletivo: Formulário para apresentação de projetos encontra-se disponível na internet. Devem ser
anexados ao projeto uma cópia do histórico escolar universitário e três cartas de recomendação.



Contato: Instituto Internacional de Educação do Brasil (IIEB)
SHCN/CL 202, Bloco B, Edifício Mônaco Center, Sala 105
CEP 70832-525 - Brasília-DF
Tel.: 61-327-7525 / E-mail: iieb@iieb.org.br ou panda@wwf.org.br

Página na internet: www.iieb.org.br

99. Chamada: Novib

Fonte: Novib

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a projetos que visem o combate estrutural à pobreza e o
desenvolvimento sustentável. Apóia ONGs, organizações de base comunitária ou entidades representativas.

Áreas temáticas: a) desenvolvimento sustentável; b) direitos humanos; c) gênero; d) geração de renda; e) meio
ambiente; f) integração.

Processo seletivo: Os interessados em apresentar projetos devem entrar em contato direto com o representante no
Brasil.

Observações: Valor médio de US$60.000 por projetos.

Contato: Frans van Gerwen, Representante para o Brasil
Novib - Amaliastraat 7 - 2514JC - Den Haag, Holanda
Tel.: 00-31-70-3421621 / Fax: 00-31-70-3614461

Página na internet: www.novib.nl

100. Chamada: Overseas Grants Program

Fonte: Overseas Grants Program da Presiding Bishop's Fund for World Relief of the Episcopal Church

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a projetos da sociedade civil organizada que tenham
como foco populações carentes.

Áreas temáticas: a) agricultura e alimentação; b) segurança e desastres; c) ajuda emergencial; d)
desenvolvimento internacional.

Processo seletivo: Cartas-consulta podem ser apresentadas durante todo o ano, pelo correio. Instruções e roteiro
para a apresentação de cartas-consulta encontram-se disponíveis na internet.

Observações: Página na internet apenas em inglês.

Contato: Mr. Mark Spina
Overseas Grants Program, Episcopal Relief and Development
815 Second Avenue – 10017 – New York, NY, EUA
Tel.: 800-334-7626 / Fax: 212-983-6377 / E-mail: mspina@er-d.org

Página na internet: www.er-d.org

101. Chamada: Oxfam

Fonte: Oxfam

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido para comunidades carentes, para a execução de
projetos que removam obstáculos ao seu desenvolvimento socioeconômico e auxiliem no reconhecimento das conexões
entre a luta local e o mundo em geral.

Áreas temáticas: a) meios de vida sustentáveis; b) melhoria da qualidade de vida urbana; c) populações
tradicionais; d) apoio na mobilização de recursos; e) situações de emergência, f) advocacy; g) temas especiais como
educação, emprego, gênero etc.

Processo seletivo: Cartas-consulta podem ser apresentadas durante todo o ano. A seleção é feita de acordo com o
grau de impacto social previsto, a necessidade demonstrada, a capacidade de implementação e a adequação ao
balanço global do programa.

Contato: OXFAM - Escritório Brasília
SCS Quadra 08, Bloco B-50, Edifício Venâncio, Sala 403
CEP 70333-970 - Brasília-DF
Tel.: 61-225-2979 / E-mail: recife@oxfam.org.br

Página na internet: www.interage.org.br/inst_agencias_oxfam.html www.oxfam.org/eng/about_whow.htm

102. Chamada: PD/A

Fonte: Subprograma de Projetos Demonstrativos do Tipo A (PD/A)

Caracterização geral: Concede financiamentos a fundo perdido para projetos inovadores no uso e conservação dos
recursos naturais, implementados por comunidades na Amazônia e na Mata Atlântica.

Áreas temáticas: a) ecologia e qualidade ambiental; b) políticas de participação e de resolução de conflitos
socioambientais; c) desenvolvimento local integrado e articulado com políticas regionais de desenvolvimento
sustentável; d) produtividade econômica e geração de emprego e renda; e) geração de conhecimentos e tecnologias.



Processo seletivo: Os interessados em apresentar projetos devem entrar em contato direto com o programa.

Contato: PD/A
SCS Quadra 06, Bloco A, nº 50, Edifício Sofia, 2º andar - Brasília-DF
Tel.: 61-325-5224 / Fax: 61-223-0763

Página na internet: www.mma.gov.br/port/sca/ppg7

103. Chamada: PDPI

Fonte: Projetos Demonstrativos dos Povos Indígenas (PDPI)

Caracterização geral: Concede financiamentos a fundo perdido para projetos dirigidos a comunidades indígenas
localizadas na Amazônia Legal, que tenham suas terras demarcadas ou Portaria Declaratória emitida pelo Ministério
da Justiça e publicada no Diário Oficial da União.

Áreas temáticas: a) fortalecimento do modo de vida do povo indígena; b) desenvolvimento de atividades
econômicas sustentáveis; c) proteção dos territórios indígenas da Amazônia Legal.

Processo seletivo: Os projetos devem ser encaminhados por correio, conforme formulário fornecido pela Unidade
de Gerenciamento do PDPI, com sede em Manaus.

Observações: Valores do apoio variam entre R$45.000 e R$240.000

Contato: Unidade de Gerenciamento do PDPI
Rua Fortaleza, 590, 2º andar, Shopping Habitat, Adrianópolis
CEP 59057-080 - Manus - AM
Tel.: 92-663-4820 / Fax: 92-611-8443 / E-mail: pdpi@rudah.com.br

Página na internet: www.mma.gov.br/port/sca/ppg7

104. Chamada: Petrobrás Social

Fonte: Geração de Paz - Petrobrás Social

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a projetos que contemplem ações transformadoras,
capazes de instaurar mudanças positivas e duradouras na vida das pessoas e comunidades.

Caracterização geral  (continuação): Destina-se a contribuir para o desenvolvimento humano sustentável, buscando
criar condições para que gerações de brasileiros possam superar o círculo vicioso da exclusão social.

Áreas temáticas: a) adolescentes e jovens residentes nos centros urbanos ou nas periferias, e que se encontrem
em situação de risco social; b) esporte, cultura, ou educação como fator de mobilização dos adolescentes e jovens para
uso construtivo do seu tempo livre; c) geração de emprego e renda.

Processo seletivo: Formulário específico para a apresentação de projetos encontra-se disponível na internet. Os
projetos devem ser apresentados em seis vias e enviados como correspondência registrada, pelo correio.

Observações: Poderão ser inscritos projetos de pequeno, médio e grande portes, com valor até R$500.000. São
realizadas duas seleções por ano, sem que haja um número predeterminado de projetos a serem selecionados.

Contato: Petrobrás Social, Comunicação Institucional
Av. República do Chile, 65, Sala 1202 – Centro - CEP 20035-900 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: 0800-789001 / Fax: 21-2534-6981 / E-mail: social@petrobras.com.br

Página na internet: www.petrobras.com.br/social

105. Chamada: PPP

Fonte: Programa de Pequenos Projetos (PPP)

Caracterização geral: Concede financiamentos a fundo perdido para ONGs e organizações de base comunitária para a
execução de projetos que promovam meios de vida sustentáveis na região do Cerrado. Os critérios de elegibilidade do
PPP são: a) projetos localizados no bioma Cerrado ou em zonas de transição entre o Cerrado e a Caatinga; b)
propostos por ONGs ou organizações de base comunitária, legalmente constituídas a mais de um ano; c) com duração
máxima de dois anos.

Áreas temáticas: Correspondem às áreas focais do GEF: a) conservação da diversidade biológica; b) redução do
aquecimento global por meio da conservação e eficiência energética ou energia renovável; c) agrobiodiversidade; d)
redução da degradação do solo e dos processos de desertificação; e) transportes sustentáveis; f) gestão integrada de
ecossistemas.

Processo seletivo: Editais anuais que orientam sobre o envio de projetos podem ser obtidos na Coordenação
Técnico-Administrativa do PPP, que funciona no Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN), em Brasília.

Observações: Valor máximo de US$30,000 por projeto. Os projetos são selecionados por um comitê, de forma
competitiva, privilegiando-se a inovação.

Contato: Instituto Sociedade, População e Natureza (ISPN)
Caixa Postal 9944 - CEP 70001-970 - Brasília-DF
Tel.: 61-327-8085 / Fax: 61-328-5533 / E-mail: ppp@ispn.org.br

Página na internet: www.ispn.org.br/ppp



106. Chamada: Prêmio FBB de Tecnologia Social

Fonte: Prêmio de Tecnologia Social da Fundação Banco do Brasil (FBB)

Caracterização geral: Premia tecnologias que apresentem respostas efetivas para diferentes demandas sociais e
possam se integrar o Banco de Tecnologias Sociais da FBB.

Caracterização geral  (continuação): Cinco prêmios são atribuídos a tecnologias desenvolvidas por instituições sem
fins lucrativos e um prêmio é destinado a empresas.

Áreas temáticas: a) água; b) alimentação; c) educação; d) energia; e) habitação; f) meio ambiente; g) renda e
saúde.

Processo seletivo: As condições, regulamento e outras informações encontram-se disponíveis na internet.

Observações: O prêmio é realizado de dois em dois anos, para permitir a alternância entre os períodos de captação e
disseminação de soluções. O valor do prêmio é de R$50.000.

Contato: Fundação Banco do Brasil
SCN Quadra 01, Bloco A, Edifício Number One, 9º e 10º andar
CEP 70711-900 - Brasília - DF
Tel.: 61-310-1951 / Fax: 61-310-1966 / E-mail: cidadania-e@fbb.org.br

Página na internet: www.tecnologiasocial.org.br/fbb

107. Chamada: PRODETAB

Fonte: Programa de Desenvolvimento de Tecnologias Agropecuárias para o Brasil (PRODETAB) da Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária do Brasil (EMBRAPA)

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a projetos de âmbito nacional, para o desenvolvimento
de tecnologias agropecuárias. É dada preferência a regiões e áreas geográficas menos desenvolvidas e mais
carentes do país.

Áreas temáticas: a) agricultura familiar; b) recursos naturais; c) tecnologia avançada para a agricultura; d)
agronegócio; e) estudos estratégicos.

Áreas temáticas (continuação): Valores do apoio variam entre R$500 mil e R$1 milhão.

Processo seletivo: O envio de projetos ocorre em prazos fixados em editais e podem ser enviados por correio ou
e-mail. As instruções para a elaboração e envio de projetos encontram-se nos editais disponíveis na internet.

Observações: O valor do apoio depende da área temática a ser abordada pelo projeto.

Contato: Secretaria Executiva do PRODETAB, EMBRAPA
Parque Estação Biológica, Edifício Sede, Sala 220-C
CEP 70770-901 - Brasília-DF
Tel: 61-448-4491 / Fax: 61-272-4656 / E-mail: secretaria.internacional@embrapa.br

Página na internet: www.embrapa.br

108. Chamada: Programa Geração de Renda para Mulheres

Fonte: Programa Geração de Renda para Mulheres da Fundação Telefônica

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a projetos que promovam a melhoria das condições de
vida de crianças e adolescentes de famílias carentes chefiadas por mulheres.

Caracterização geral  (continuação): Visa o fortalecimento e expansão do intercâmbio de experiências, recursos e
conhecimentos entre as organizações sociais e a ampliação da solidariedade social.

Áreas temáticas: Geração de renda para mulheres chefes de famílias através de ações sociais que englobem: a)
capacitação técnica; b) desenvolvimento de produtos; c) apoio à comercialização; d) técnicas de gestão; e)
cooperativismo.

Processo seletivo: Cartas-consulta podem ser apresentadas durante todo o ano, informando os dados da entidade
proponente, pessoa para contato, objetivos, descrição do produto resultante, descrição das pessoas beneficiadas
diretamente e abrangência do projeto.

Observações: Não fornece recursos para espaço físico ou equipamento.

Contato: Fundação Telefônica
Rua Joaquim Floriano, nº 1052, 9º andar - Itaim Bibi - CEP 04534-004 - São Paulo-SP
Tel.: 11-3706-1955 / Fax: 11-3706-1950 / E-mail: fundacao@telefonica.org.br

Página na internet: www.telesp.com.br/fundacao

109. Chamada: PRONAF - Grupo A

Fonte: Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) - Grupo A

Caracterização geral: Concede crédito para agricultores familiares: a) assentados com reconhecimento do INCRA; b)
beneficiários do Banco da Terra ou do Projeto de Crédito Fundiário e Combate à Pobreza Rural, que não foram
beneficiados pelo PROCERA ou PRONAF.



Caracterização geral  (continuação): Financia tanto implantação de infra-estrutura, como custeio da produção,
podendo incluir assistência técnica. O crédito só é repassado após elaboração do Plano de Desenvolvimento do
Assentamento (PDA).

Áreas temáticas: a) agricultura, pecuária (exceto pecuária de corte); b) produção artesanal.

Processo seletivo: O crédito é concedido através do Banco do Brasil ou Banco da Amazônia, mediante
apresentação do projeto técnico e demais documentos, cuja relação pode ser obtida junto a esses bancos.

Observações: Valores do crédito variam entre R$4.000 a R$13.000.

Contato: Secretaria Executiva Estadual do PRONAF, Secretaria da Agricultura e
do Abastecimento do Estado do Tocantins
Caixa Postal 104 - CEP 77003-900 - Palmas - TO
Telefax: 63-281-2151 / E-mail: pronaf@sag.to.gov.br

Página na internet: www.pronaf.gov.br ou www.basa.com.br

110. Chamada: PRONAF - Grupo B

Fonte: Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) - Grupo B

Caracterização geral: Concede crédito para agricultores familiares, inclusive remanescentes de quilombos,
trabalhadores rurais e indígenas com renda bruta familiar anual de até R$1.500, excluídos os benefícios da previdência
rural, entre outras exigências.

Caracterização geral  (continuação): O crédito destina-se também a pescadores artesanais, extrativistas, silvicultores
e aqüicultores que se enquadram nas condições exigidas, habitantes de municípios que possuem Conselhos Municipais
de Desenvolvimento Rural Sustentável.

Áreas temáticas: Financia qualquer demanda que possa gerar renda para a família atendida, menos aquisição de
animais destinados à pecuária bovina de corte e produção de fumo desenvolvida em regime de parceria ou integração
com indústrias fumageiras.

Processo seletivo: O crédito é concedido através do Banco do Brasil ou Banco da Amazônia, mediante
apresentação do projeto técnico e demais documentos, cuja relação pode ser obtida junto a esses bancos.

Observações: Valor máximo do crédito: a) individual: R$ 500, podendo ser concedidos 3 empréstimos consecutivos; b)
coletivo R$200.000 com limitação de R$ 5.000 por beneficiário.

Contato: Secretaria Executiva Estadual do PRONAF, Secretaria da Agricultura e  do Abastecimento do
Estado do Tocantins
Caixa Postal 104 - CEP 77003-900 - Palmas - TO
Telefax: 63-281-2151 / E-mail: pronaf@sag.to.gov.br

Página na internet: www.pronaf.gov.br ou www.basa.com.br

111. Chamada: PRONAF - Grupo C

Fonte: Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) - Grupo C

Caracterização geral: Concede crédito para agricultores familiares ou trabalhadores rurais com renda bruta familiar
anual entre R$1.500 e R$10.000, excluídos os proventos vinculados a benefícios previdenciários decorrentes de
atividades rurais, entre outras exigências.

Caracterização geral (continuação): Na declaração de renda bruta pode haver rebatimentos de 50% ou 70%
conforme a atividade geradora da renda. Financia também pescadores artesanais, extrativistas, silvicultores e
aqüicultores que se enquadrem nas condições exigidas.

Áreas temáticas: a) agricultura, pecuária (exceto pecuária de corte); b) turismo rural; c) produção artesanal,
excluindo apoio à produção de  fumo desenvolvida em regime de parceria ou integração com indústrias fumageiras.

Processo seletivo: O crédito é concedido através do Banco do Brasil ou Banco da Amazônia, mediante
apresentação do projeto técnico e demais documentos, cuja relação pode ser obtida junto a esses bancos.

Observações: Valor máximo do crédito: a) individual: R$1.500 a R$4.000, podendo ser concedidos até 3 créditos; b)
coletivo até R$40.000; c) coletivo integrado até R$ 200.000, com limite de R$ 5.000 por beneficiário. Financia
investimento, custeio e capital de giro.

Contato: Secretaria Executiva Estadual do PRONAF, Secretaria da Agricultura e  do Abastecimento do
Estado do Tocantins
Caixa Postal 104 - CEP 77003-900 - Palmas - TO
Telefax: 63-281-2151 / E-mail: pronaf@sag.to.gov.br

Página na internet: www.pronaf.gov.br ou www.basa.com.br

112. Chamada: PRONAF - Grupo D

Fonte: Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) - Grupo D

Caracterização geral: Concede crédito para agricultores familiares ou trabalhadores rurais com renda bruta familiar
anual entre R$ 10.000 e R$30.000, excluídos os proventos vinculados a benefícios previdenciários decorrentes de
atividades rurais, entre outras exigências.



Caracterização geral (continuação): Na declaração de renda bruta pode haver rebatimentos de 50% ou 70%
conforme a atividade geradora da renda. Financia também pescadores artesanais, extrativistas, silvicultores e
aqüicultores que se enquadram nas condições exigidas.

Áreas temáticas: a) agricultura, pecuária (exceto pecuária de corte); b) turismo rural; c) produção artesanal,
excluindo apoio à produção de fumo desenvolvida em regime de parceria ou integração com indústrias fumageiras.

Processo seletivo: O crédito é concedido através do Banco do Brasil ou Banco da Amazônia, mediante
apresentação do projeto técnico e demais documentos, cuja relação pode ser obtida junto a esses bancos.

Observações: Valor máximo do crédito: a) individual: R$15.000, podendo ser concedidos até 3 créditos; b) coletivo até
R$ 75.000; c) coletivo integrado até R$ 200.000, com limite de R$ 5.000 por beneficiário. Financia investimento, custeio
e capital de giro.

Contato: Secretaria Executiva Estadual do PRONAF, Secretaria da Agricultura e
do Abastecimento do Estado do Tocantins
Caixa Postal 104 - CEP 77003-900 - Palmas - TO
Telefax: 63-281-2151 / E-mail: pronaf@sag.to.gov.br

Página na internet: www.pronaf.gov.br ou www.basa.com.br

113. Chamada: PRONAF Crédito Familiar

Fonte: Crédito Rural do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)

Caracterização geral: Concede crédito a pequenos produtores familiares, comprovados mediante Declaração de
Aptidão (DAP).

Caracterização geral  (continuação): Visa apoiar o desenvolvimento local sustentável, priorizando propostas
apresentadas pelos próprios agricultores familiares e suas organizações, em parceria com o poder público municipal,
estadual ou federal.

Áreas temáticas: a) incremento de atividades agropecuárias e extrativistas; b) pequena agroindústria familiar; c)
artesanato; d) turismo rural.

Processo seletivo: Instruções e roteiro para elaboração de projetos encontram-se disponíveis na internet, no Manual
Operacional do Crédito Rural.

Observações: Valores do crédito variam entre R$500 e R$15.000.

Contato: Séc. Executiva Estadual do PRONAF, Séc. da Agricultura e do Abastecimento do Estado do
Tocantins

                            Cx.P.104-CEP77003-900-Palmas–TO/Telefax:63-281-2151/E-mail: pronaf@sag.to.gov.br
Página na internet: www.pronaf.gov.br

114. Chamada: PRONAF Florestal

Fonte: Linha de Crédito de Investimento para Silvicultura e Sistemas Agroflorestais - Pronaf-Florestal

Caracterização geral: Concede crédito para agricultores enquadrados nos grupos C e D do PRONAF para
investimentos em projetos de silvicultura e sistemas agroflorestais, incluindo custeio e a assistência técnica (obrigatória
para a fase de implementação do projeto).

Áreas temáticas: Silvicultura e sistemas agroflorestais

Processo seletivo: O crédito é concedido através do Banco do Brasil ou Banco da Amazônia, mediante
apresentação do projeto técnico e demais documentos, cuja relação pode ser obtida junto a esses bancos.

Observações: Valor máximo do crédito de R$6.000,00 para beneficiário do Grupo C e R$4.000,00 para beneficiário do
Grupo D.

Contato: Secretaria Executiva Estadual do PRONAF, Secretaria da Agricultura e
do Abastecimento do Estado do Tocantins
Caixa Postal 104 - CEP 77003-900 - Palmas - TO
Telefax: 63-281-2151 / E-mail: pronaf@sag.to.gov.br

Página na internet: www.pronaf.gov.br ou www.basa.com.br

115. Chamada: PRONAF/PRODEX

Fonte: Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) associado ao Programa de Apoio ao
Desenvolvimento do Extrativismo Vegetal (PRODEX)

Caracterização geral: Concede crédito para agricultores familiares ou trabalhadores rurais com renda bruta familiar
anual entre R$1.500 e R$10.000, excluídos os benefícios da previdência rural, entre outras exigências.

Caracterização geral (continuação): Beneficia também extrativistas que se dediquem à exploração extrativista vegetal
ecologicamente sustentável, associações e cooperativas, legalmente constituídas, que desenvolvam atividades de
extrativismo vegetal.

Áreas temáticas: a) extrativismo vegetal não madeireiro; b) sistemas agroflorestais e enriquecimento de florestas;
c) manejo florestal de pequena escala; d) verticalização da produção extrativista; e) apoio ao



associativismo/cooperativismo para extrativistas.

Áreas temáticas (continuação): Financia limpeza de estradas, apetrechos de pesca, motor, inventário florestal,
transporte da produção, beneficiamento, entre outros.

Processo seletivo: O crédito é concedido através do Banco do Brasil ou Banco da Amazônia, mediante
apresentação do projeto técnico e demais documentos, cuja relação pode ser obtida junto a esses bancos.

Observações: Valor máximo do crédito: a) agroextrativistas: R$7.500 para investimento e R$1.000 para custeio; b)
associações e cooperativas: R$375.000 para aquisição de bens de uso comum e R$240.000 para custeio pós-colheita.

Contato: Secretaria Executiva Estadual do PRONAF, Secretaria da Agricultura e
do Abastecimento do Estado do Tocantins
Caixa Postal 104 - CEP 77003-900 - Palmas - TO
Telefax: 63-281-2151 / E-mail: pronaf@sag.to.gov.br

Página na internet: www.pronaf.gov.br ou www.basa.com.br

116. Chamada: PRONAF/PRORURAL

Fonte: Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) associado ao Programa de Apoio à
Pequena Produção Familiar Rural Organizada (PRORURAL)

Caracterização geral: Concede crédito para agricultores familiares ou trabalhadores rurais com renda bruta familiar
anual entre R$10.000 e R$30.000, excluídos os proventos vinculados a benefícios previdenciários decorrentes de
atividades rurais, entre outras exigências.

Caracterização geral (continuação): Financia também pescadores artesanais, aqüicultores, associações e
cooperativas que se enquadrem nas condições exigidas.

Áreas temáticas: a) agricultura, inclusive orgânica; b) pecuária (pequenos e grandes animais); c) pesca artesanal;
d) sistemas agroflorestais; e) manejo florestal sustentável comunitário.

Processo seletivo: O crédito é concedido através do Banco do Brasil ou Banco da Amazônia, mediante
apresentação do projeto técnico e demais documentos, cuja relação pode ser obtida junto a esses bancos.

Observações: Valor máximo do crédito: a) agricultores familiares até R$25.000; b) associações/cooperativas até
R$800.000; c) pesca artesanal R$25.000. Financia investimento, custeio, beneficiamento da produção e pós-colheita.

Contato: Secretaria Executiva Estadual do PRONAF, Secretaria da Agricultura e
do Abastecimento do Estado do Tocantins
Caixa Postal 104 - CEP 77003-900 - Palmas - TO
Telefax: 63-281-2151 / E-mail: pronaf@sag.to.gov.br

Página na internet: www.pronaf.gov.br ou www.basa.com.br

117. Chamada: Proteja um Hectare

Fonte: Programa Proteja um Hectare da Rainforest Action Network (RAN)

Caracterização geral: Concede financiamentos a fundo perdido para projetos que visem garantir o direito a terra aos
habitantes das florestas, com o objetivo de preservar a integridade ecológica e cultural das florestas tropicais, em
benefício de seus habitantes tradicionais.

Caracterização geral  (continuação): Os projetos devem auxiliar esses habitantes a subsistir de maneira
ecologicamente sustentável e saudável, permitindo-lhes a manutenção de suas culturas tradicionais, sua identidade
étnica e autonomia em sua organização social.

Áreas temáticas: a) demarcação de territórios indígenas; b) criação de reservas extrativistas; c) manejo de
recursos naturais; d) integridade ecológica de florestas tropicais, garantindo os direitos humanos de suas populações
tradicionais.

Processo seletivo: Cartas-consulta, com no máximo 6 páginas, podem ser apresentadas durante todo o ano, por e-
mail ou correio. Não são aceitos projetos individuais.

Observações: Valor médio de US$5,000 por projeto. Organizações que já receberam apoio da RAN podem solicitar até
US$20,000. Não é exigida contrapartida. Página na internet em inglês, espanhol e português.

Contato: Rainforest Action Network
221 Pine Street, 5th floor – 94104 – São Francisco, CA, EUA
Tel.: 415-398-4404 / Fax: 415-398-2732 / E-mail: rainforest@ran.org

Página na internet: www.ran.org/give/paa/apply_port.html

118. Chamada: Responsabilidade Social Corporativa do HSBC

Fonte: Responsabilidade Social Corporativa do HSBC Bank Brasil S/A

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido e apoio operacional a projetos de cunho social,
ambiental e educacional (educação de crianças e adolescentes).

Áreas temáticas: a) integração sustentável das comunidades com o meio ambiente; b) educação básica e
fundamental de crianças e adolescentes.



Processo seletivo: Cartas-consulta podem ser apresentadas durante todo o ano. Instruções e roteiro para a
apresentação de cartas-consulta encontram-se disponíveis na internet. Para as cartas selecionadas, serão requisitados
projetos completos.

Contato: E-mail: ssouza@hsbc.com.br

Página na internet: www.hsbc.com.br

119. Chamada: Richard & Rhoda Goldman Fund

Fonte: Richard & Rhoda Goldman Fund

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a projetos que beneficiem comunidades carentes, tendo
como parceiros organizações de base comunitária e ONGs comprometidas com a melhoria da qualidade de vida de
populações carentes.

Áreas temáticas: a) meio ambiente; b) religião; c) educação; d) terceira idade; e) prevenção de violência; f) artes;
g) democracia; f) sociedade civil; g) população; h) serviços sociais e humanos; i) crianças; j) saúde.

Processo seletivo: Cartas-consulta, com no máximo 2 páginas, podem ser apresentadas durante todo o ano, pelo
correio, em papel reciclado. Instruções e roteiro para a apresentação de cartas-consulta encontram-se disponíveis na
internet.

Observações: O valor do financiamento varia de acordo com o projeto, podendo chegar a US$750,000.  Não é exigida
contrapartida, mas a entidade beneficiada deve listar outras fontes de financiamento de que dispõe na carta-consulta.
Página na internet somente em inglês.

Contato: Robert T. Gamble, Executive Director
Richard & Rhoda Goldman Fund
One Lombard Street, Suite 303 – 94111 – San Francisco, CA, EUA
Tel.: 415-788-1090 / Fax: 415-788-7890 / E-mail: info@goldmanfund.org

Página na internet: www.goldmanfund.org

120. Chamada: SCA - Programa de Apoio ao Agroextrativismo da Amazônia

Fonte: Programa de Apoio ao Agroextrativismo da Amazônia da Secretaria de Coordenação da Amazônia (SCA), do
Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido para comunidades extrativistas, por meio de suas
organizações.

Caracterização geral (continuação): Existem quatro categorias de apoio: a) tipo A: até R$3.000; b) tipo B: de R$3.001
a R$ 10.000; c) tipo C: R$10.001 a R$80.000; d) tipo D: acima de R$80.000.

Áreas temáticas: a) produção, beneficiamento e comercialização; b) assistência técnica e incentivo ao crédito; c) apoio
à criação e estruturação de RESEX, Projetos de Desenvolvimento Sustentável e Assentamentos Extrativistas; d)
organização e fortalecimento das comunidades extrativistas; e) capacitação e gerenciamento; f) gestão ambiental em
terras indígenas.

Processo seletivo: Projetos podem ser apresentados durante todo o ano, pelo correio ou em mãos. O roteiro para
projetos e os critérios de elegibilidades encontram-se disponíveis na internet.

Observações: Projetos Tipo A devem ser enviados para um dos escritórios do Conselho Nacional dos Seringueiros
(CNS).

Contato: Programa de Apoio ao Agroextrativismo da Amazônia, SCA/MMA
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 9º andar, Sala 930
CEP 7068-900 - Brasília-DF
Tel.: 61-317-1487 / Fax: 61-317-1331 / E-mail: sandra-mara.jardim@mma.gov.br

Página na internet: www.mma.gov.br

121. Chamada: SCA - Recuperação de Áreas Alteradas na Amazônia

Fonte: Recuperação de Áreas Alteradas na Amazônia da Secretaria de Coordenação da Amazônia (SCA), do Ministério
do Meio Ambiente (MMA)

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido para projetos de criação ou fortalecimento de
alternativas sustentáveis de aproveitamento econômico e recuperação de áreas florestais alteradas na Amazônia.

Caracterização geral (continuação): Dirige-se a ONGs e entidades governamentais que atuem preferencialmente em
áreas de altos índices de desmatamento (arco do desmatamento, regiões adjacentes e áreas de influência direta dos
eixos de desenvolvimento).

Áreas temáticas: a) sistematização e divulgação de informações relativas à recuperação e aproveitamento
econômico sustentável; b) políticas públicas.

Processo seletivo: Projetos podem ser apresentados durante todo o ano, pelo correio ou em mãos. O roteiro para
projetos e os critérios de elegibilidades encontram-se disponíveis na internet.

Observações: Não há limite definido de apoio. É exigida contrapartida mínima de 10% do valor total do projeto. Para



entidades não-governamentais não são permitidas despesas de capitais (equipamentos, construções, veículos etc.),
mas apenas despesas correntes.

Contato: Recuperação de Áreas Alteradas, SCA/MMA
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, 9º andar, Sala 930
CEP 7068-900 - Brasília-DF
Tel.: 61-317-1487 / Fax: 61-317-1331 / E-mail: sandra-mara.jardim@mma.gov.br

Página na internet: www.mma.gov.br

122. Chamada: SCIAF

Fonte: Scottish Catholic International Aid Fund (SCIAF)

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido para projetos que promovam o desenvolvimento,
educação, articulação política, mobilização da opinião pública e soluções para situações de emergência social.

Áreas temáticas: a) desenvolvimento sustentável; b) geração de renda; c) gênero; d) democracia e participação.

Processo seletivo: Os projetos podem ser apresentados durante todo o ano, por correio, em inglês, francês ou
espanhol. Não há um formulário específico, mas é obrigatório o envio de orçamento.

Observações: Valor médio de £26,000. Não é exigida contrapartida. Página na internet apenas em inglês.

Contato: SCIAF
19 Park Circus - G3 6BE - Glasgow, Escócia
Tel.: 0141-354-5555 / Fax: 0141-354-5533 / E-mail: sciaf@sciaf.org.uk

Página na internet: www.sciaf.org.uk

123. Chamada: Seventh Generation Fund

Fonte: Seventh Generation Fund

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a projetos inovadores de comunidades nativas, que
visem a conscientização nacional e internacional dos assuntos relativos às comunidades carentes.

Caracterização geral  (continuação): Inclui o suporte à reestruturação de comunidades nativas, promovendo
economias tradicionais, o uso de energia renovável, a proteção de lugares sagrados e práticas espirituais e a persuasão
das Nações Unidas, para o reconhecimento dos direitos indígenas.

Áreas temáticas: a) expressão cultural e artística; b) justiça e saúde ambiental; c) indígenas das Américas; d)
terras santas; e) comunidades sustentáveis.

Processo seletivo: Os interessados em apresentar projetos devem entrar em contato direto com a entidade.

Contato: Seventh Generation Fund
P.O. Box 4569 – 95518 - Arcata, CA, EUA
Tel.: 707-825-7640 / Fax: 707-825-7639 / E-mail: of7gen@pacbell.net

Página na internet: www.7genfund.org

124. Chamada: Solidaridad Internacional

Fonte: Solidaridad Internacional

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a organizações, associações, grupos locais e
organismos de igrejas, para a execução de projetos que visem o desenvolvimento das populações carentes de países
da América Latina.

Áreas temáticas: a) infra-estrutura; b) apoio à população do campo; c) educação; c) saúde; d) igualdade entre
homens e mulheres; e) ajuda humanitária e de emergência; f) intervenção na administração pública; g) políticas
públicas.

Processo seletivo: Os interessados em apresentar projetos devem entrar em contato direto com a entidade.

Observações: Valor médio de US$19,000 por projeto.

Contato: Solidaridad Internacional
Marqués de Urquijo 41. 1º - E-28008 - Madri, Espanha
Tel.: 91-541-37-37 ou 91-541-43-43 / E-mail: si@solidaridad.org

Página na internet: www.solidaridad.org

125. Chamada: Terre des Hommes

Fonte: Terre des Hommes

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a ONGs, organizações de base comunitária e entidades
representativas, para projetos que visem justiça social e desenvolvimento local.

Áreas temáticas: a) defesa dos direitos humanos e da criança; b) apoio à criança e à família; c) educação; d)
saúde; e) geração de renda; f) prevenção contra a violência; g) comunicação.

Processo seletivo: Os interessados devem entrar em contato direto com a entidade.



Observações: Valor máximo de US$90.000 por projeto. Na página há informações sobre os projetos apoiados no
Brasil.

Contato: Terre des Hommes Suisse
31 Frank-Thomas - CH 1208 - Genève, Suisse
Tel.: 41-22-737-3636 / Fax: 41-22-736-1510 / E-mail: amerique-latine@tdh-geneve.ch

Página na internet: www.tdh-geneve.ch

126. Chamada: Threshold Foundation (RC HJK)

Fonte: Threshold Foundation

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a projetos que visem a conciliação entre a conservação
ambiental e o desenvolvimento social. Visa contribuir para a construção de um mundo mais justo, caridoso e sustentável
como legado para todos.

Áreas temáticas: a) mudança sistêmica e política; b) coexistência; c) comunidade; d) novas visões para a cultura e
para a sociedade.

Processo seletivo: Cartas-consulta podem ser apresentadas de janeiro a novembro, de cada ano. Instruções para a
apresentação de cartas-proposta encontram-se disponíveis na internet.

Observações: Os valores do apoio variam entre US$3,000 e US$50,000, dependendo da natureza do projeto.

Contato: Threshold Foudation
Presidia Building 1014
P.O. Box 29903 - São Francisco, CA, EUA - CEP 94129-0903
Tel.: 415-561-6400 / Fax: 415-561-6401 / E-mail: theshold@tides.org

Página na internet: www.thresholdfoundation.org

127. Chamada: Trócaire

Fonte: Trócaire

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido a projetos de desenvolvimento, emergência, educação
para o desenvolvimento e lobby frente a atores políticos.

Áreas temáticas: a) reforma agrária; b) desenvolvimento rural; c) gênero; d) direitos humanos; d) desenvolvimento
comunitário.

Processo seletivo: Os interessados em apresentar projetos devem entrar em contato direto com a entidade.

Observações: Página na internet apenas em inglês.

Contato: Trocaire Resource Centre
12 Cathedral Street - Dublin 1, Irlanda
Tel.: 01-874-3875 / Fax.: 01-874-3875 / E-mail: info@cs.trocaire.org

Página na internet: www.trocaire.org

128. Chamada: Unibanco Ecologia

Fonte: Unibanco Ecologia

Caracterização geral: Concede financiamentos a fundo perdido para ONGs comprometidas com a qualidade de vida
das comunidades, preferencialmente para a execução de projetos de pequeno porte, com foco ambiental e comunitário.

Áreas temáticas: a) recuperação do meio ambiente; b) educação ambiental; c) coleta seletiva de lixo.

Processo seletivo: Projetos podem ser apresentados durante todo o ano, por e-mail, correio ou nas agências
Unibanco. Formulário específico encontra-se disponível na internet.

Observações: Valor máximo de R$30.000 por projeto. Não é exigida contrapartida. É dada preferência a projetos
localizados em municípios onde o Unibanco tem agência.

Contato: Unibanco Ecologia
Al. Gabriel Monteiro da Silva, 263 - Jardim Paulista - CEP 01441-000 - São Paulo-SP
Tel.: 11-3898-1136 / E-mail: unibancoecologia@onzemc.com.br

Página na internet: www.unibanco.com

129. Chamada: USAID

Fonte: Programa de Meio Ambiente da United States Agency for International Development (USAID)

Caracterização geral: Concede financiamento a fundo perdido para projetos que visem a adoção de alternativas de uso
da terra e que sejam economicamente viáveis para as populações que vivem nos ecossistemas brasileiros.

Caracterização geral  (continuação): São estratégias do programa: a) a identificação, promoção e disseminação de
sistemas de uso adequado do solo; b) o fortalecimento institucional e capacitação; c) implementação de políticas
ambientais voltadas para práticas de uso adequado do solo.

Áreas temáticas: a) manejo sustentável do solo, b) combate e prevenção ao fogo; c) mudanças climáticas.



Processo seletivo: Os interessados em apresentar projetos devem entrar em contato direto com a entidade.
Somente recebem apoio os projetos que contem com a parceria de ONGs norte-americanas.

Observações: Página na internet em português.

Contato: Embaixada dos Estados Unidos - USAID/Brasil
Setor de Embaixadas Sul, Quadra 801, lote 3
CEP 70403-900 - Brasilia - DF
Tel.: 61-312-7648 / Fax: 61-312-7239 / E-mail: brasilia@usaid.gov

Página na internet: www.usaidbrasil.org.br

130. Chamada: Visão Mundial

Fonte: World Vision International

Caracterização geral: Concede micro-crédito para projetos de desenvolvimento e assessoria técnica a pequenos
produtores rurais, pescadores, moradores da periferia urbana, crianças, adolescentes, mulheres, índios, negros e
idosos.

Áreas temáticas: a) educação; b) desenvolvimento econômico; c) formação de lideranças; d) agroecologia.

Processo seletivo: Os interessados devem entrar em contato direto com a entidade.

Contato: Visão Mundial
Rua Tupis 38, 20º andar, Centro
CEP 30-190-060
Belo Horizonte - MG
Tel.: 0800-312-320
Fax.: 3074-0102
E-mail: vmb_rh@wvi.org ou vmb_per@wvi.org

Página na internet: www.visaomundial.org.br


