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1 - Fundação Rockefeller  

A Fundação Rockefeller está selecionando ideias inovadoras com foco nos 

trabalhadores da economia informal, dentro do seu desafio Inovações para os pró-

ximos 100 anos. Organizações da sociedade civil podem enviar propostas que rece-

berão até 100 mil dólares (cerca de 200 mil reais) para implementação. 

A Fundação busca inovações que enfoquem o desafio de melhorar a vida dos 

trabalhadores da economia informal e reduzir o peso dessa situação nas pessoas, 

comunidades e regiões. 

O prazo para inscrição no desafio da Fundação é dia 1 de abril. As propostas 

podem ser enviadas em português, mas a página na internet do desafio está em in-

glês, e pode ser acessada aqui: 

http://challenge.rockefellerfoundation.org/rules 

 

2 – Global Voices - Rising Voices 

Ideias para projetos que apoiem as comunidades a contar sua própria história 

a partir do uso da mídia cidadã podem ser enviadas para a chamada de micro finan-

ciamentos da iniciativa Rising Voices, criada pela organização de blogueiros interna-

cionais Global Voices. 

O financiamento da Rising Voices varia entre 2.500 e 4.000 dólares e a orga-

nização não precisa estar legalmente constituída para enviar um projeto: pode ser 

um movimento social ou uma comunidade. 

Os projetos serão recebidos somente até o dia 1 de março, GMT (horário de 

Londres) e em inglês. Segundo a iniciativa, no entanto, o inglês não precisa ser ne-

cessariamente perfeito, facilitando o envio por parte das comunidades. 

http://challenge.rockefellerfoundation.org/rules


A página de divulgação da iniciativa está em português e pode ser acessada 

clicando nos links abaixo.  

http://pt.globalvoicesonline.org/2013/02/09/selecao-microbolsas-rising-voices-midia-

cidada/ 

http://rising.globalvoicesonline.org/microgrants2013/submit-a-proposal/ 

 

3 – Avina Americas – Fundação Avina 

A Avina Americas, a Fundación Avina e a Omidyar Network, em aliança que 

objetiva fomentar o desenvolvimento de projetos de tecnologia de caráter cívico, es-

tão financiando um fundo e recebendo propostas de organizações da sociedade civil 

cuja missão seja desenvolver e implementar o uso de TICs para a prestação de con-

tas, a transparência e a mudança social. O valor do financiamento será de 50 mil a 

200 mil dólares (pouco menos de 100 mil a 400 mil reais), para projetos de duração 

de 1 a 3 anos. 

O financiamento será concedido pelo Fundo Acelerador de Inovações Cívicas, 

criado pelas três organizações em conjunto, com duração de 3 anos e investimento 

inicial previsto de 1 milhão e 600 mil dólares para projetos. O Fundo busca reduzir a 

distância entre os movimentos sociais e a tecnologia, identificando e apoiando, de 

maneira integral, a implementação de inovações tecnológicas que impulsionem es-

tratégias coletivas de mudança social, prestação de contas e transparência, princi-

palmente em áreas urbanas da América Latina. 

O meio de atuação das organizações que podem apresentar projetos deve 

ser, conforme apresentado pelo Fundo, "o uso de softwares para promover ações, 

tais como: participação em causas sociais, controle social e auditoria, monitoramen-

to de indicadores, orçamento público, monitoramento e acompanhamento das políti-

cas públicas, supervisão de eleições e qualquer outro aplicativo relacionado aos te-

mas de dados abertos, governo aberto, acesso à informação, participação nas deci-

sões de interesse público, etc.". 

As propostas das organizações ao fundo podem ser enviadas até o dia 20 de 

março, em português ou espanhol, mas há um formulário introdutório que deve ser 

http://pt.globalvoicesonline.org/2013/02/09/selecao-microbolsas-rising-voices-midia-cidada/
http://pt.globalvoicesonline.org/2013/02/09/selecao-microbolsas-rising-voices-midia-cidada/
http://rising.globalvoicesonline.org/microgrants2013/submit-a-proposal/


preenchido em inglês. Todas as informações sobre essa oportunidade estão dispo-

nibilizadas na página do próprio Fundo, clicando aqui. 

http://www.avinaamericas.org/fundo-acelerador-de-inovacoes-civicas/ 

 

4 – Embaixada Brasileira do Reino dos Países Baixos 

Organizações Não Governamentais (ONGs) podem enviar projetos para o 

edital da embaixada brasileira do Reino dos Países Baixos, que apoiará projetos na 

área de direitos humanos e responsabilidade social empresarial com recursos do 

seu Fundo de Direitos Humanos do Ministério do Exterior do Reino dos Países Bai-

xos. 

O Fundo destina-se a apoiar propostas na área dos direitos humanos, especi-

almente no campo da responsabilidade social empresarial (RSE), e financiará "a-

ções concordantes com a filosofia e estratégia neerlandesa de direitos humanos, no 

intuito de promover", segundo o edital: 

 Normas de trabalho fundadas nas normas da Organização Internacional de 

Trabalho (OIT) e condições justas de concorrência; 

 Responsabilidade Social Empresarial (RSE). 

 Fortalecimento do papel/posição dos defensores de direitos humanos 

 Liberdade de expressão, de imprensa, dos meios de comunicação e da liber-

dade na Internet; 

 Luta em favor dos direitos da mulher, da população LGBT (lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais), das minorias e comunidades indígenas e 

direitos de outros grupos vulneráveis. 

Não há menção no edital sobre o valor total do financiamento realizado pela 

Embaixada, porém o apoio será de no máximo 80% do valor total do projeto apre-

sentado, sendo necessária contrapartida de 20% da organização que vier a ser a-

poiada. 

http://www.avinaamericas.org/fundo-acelerador-de-inovacoes-civicas/


O prazo para envio das propostas é dia 29 de março e o edital, que está em 

português, pode ser baixado neste link abaixo. Dúvidas devem ser esclarecidas dire-

tamente com a Embaixada no contato que consta no documento. 

https://docs.google.com/file/d/0B6EFuhwPlCarY2VxdXBwRlVrMm8/edit?usp=sharing

&pli=1 

 

5 – Prêmio Terra para a Vida - UNCCD 

A Convenção das Nações Unidas para Combater a Diversificação (UNCCD) 

está com as inscrições abertas para receber indicações de organizações da socie-

dade civil para a edição 2013 do seu Prêmio Terra para a Vida, que distribuirá um 

total de 100 mil dólares (quase 200 mil reais) para os escolhidos. 

O objetivo desta premiação é reconhecer a excelência em gestão sustentável 

da terra, ampliar a conscientização das pessoas em relação aos benefícios globais 

da geração e preservação do solo e dar visibilidade aos vencedores para ampliarem 

o seu trabalho. 

A chamada do Prêmio está publicada em vários idiomas, dentre os quais in-

glês, francês e espanhol, mas infelizmente não em português. Propostas podem ser 

enviadas até o dia 15 de março. Mais informações nos links abaixo: 

http://www.unccd.int/en/programmes/Event-and-

campaigns/LandForLife/Pages/default.aspx 

 

6 – Vitamin Angels  

A organização americana Vitamin Angels (Anjos da Vitamina) apoia entidades 

sociais que atuam com projetos com micronutrientes em países em que há deficiên-

cia de vitaminas nas populações mais necessitadas. 

Organizações da sociedade civil brasileiras podem enviar projetos para rece-

ber doações de vitaminas por parte da Vitamin Angels, que tem como foco principal 

https://docs.google.com/file/d/0B6EFuhwPlCarY2VxdXBwRlVrMm8/edit?usp=sharing&pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B6EFuhwPlCarY2VxdXBwRlVrMm8/edit?usp=sharing&pli=1
http://www.unccd.int/en/programmes/Event-and-campaigns/LandForLife/Pages/default.aspx
http://www.unccd.int/en/programmes/Event-and-campaigns/LandForLife/Pages/default.aspx


crianças de 6 a 59 meses de vida e mulheres grávidas ou lactantes. As doações são 

de vitamina A e complexo polivitamínico. 

O prazo para envio dos pedidos de doação é dia 31 de outubro, e elas podem 

ser feitas a partir do link abaixo, onde se encontram também mais informações des-

sa oportunidade. 

http://www.vitaminangels.org/starting-your-micronutrient-project 

 

7 - Fundação Grupo Boticário 

A Fundação grupo Boticário de Proteção à Natureza abriu inscrições para seu 

novo edital de apoio a projetos, que financiará iniciativas de organizações da socie-

dade civil que contribuam para a conservação da natureza em todas as regiões do 

Brasil. Não há valor mínimo ou máximo para as propostas a serem financiadas, mas 

o edital dispõe de cerca de 500 a 600 mil reais para distribuir entre os projetos. 

Segundo o edital, são seis as linhas temáticas para recebimento de projetos: 

ações e pesquisa para a conservação de espécies e comunidades silvestres em e-

cossistemas naturais; ações para implementação de políticas voltadas à conserva-

ção de ecossistemas naturais; ações para a restauração de ecossistemas naturais; 

ações para prevenção ou controle de espécies invasoras; estudos para a criação ou 

manejo de unidades de conservação; e pesquisa sobre vulnerabilidade, impacto e 

adaptação de espécies e ecossistemas às mudanças climáticas. 

Inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de março e todas as informa-

ções podem ser encontradas aqui. 

http://www.fundacaogrupoboticario.org.br/PT-

BR/Paginas/novidades/detalhe/default.aspx?idNovidade=485 

 

http://www.vitaminangels.org/starting-your-micronutrient-project
http://www.fundacaogrupoboticario.org.br/PT-BR/Paginas/novidades/detalhe/default.aspx?idNovidade=485
http://www.fundacaogrupoboticario.org.br/PT-BR/Paginas/novidades/detalhe/default.aspx?idNovidade=485

