
 

INDICADOR 2 – PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (Indicador 2A – Mapeamento de Fontes de Recursos Financeiros) 
Primeiro Termo Aditivo Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 – exercício 2017 

 

Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 
PDC 3 - RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DOS CORPOS D’ÁGUA; 
PDC 4 - CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS CORPOS D’ÁGUA; 
 

FONTE PROGRAMA ECOMUDANÇA 

CONCEDENTE ITAÚ UNIBANCO S.A. e INSTITUTO EKOS BRASIL 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

Financiamento a fundo perdido. 

A QUEM SE DESTINA Entidades sem fins lucrativos (organizações sociais, Fundações, Cooperativas e Associações, inclusive as que atuam como Movimentos Sociais). 

OBJETO 

São considerados projetos (denominados em conjunto “PROJETOS” e, individualmente, “PROJETO”), para fins do PROGRAMA ECOMUDANÇA, 
aqueles que apresentam o desenvolvimento de uma tecnologia com potencial de se manter financeiramente a longo prazo, gerem renda aos 
beneficiários e que compreendam atividades diretamente enquadradas na redução de Gases de Efeito Estufa. 
Os PROJETOS apresentados deverão ser classificados nas seguintes categorias: 
Energia renovável - entende-se por PROJETO de energia renovável aquele cujo objetivo promove o uso de fontes renováveis de energia (solar, 
eólica, biomassa) em contraposição ao uso da energia fóssil (carvão mineral, petróleo, gás natural). Exemplos: Uso de energia renovável em locais 
de difícil acesso; Geração de energia renovável para uso doméstico, gerando economia de renda. 
Manejo de resíduos - entende-se por PROJETO de manejo de resíduos aquele que promove a destinação adequada do resíduo e/ou promove o uso 
alternativo do resíduo; ou outras iniciativas inovadoras na gestão de resíduos. Exemplos: Redução da disposição de resíduos sólidos em lixão; 
Instalação de Biodigestores com utilização do gás produzido; Reciclagem (retorno de materiais utilizados dentro de seus ciclos produtivos, 
possibilitando seu reaproveitamento). 
Floresta – entende-se por PROJETO florestal aquele com objetivo de recuperação de floresta nativa e/ou áreas degradadas, implantação de Sistemas 
Agroflorestais (SAF). Exemplo: Reflorestamento de nascentes; Projetos de implantação de Sistemas Agroflorestais. 
Agricultura sustentável – entende-se por PROJETO de agricultura sustentável aquele ligado à produção de alimentos saudáveis e agricultura orgânica, 
capazes de evitar emissões de Gases de Efeito Estufa decorrentes do não uso de fertilizantes químicos. Exemplo: Manejo integrado sustentável; 
Implantação de produção orgânica de hortaliças. 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

O valor do apoio financeiro a ser concedido a cada projeto selecionado será de até R$ 100.000,00. O uso do recurso deve ser descrito no 
momento da inscrição, e deve priorizar atividades voltadas à modalidade escolhida para inscrição do Projeto e que estejam diretamente 
relacionadas à redução de GEE. 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

Inscrições: de 12/03 a 12/04 de 2018. 
Visita técnica ás organizações: entre junho e julho de 2018 Resultado dos Projetos Selecionados: setembro de 2018 

INFORMAÇÕES 
Através do edital: https://ecomudanca.ekos.social/edital-ecomudanca2018.pdf 
Pelo site do programa: https://ecomudanca.ekos.social/ 
Os esclarecimentos poderão ser solicitados pelo e-mail: ecomudanca.itau@ekosbrasil.org 

 

https://ecomudanca.ekos.social/edital-ecomudanca2018.pdf
https://ecomudanca.ekos.social/


 

INDICADOR 2 – PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (Indicador 2A – Mapeamento de Fontes de Recursos Financeiros) 
Primeiro Termo Aditivo Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 – exercício 2018 

 

Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos do seguinte PDC do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 
PDC 3 - RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DOS CORPOS D’ÁGUA; 
 

FONTE 
EDITAL DE PESQUISA PARA O DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO EM ECOTOXICOLOGIA, CONTAMINAÇÃO DAS ÁGUAS E USO DE DADOS 
DE PRECIPITAÇÃO 

CONCEDENTE FAPESP / FINEP 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

Financiamento com contrapartida. 

A QUEM SE DESTINA 
São elegíveis como proponentes Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Pequenas Empresas, brasileiras, sediadas no Estado de São Paulo, 
constituídas e ativas, no mínimo, doze meses antes do lançamento do edital, previsto no item 9 do edital. 

OBJETO 

Apoiar, por meio da concessão de recursos do PAPPE do MCTI/FINEP/FNDCT e de recursos orçamentários da FAPESP, projetos de pesquisa para o 
desenvolvimento por pequenas empresas paulistas de produtos, processos e serviços inovadores, visando pesquisa inovativa aplicada ao 
desenvolvimento de Inovação em Ecotoxicologia, Contaminação das Águas e Uso de Dados de Precipitação. Este Edital oferece recursos para apoio 
a atividade de pesquisa científica e/ou tecnológica para empresas que tenham conduzido pesquisas no passado que resultaram em novas 
tecnologias, processos, ou produtos inovadores no âmbito de projetos financiados pelo PIPE Fase 1, Fase 2 ou em projetos equivalentes conduzidos 
com recursos próprios ou de outras fontes. O presente edital, de Fase 3, contemplará projetos que pretendam desenvolver processos e serviços 
inovadores para que os produtos resultantes das pesquisas anteriores possam ser efetivamente inseridos no mercado. 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

Os recursos alocados para financiamento do presente Edital são da ordem de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), sendo 50% com recursos 
da FINEP e 50% com recursos da FAPESP, oriundos do Contrato de Transferência de Recursos FINEP nº 0107077500. Estes recursos podem não ser 
inteiramente executados em razão da análise de mérito das propostas apresentadas. 
No mínimo 40 % (quarenta por cento) dos recursos alocados serão disponibilizados para empresas com faturamento até R$ 4.800.000,00 (quatro 
milhões e oitocentos mil reais). Será feita a redistribuição de recursos no caso de não haver demanda qualificada para este porte de empresa. 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

As propostas devem ser submetidas por via eletrônica utilizando o Sistema de Apoio a Gestão (SAGe) da FAPESP, no endereço: www.fapesp.br/sage. 

INFORMAÇÕES 
Pelo site http://agencia.fapesp.br/fapesp_e_finep_apoiarao_pesquisas_em_questoes_sobre_a_agua/27422/ 
Edital na página http://www.fapesp.br/11590 

 

http://www.fapesp.br/sage
http://agencia.fapesp.br/fapesp_e_finep_apoiarao_pesquisas_em_questoes_sobre_a_agua/27422/
http://www.fapesp.br/11590


 

INDICADOR 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (Indicador 2A2 - Mapeamento de Fontes de Recursos Financeiros) 
Primeiro Termo Aditivo Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - exercício 2018 

 

Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos do seguinte PDC do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 
PDC 3 - RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DOS CORPOS D’ÁGUA. 
 

FONTE PESQUISA EM GESTÃO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS 

CONCEDENTE FAPESP - CONFAP - WATER JPI 2018 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

Financiamento com contrapartida 

A QUEM SE DESTINA 
Pesquisadores afiliados a Instituições de Ensino Superior ou de Pesquisa do Estado de São Paulo, incluindo, excepcionalmente, donatários de Jovens 
Investigadores 

OBJETO 

Os seguintes temas para a chamada são direcionados na área temática da Agenda Estratégica de Pesquisa e Inovação da JPI da 
Água (documento Água JPI SRIA 2.0 ): 
Tema 1 - Capacitação Sustentável de Recursos Hídricos 
1.1 - Promover a gestão adaptativa da água para a mudança global. 
1.2 - Gestão Integrativa através da implementação de Medidas Naturais de Retenção de Água (NWRM), como a Recarga Gerenciada de Aquíferos 
(MAR). 
1.3 - Mitigação do estresse hídrico em zonas costeiras e deltas urbanizadas. 
Tema 2 - Fortalecendo as Abordagens Socioeconômicas para a Gestão de Recursos Hídricos 
2.1 - Integração de análises econômicas e sociais nos processos decisórios. 
2.2 - A reutilização da água. 
2.3 - Conectando a ciência à sociedade. 
2.4 - Promover novas abordagens de governança e gestão do conhecimento. 
Tema 3 - Ferramentas de Apoio à Gestão Integrada Sustentável de Recursos Hídricos 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

A regras e valores para o financiamento estão disponíveis no edital de chamamento. 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

Data de encerramento para submissão das propostas: 24 de abril de 2018 

INFORMAÇÕES 
As informações e a inscrição estão disponíveis através do site  
http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=648&Itemid=1111 

 

http://www.waterjpi.eu/images/documents/SRIA%202.0.pdf
http://www.waterjpi.eu/images/documents/SRIA%202.0.pdf
http://www.waterjpi.eu/images/documents/SRIA%202.0.pdf
http://www.waterjpi.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=648&Itemid=1111


 

INDICADOR 2 – PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (Indicador 2A – Mapeamento de Fontes de Recursos Financeiros) 
Primeiro Termo Aditivo Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 – Exercício 2018 

 
Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí:’ 
 
PDC 4 - CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS CORPOS D’ÁGUA; 
PDC 5 - PROMOÇÃO DOS USO RACIONAL DOS RECURSOS HÍDRICOS;  
PDC 8 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL. 
 

FONTE PROGRAMA PETROBRAS SOCIOAMBIENTAL - Atenção! Inscrições prorrogadas até o dia 13 de junho de 2018. 

CONCEDENTE PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

FINANCIAMENTO A FUNDO PERDIDO 

A QUEM SE DESTINA 
Serão aceitas inscrições de projetos de entidades privadas sem fins lucrativos que componham o terceiro setor, legalmente constituídas e administradas segundo as 
leis brasileiras e organizadas em prol de interesses coletivos previstos no escopo das linhas de atuação desta Seleção Pública. 

OBJETO 

Baseado no conceito de Desenvolvimento Sustentável e no Respeito e Promoção dos Direitos Humanos, o Programa Petrobras Socioambiental atualmente apoia 
projetos com foco nas seguintes linhas de atuação: 

1. BIODIVERSIDADE 
 Preservação de Ambientes e Espécies 
 Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade 
2. FLORESTAS E CLIMA 
 Manutenção e Ampliação da Cobertura Vegetal dos Biomas Brasileiros 
 Fixação de Carbono 
 Valorização de Conhecimentos de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais 
3. ÁGUA 
 Gestão dos Recursos Hídricos 
 Segurança Hídrica 
4. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente: 
 Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente: 
 Participação de Crianças e Adolescentes 
5. EDUCAÇÃO 
 Educação para o Trabalho 
 Educação Ambiental 
 Educação Complementar 
6. ESPORTE 
 Esporte Educacional 
 Esporte e Identidades Socioculturais 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

Para esta seleção serão destinados para os projetos que forem contemplados, até R$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais) para o período de 24 meses. 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

As inscrições estarão abertas das 18h do dia 20 de março de 2018 às 23:59 do dia 03 13 de junho de 2018 e deverão ser realizadas exclusivamente pelo site 
www.petrobras.com.br/socioambiental. A inscrição pressupõe a concordância com todos os itens deste Regulamento. 

INFORMAÇÕES 
Através do site http://sites.petrobras.com.br/socioambiental/selecoes-publicas/selecao-2018/. Os detalhes se encontram nas guias “APRESENTAÇÃO”, 
“INSCRIÇÕES”, “ORIENTAÇÕES” e “TIRE SUAS DÚVIDAS”, ou através do REGULAMENTO no endereço 
http://sites.petrobras.com.br/socioambiental/files/pdf/REGULAMENTO-SELECAO-PUBLICA-2018.pdf 

 

http://www.petrobras.com.br/socioambiental
http://sites.petrobras.com.br/socioambiental/selecoes-publicas/selecao-2018/
http://sites.petrobras.com.br/socioambiental/files/pdf/REGULAMENTO-SELECAO-PUBLICA-2018.pdf


 

INDICADOR 2 – PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (Indicador 2A – Mapeamento de Fontes de Recursos Financeiros) 
Primeiro Termo Aditivo Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 – exercício 2017 

 

Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 
PDC 4 - CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS CORPOS D’ÁGUA; 
 

FONTE/ 
CONCEDENTE 

SAVING SPECIES 

FINANCIAMENTO 

O Saving Species é uma organização que atua no financiamento para a compra de pedaços relativamente pequenos de terra (no máximo algumas 
centenas de hectares) tendo como meta criar grandes áreas de corredores ecológicos, com objetivo de preservar espécies nativas. 
Propostas podem ser enviadas por meio de formulário disponível no site ou por correio eletrônico. Não há data estipulada, pode-se enviar propostas 
durante todo o ano. 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

Projeto com duração contínua. 

OBJETO 

O QUE FAZEMOS: ajudamos os grupos locais de conservação a comprar terras para restauração e conservação de habitat. Podemos considerar 
projetos para restauração de habitat em terras que estão dentro de uma área protegida existente. Nós maximizamos nossa eficácia, fornecendo 
subsídios para a compra e restauração de terras que conectam fragmentos de habitat existentes, ou que evite o isolamento do habitat que, de outra 
forma, continuaria devido a perda de habitat. 
COMO TRABALHAMOS: à medida que nossos projetos existentes demonstram, nossa estratégia é financiar compras de terras relativamente 
pequenas - no máximo algumas centenas de hectares - com o objetivo de criar vários milhares de hectares de habitat contínuo. Ao restaurar as 
conexões de habitat, essas compras melhoram a sobrevivência de dezenas de espécies ameaçadas de extinção. Essa abordagem aumenta o impacto 
de nossos fundos limitados de conservação. Nossos projetos concluídos envolveram colaborações e compras de terras que, em alguns casos, foram 
distribuídas ao longo de vários anos. 
Nossos critérios principais são que a área (1) inclui espécies ameaçadas de extinção, (2) requer restauração e (3), idealmente, cria um corredor entre 
áreas anteriormente conectadas. 
Um projeto ideal atenderá a alguns ou a todos os seguintes critérios: 
 Envolve uma compra de terra que restaura uma área de alta biodiversidade e / ou habitat para espécies criticamente ameaçadas de extinção 
 O trabalho de compra e restauração de terras é administrado por ONGs e funcionários locais ou do país anfitrião 

 Inclui medidas proativas para recuperar e restaurar terras degradadas e, se necessário, preservar o habitat existente 
 Fornece um corredor entre florestas e outros habitats e áreas protegidas existentes. 

 Envolve pessoas locais em esforços de restauração e proteção para que o projeto as beneficie diretamente 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

A proposta deverá ser feita através de uma CARTA DE INTERESSE. Para enviar sua Carta de Interesse, preencha o formulário dispónivel e no endereço 
https://www.savingspecies.org/contact-us/letter-of-interest-to-submit-proposal/ 

INFORMAÇÕES Todas as informações para a adesão ao programa estão disponíveis através do endereço https://www.savingspecies.org/ 

 

http://ispn.org.br/capta/oportunidades/saving-species/
https://www.savingspecies.org/contact-us/letter-of-interest-to-submit-proposal/
https://www.savingspecies.org/


 

INDICADOR 2 – PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (Indicador 2A – Mapeamento de Fontes de Recursos Financeiros) 
Primeiro Termo Aditivo Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 – exercício 2017 

 

Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos do seguinte PDC do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 
PDC 4 - CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS CORPOS D’ÁGUA. 

FONTE SELEÇÃO DE ÁREAS E DE PROPOSTAS NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE MANANCIAIS PCJ - PRORROGADO 

CONCEDENTE COMITÊS PCJ / AGÊNCIA DAS BACIAS PCJ 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

Financiamento com contrapartida. 

A QUEM SE DESTINA Prefeituras Municipais ou Autarquias localizadas dentro dos limites da porção paulista das Bacias PCJ. 

OBJETO 
Seleção de áreas e propostas visando à obtenção de recursos da Cobrança PCJ Federal (PAP-PCJ 2017-2020), no âmbito da Política de Recuperação, 
Conservação e Proteção de Mananciais dos Comitês PCJ. 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

Está disponível para as ações dos Programas I e II da Política de Mananciais o valor de R$ 6.850.000,00 para investimento até 2020, referente à 
Cobrança PCJ Federal – PAP-PCJ 2017-2020 

CRONOGRAMA 

ETAPAS PRAZOS 

Workshop para apresentação do Edital e 
esclarecimentos 

Data: 09 de março de 2018 (sexta-feira) Horário: 8h00 às 13h00 Local: PUC Campus I Rodovia Dom 
Pedro I, km 136, Parque das Universidades, Campinas - SP Prédio H2 – Sala 900 

Período de inscrição PRORROGADO De 05/03/2018 a 30/05/2018 07/06/2018  

Análises técnicas e de viabilidade 
financeira Início PORROGADO 

De 04/06/2018 11/06/2018 a 31/07/2018 

Divulgação dos resultados parciais 03/08/2018 

Período para entrega de 
complementações 

De 06/08/2018 a 17/08/2018 

Período para análise das 
complementações 

De 20/08/2018 a 31/08/2018 

Divulgação dos resultados finais 04/09/2018 

Período de apresentação de recurso 05/09/2018 a 10/09/2018 

INFORMAÇÕES 

Na página da Agência das Bacias PCJ - http://www.agencia.baciaspcj.org.br/novo/politica-de-mananciais-pcj/edital-de-selecao-de-areas-e-
propostas. Deliberação dos Comitê PCJ nº 285/2017 dos Comitês PCJ - http://www.agencia.baciaspcj.org.br/docs/deliberacoes/delib-comites-
pcj-285-2017.pdf. Contato através do e-mail manancial@agencia.baciaspcj.org.br ou pelo telefone (19) 3437-2100 (Área Ambiental) 
 
Prorrogação de acordo com a DELIBERAÇÃO Ad Referendum dos Comitês PCJ nº 292/18. 
 

 

http://www.agencia.baciaspcj.org.br/novo/politica-de-mananciais-pcj/edital-de-selecao-de-areas-e-propostas
http://www.agencia.baciaspcj.org.br/novo/politica-de-mananciais-pcj/edital-de-selecao-de-areas-e-propostas
http://www.agencia.baciaspcj.org.br/docs/deliberacoes/delib-comites-pcj-285-2017.pdf
http://www.agencia.baciaspcj.org.br/docs/deliberacoes/delib-comites-pcj-285-2017.pdf
mailto:manancial@agencia.baciaspcj.org.br


 

INDICADOR 2 – PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (Indicador 2A – Mapeamento de Fontes de Recursos Financeiros) 
Primeiro Termo Aditivo Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 – exercício 2017 

 

Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 
PDC 8 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL. 
 

FONTE/ 
CONCEDENTE 

TINKER FOUNDATION INCORPORATED 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

Financiamento a fundo perdido 

A QUEM SE DESTINA 
Organizações sem fins lucrativos interessadas em tocar projetos sustentáveis com uma forte veia política, poderão se candidatar para receber apoio 
institucional e financeiro, situadas na América Latina. 

OBJETO 

O objetivo é criar mudanças políticas efetivas para melhoras as condições de vida na América Latina. As áreas contempladas pela iniciativa são: 
 Governança Democrática; 

 Educação e, 
 Gestão Sustentável de Recursos. 
Os projetos inscritos devem ter um forte componente de política pública, além de oferecer soluções inovadoras aos problemas que enfrentam as 
diversas regiões da América Latina. As atividades podem incluir, mas não se restringir, a projetos de pesquisa, workshops e conferências relacionadas 
às áreas de interesse elencadas pela Fundação. 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

Conforme as regras do edital 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

Prazos para as inscrições: 
Bolsas institucionais: 
 Até 30 de março 

 Até 15 de setembro 
Subvenções de pesquisa de campo: até 1 de outubro 

INFORMAÇÕES 
Diretamente no site da instituição: https://www.tinker.org/ 
E-mail: tinker@tinker.org 

 

http://ispn.org.br/capta/oportunidades/tinker-foundation/
https://www.tinker.org/
mailto:tinker@tinker.org


 

INDICADOR 2 – PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (Indicador 2A – Mapeamento de Fontes de Recursos Financeiros) 
Primeiro Termo Aditivo Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 – exercício 2018 

 

FONTE VISIONARIS – PRÊMIO UBS AO EMPREENDEDOR SOCIAL 

CONCEDENTE UBS PHILANTROPY SERVICES 

INSTRUMENTO PREMIAÇÃO 

A QUEM SE DESTINA 
Poderão aspirar a ser candidatos ao Visionaris – Prêmio UBS ao Empreendedor Social os empreendedores sociais residentes no Brasil que sejam 
fellows da Ashoka e os empreendedores sociais em geral. 
Não poderão participar os ganhadores das edições anteriores do Visionaris, assim como os finalistas de 2016 e 2017. 

OBJETO 

O prêmio Visionaris - Prêmio UBS ao Empreendedor Social será outorgado àquele que, no Brasil, tenha criado um modelo exitoso de impacto social 
e que tenha colocado em prática mecanismos que permitam a criação constante de soluções inovadoras para os problemas sociais. Os candidatos 
serão avaliados com base nos seguintes parâmetros: 
 O impacto social alcançado pela organização; 

 O desafio de escalabilidade enfrentado pela organização; 
 Explicação e justificativa do modelo de escalabilidade escolhido e, 

 Detalhe das atividades, tempo e orçamento para iniciar o modelo. 
O tema do Visionaris 2018 é "Melhorando a Escalabilidade": alcançar o impacto social não significa apenas iniciar um modelo que funcione. Uma 
vez que uma empresa social tenha demonstrado o seu sucesso, a ampliação do modelo operacional bem-sucedido torna-se imperativa. Este ano, 
o objetivo é identificar empreendimentos sociais que geraram um impacto social comprovado de forma inovadora e que possam projetar um 
modelo viável, efetivo e sustentável para escalar seu modelo de intervenção. O prêmio econômico do Visionaris será usado pelo vencedor para 
implementar este modelo. A escalabilidade pode ser alcançada através da criação de franquias ou licenças sociais, do estabelecimento de 
alianças colaborativas com outras organizações com vistas a ampliar o escopo das operações, da implementação de medidas para garantir um 
alto nível de institucionalização, da influência sobre políticas públicas e a identificação correta de recursos para sustentar projeções de 
crescimento, entre outros elementos. 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

As candidaturas deverão ser enviadas pelo site www.ubs-visionaris.com.br até o dia 23 de março de 2018 às 18 horas. 
Em caso de dúvidas ou perguntas favor entrar em contato com a equipe da Aponte pelo e-mails 
contato@ponteaponte.com.br, renata.monguzzi@ubs.com e ricardo.caetano@ubs.com. 
Os candidatos selecionados para a segunda etapa terão até 27 de abril de 2018 às 18:00 horas para enviar o material solicitado. 
A premiação acontecerá em São Paulo, capital (local e data a serem definidos). 

INFORMAÇÕES As inscrições poderão ser feitas através do site http://www.ubs-visionaris.com.br/ 

 

mailto:contato@ponteaponte.com.br
mailto:renata.monguzzi@ubs.com
mailto:ricardo.caetano@ubs.com
http://www.ubs-visionaris.com.br/


 

INDICADOR 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (Indicador 2A-2 - Mapeamento de Fontes de Recursos Financeiros) 
Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Exercício 2018 

 

Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 
PDC 1 - BASE DE DADOS, CADASTROS, ESTUDOS E LEVANTAMENTOS; 
PDC 4 - CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS CORPOS D’ÁGUA; 
PDC 6 - APROVEITAMENTO MÚLTIPLO DOS RECURSOS HÍDRICOS; 
PDC 7 -  PRESERVAÇÃO E DEFESA CONTRA EVENTOS HIDROLÓGICOS EXTREMOS, 
PDC 8 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL. 
 

FONTE 
Conservando o Futuro 
 

CONCEDENTE 
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO 
 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

Bolsas FUNBIO 
 

A QUEM SE DESTINA 

A iniciativa apoiará exclusivamente pesquisas de campo, e as bolsas serão concedidas a mestrandos e doutorandos em instituições 
reconhecidas pelo MEC. 
 

OBJETO 

Para celebrar nossos 22 anos e o Dia Mundial do Meio Ambiente, FUNBIO lançou em 05/06/2018 o programa “Bolsas Funbio – 
Conservando o Futuro”.  
 
A iniciativa apoiará exclusivamente pesquisas de campo, e as bolsas serão concedidas a mestrandos e doutorandos em instituições 
reconhecidas pelo MEC. Os trabalhos deverão estar relacionados a um dos seguintes eixos temáticos: (1) conservação e uso sustentável 
da biodiversidade (2) recuperação de paisagens e áreas degradadas (3) conservação e manejo sustentável de fauna e flora (4) gestão 
territorial para a proteção da biodiversidade (5) mudanças climáticas e conservação da biodiversidade.  
 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

Os valores máximos são de R$ 20 mil (mestrado) e R$ 40 mil (doutorado). Na primeira edição, o programa conta com a parceria do 
Instituto Humanize, que contribuiu com R$ 500 mil. Totalizando R$ 1 milhão. 
 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

A seleção dos projetos será feita por um comitê de especialistas, que avaliará as propostas, enviadas por meio de formulário que estará 
disponível em https://www.funbio.org.br/programas_e_projetos/bolsas-funbio-conservando-o-futuro, a partir de 15 de junho de 2018. 
As inscrições estarão abertas até o dia 31 de agosto, e os resultados serão anunciados no site em 31 de outubro. 
 

INFORMAÇÕES 
Mais informações: https://www.funbio.org.br/programas_e_projetos/bolsas-funbio-conservando-o-futuro 
 

 

http://portal.mec.gov.br/instituicoes-credenciadas
http://portal.mec.gov.br/instituicoes-credenciadas
https://www.funbio.org.br/programas_e_projetos/bolsas-funbio-conservando-o-futuro
https://www.funbio.org.br/programas_e_projetos/bolsas-funbio-conservando-o-futuro


 

INDICADOR 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (Indicador 2A-2 - Mapeamento de Fontes de Recursos Financeiros) 
Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Exercício 2018 

 

Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 
PDC 3 - RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DOS CORPOS D’ÁGUA; 
 

FONTE 
PROGRAMA CIDADE + 
 

CONCEDENTE 
RECICLEIROS e SIG Combibloc 
 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

Financiamento a fundo perdido 
 

A QUEM SE DESTINA 
MUNICÍPIOS de todo o Brasil 
 

OBJETO 

ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE RECICLAGEM – A iniciativa visa contribuir com o avanço da estruturação dos sistemas de coleta 
seletiva e recuperação de embalagens descartadas em território nacional ao selecionar três municípios de todo o Brasil para receber consultoria 
técnica para a elaboração do seu Plano Municipal de Coleta Seletiva e possibilitar a implementação de um programa efetivo e com bases sólidas, 
capaz de fomentar as práticas sustentáveis de gestão de resíduos sólidos domiciliares, revertendo o impacto ambiental negativo e atender ao 
chamado da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Os municípios contemplados com esse edital receberão uma consultoria técnica gratuita para o 
desenvolvimento deste plano. 

 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

Os municípios contemplados receberão uma consultoria técnica gratuita para o desenvolvimento deste plano, cujo valor médio de 
mercado é de R$ 70 mil. 
 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

Encerramento das inscrições: 22/06/2018, às 23h59h (horário de Brasília). As inscrições incompletas ou finalizadas fora do prazo não 
serão aceitas. 

INFORMAÇÕES 
O edital poderá ser acessado em: 
http://cidademais.recicleiros.org.br/wp-content/uploads/2018/05/Regulamento_Edital_Cidade_Mais_2018.pdf 
 

 

http://cidademais.recicleiros.org.br/wp-content/uploads/2018/05/Regulamento_Edital_Cidade_Mais_2018.pdf


 

INDICADOR 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (Indicador 2A-2 - Mapeamento de Fontes de Recursos Financeiros) 
Segundo Termo Aditivo Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Exercício 2018 

 

Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 
PDC 8 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL. 
 
FONTE/CONCEDEN
TE 

INSTITUTO CARLYLE BRASIL 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

Financiamento a fundo perdido. 

OBJETO 

O Instituto Carlyle Brasil poderá apoiar Organizações que estejam diretamente envolvidas ou que desenvolvam Programas e Projetos 
de EDUCAÇÃO PRESENCIAL, nas seguintes áreas: 

 Educação formal: ensino fundamental, médio e superior e técnico; 
 Educação não‐formal: atividades extracurriculares (meio ambiente, cultura, artes e esportes), cursos profissionalizantes 

 

A QUEM SE DESTINA  
Poderão se inscrever: 

 Organizações da sociedade civil, não‐governamentais, de direito privado e sem fins lucrativos, políticos ou religiosos. 
 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

O Instituto Carlyle Brasil poderá oferecer apoio financeiro de até R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) para cada organização 
selecionada, num período de 3 anos, a partir de 2019. 
 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS, EDITAIS 
E INFORMAÇÕES 

O prazo de envio vai até 26 de julho de 2018. 
 
A inscrição será feita exclusivamente através do preenchimento integral e envio pelo site do Formulário de Inscrição e Planilha de 
Solicitação de Recursos, disponíveis no website.  
 
Para mais informações e acesso ao edital, acessar o link: http://www.institutocarlylebrasil.com.br/pt/#projeto 
 

 

http://www.institutocarlylebrasil.com.br/pt/#projeto


 

INDICADOR 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (Indicador 2A-2 - Mapeamento de Fontes de Recursos Financeiros) 
Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Exercício 2018 

 

Republicado em 09/08/2018 
 

Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 
PDC 5 - PROMOÇÃO DO USO RACIONAL DOS RECURSOS HÍDRICOS; 
 

FONTE ASSISTÊNCIA PARA PROJETOS COMUNITÁRIOS E DE SEGURANÇA DO SER HUMANO (APC)  

CONCEDENTE CONSULADO GERAL DO JAPÃO EM SÃO PAULO 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

Financiamento com contrapartida. 

A QUEM SE 
DESTINA 

Estão qualificadas para se candidatarem a este programa as organizações sem fins lucrativos, desde que desenvolvam atividades de 
desenvolvimento socioeconômico junto à comunidade. Em contrapartida, projetos de organizações que auferem lucros assim como de 
pessoas físicas não são objeto de avaliação por este programa. 
O Consulado Geral do Japão em São Paulo atende à área circunscrita pelos estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 
Minas Gerais (algumas cidades do Triângulo Mineiro). As demais regiões são atendidas pela Embaixada e demais Consulados japoneses 
sediados no país, conforme o mapa abaixo. Recomenda-se contatar a representação diplomática conforme o local onde o projeto será 
desenvolvido. 

OBJETO 

ÁREAS COBERTAS PELO PROGRAMA APC 
Qualquer projeto que promova o desenvolvimento socioeconômico de uma dada comunidade e que beneficie diretamente tal 
comunidade pode ser financiado pelo APC (construção ou reforma de imóvel próprio, aquisição de equipamentos e/ ou bens 
permanentes, trabalho educativo etc.). Contudo, projetos ligados às áreas de atendimento às necessidades humanas básicas (Basic 
Human Needs) como as descritas abaixo foram os mais aprovados até o momento. 

1.1. Saúde (exemplo: construção da ala de internação de um hospital, aquisição de equipamento médico-hospitalar) 
1.2. Educação básica (exemplo: construção de sala de aula para ensino fundamental, aquisição de carteiras escolares) 
1.3. Bem-estar público e meio ambiente (exemplo: escavação de poço, construção de reservatório de água) 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

Não é mencionado no edital. 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS E 

INFORMAÇÕES 

Para enviar o seu projeto acesse o link http://www.sp.br.emb-japan.go.jp/pt/apoio/apc1.htm 
Documentação Básica: http://www.sp.br.emb-japan.go.jp/pdf/apc_form_req_10.pdf 
E-mail: cgjeconomia1@sp.mofa.go.jp 

 

http://www.sp.br.emb-japan.go.jp/pt/apoio/apc1.htm
http://www.sp.br.emb-japan.go.jp/pdf/apc_form_req_10.pdf
mailto:cgjeconomia1@sp.mofa.go.jp


 

INDICADOR 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (Indicador 2A-2 - Mapeamento de Fontes de Recursos Financeiros) 
Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Exercício 2018 

 

Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 
PDC 1 - BASE DE DADOS, CADASTROS, ESTUDOS E LEVANTAMENTOS; 
PDC 3 - RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DOS CORPOS D’ÁGUA; 
PDC 4 - CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS CORPOS D’ÁGUA; 
PDC 5 - PROMOÇÃO DO USO RACIONAL DOS RECURSOS HÍDRICOS; 
PDC 7 -  PRESERVAÇÃO E DEFESA CONTRA EVENTOS HIDROLÓGICOS EXTREMOS, 
 

FONTE AVANÇAR CIDADES SANEAMENTO - PRORROGADO 

CONCEDENTE MINISTÉRIO DAS CIDADES  

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

Financiamento com contrapartida. 

A QUEM SE DESTINA 

Poderão cadastrar propostas os seguintes mutuários públicos: Prefeituras Municipais; Governos Estaduais; Distrito Federal; Prestadores de Serviços 
constituídos na forma de empresa pública ou sociedade de economia mista. Se o prestador de serviços for uma autarquia, por exemplo, o proponente 
deverá ser a Prefeitura Municipal ou o Governo Estadual no qual a autarquia encontra-se vinculada. No caso de o serviço ser prestado por Consórcio 
Público, o proponente deverá ser um dos entes públicos citados, sendo que as relações jurídicas entre o Consórcio e o proponente deverão ser 
comprovadas conforme exigido na instrução normativa que regulamenta o processo seletivo. 

OBJETO 

Poderão ser apoiados empreendimentos nas seguintes modalidades: 

 Abastecimento de Água; 
 Redução e Controle de Perdas; 
 Esgotamento Sanitário; 

 Manejo de Resíduos Sólidos, somente para iniciativas que envolvam destinação final ambientalmente adequada, incluindo a disposição final; 
 Manejo de Águas Pluviais; 

 Estudos e Projetos referentes às modalidades elencadas acima; 
 Plano de Saneamento Básico. 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

Os valores mínimos de cada carta-consulta dependem do porte do município e da modalidade, conforme o quadro constante no Anexo II da 
Instrução Normativa nº 7/2018. Conforme este quadro eles podem variar entre R$ 200.000 a R$ 2,5 milhões  

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

As cartas-consulta poderão ser cadastradas no sistema e enviadas até o final do dia 01 18/06/18 (prorrogado). Concluído o prazo, o sistema 
eletrônico será bloqueado para envio de propostas. 

INFORMAÇÕES 
Através do site https://www.cidades.gov.br/regras-para-acesso-aos-recursos/avancar-cidades/89-secretaria-nacional-de-saneamento/5278-

avancar-cidades-saneamento, Pela Instrução Normativa nº 07/2018 ou pelo e-mail selesan@cidades.gov.br. 

 

https://www.cidades.gov.br/regras-para-acesso-aos-recursos/avancar-cidades/89-secretaria-nacional-de-saneamento/5278-avancar-cidades-saneamento
https://www.cidades.gov.br/regras-para-acesso-aos-recursos/avancar-cidades/89-secretaria-nacional-de-saneamento/5278-avancar-cidades-saneamento
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=109&data=02/04/2018
mailto:selesan@cidades.gov.br
mailto:selesan@cidades.gov.br


 

INDICADOR 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (Indicador 2A-2 - Mapeamento de Fontes de Recursos Financeiros) 
Segundo Termo Aditivo Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Exercício 2018 

 

Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 
PDC 2 - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS; 
PDC 4 - CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS CORPOS D’ÁGUA; 
PDC 8 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL. 
 

FONTE PROGRAMA DE PEQUENOS PROJETOS 

CONCEDENTE CESE – COORDENADORIA ECUMÊNICA DE SERVIÇO 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

Financiamento com contrapartida 

A QUEM SE DESTINA A CESE apoia projetos em todo o Brasil, com prioridade para as regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. 

OBJETO 

A Coordenadoria Ecumênica de Serviço (CESE), entidade sediada em Salvador, recebe pequenos projetos durante todo o ano, não 
há data definida. 
Os temas apoiados são: 
 Fortalecimento Institucional, 
 Direitos Humanos, 
 Desenvolvimento Econômico, 
 Comunicação e Cultura, 
 Meio Ambiente, 
 Articulação Ecumênica, 
 Saúde Popular e Educação. 
Os projetos submetidos devem ser pontuais, ou seja, serem ações com início, meio e fim definidos. Apesar de não haver um prazo 
fixo para a submissão de propostas, os projetos devem ser enviados com, no mínimo 40 dias de antecedência em relação ao início 
previsto de suas atividades. 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

A CESE não tem estipulado um teto máximo para apoio aos pequenos projetos, pois este varia de acordo com o tipo de atividade a 
ser desenvolvida, a abrangência, número de beneficiários etc. O valor médio de apoio a projetos atualmente é R$ 7.000,00. 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

O sistema está aberto para receber projetos o ano todo. 
Para enviar o seu projeto acesse o link https://www.cese.org.br/enviar-projeto/ 

INFORMAÇÕES Link para acesso: https://www.cese.org.br/ 

 

http://www.cese.org.br/programas/programas-de-pequenos-projetos-ppp/
https://www.cese.org.br/enviar-projeto/


 

INDICADOR 2 – PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (Indicador 2A-2 – Mapeamento de Fontes de Recursos Financeiros) 
Segundo Termo Aditivo Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 – Exercício 2018 

 

Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 
PDC 3 - RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DOS CORPOS D’ÁGUA; 
PDC 4 - CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS CORPOS D’ÁGUA; 
PDC 8 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL. 
 

FONTE COMMUNITY REQUESTS - GUIDELINES & APPLICATION 

CONCEDENTE COCA COLA FOUNDATION 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

Financiamento com contrapartida 

A QUEM SE DESTINA 
Organizações sem fins lucrativos, em todo o mundo, que atuem de acordo com as prioridades locais das comunidades, dentro das temáticas de 
gestão hídrica, bem-estar humano, reciclagem comunitária e educação. 

OBJETO 

A estratégia renovada concentra-se em pilares globais onde isso pode fazer uma diferença única e sustentável: 
 Administração da água, estilos de vida saudáveis, reciclagem comunitária e sustentável. 
Administração da água: 
 Para melhorar ou diminuir a água e promover o seu tratamento, a proteção da água para os solos de água, a utilização da água para a 

produção ou o sistema multiusos que fazem mais do que apenas água pura para beber, educação e água programas de conscientização que 
promovem a conservação de água dentro das comunidades e indústria; 

 Estilos de vida saudáveis e ativos: programas de acesso físico, atividades físicas e de educação nutricional, programas que motivam mudanças 
de comportamento; 

Reciclagem comunitária: 
 Aumentar a capacidade de reciclagem, avançar nas reutilizações e recuperações, aumentar a conscientização das comunidades, e apoiar as 

pesquisas e inovações na área; 
Educação: 
 Apoiar bolsas, prevenção ao abandono das escolas, acesso a programas educativos e outras iniciativas de educação. 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

O valor máximo de financiamento por projeto não é especificado. 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

As propostas podem ser protocolas a qualquer momento, durante o ano todo. 

INFORMAÇÕES Link para acesso: http://www.coca-colacompany.com/our-company/community-requestsguidelines-application 

 



 

INDICADOR 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (Indicador 2A-2 - Mapeamento de Fontes de Recursos Financeiros) 
Segundo Termo Aditivo Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Exercício 2018 

 

Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 
PDC 4 - CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS CORPOS D’ÁGUA; 
PDC 8 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL. 
 

FONTE/ 
CONCEDENTE 

FUNDAÇÃO ARCADIA 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

Financiamento a fundo perdido. 

OBJETO/ A QUEM SE 
DESTINA 

A Fundação Arcadia apoia projetos continuadamente de instituições de caridade e escolares que buscam preservar a cultura e o 
meio-ambiente, além de projetos que promovem o acesso livre à informação. 
Os financiamentos para cultura ameaçada incluem subsídios para museus e universidades, para conservação de arquivos e para 
preservação do patrimônio cultural em risco. Apoia também a documentação digital de línguas quase extintas, arquivos históricos 
ameaçados e artefatos e práticas culturais ameaçadas. 
Os financiamentos na área de natureza ameaçada são destinados para a preservação de habitats, incluindo apoio a pesquisas em 
áreas terrestres e marinhas, treinamento de profissionais da conservação e desenvolvimento de políticas públicas. 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

Conforme regras do instituição. 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

As inscrições devem ser realizadas o ano todo por meio do website da Fundação, somente em inglês. 

INFORMAÇÕES O link para acesso é o https://www.arcadiafund.org.uk/ 

 

https://www.arcadiafund.org.uk/
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Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 
PDC 3 - RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DOS CORPOS D’ÁGUA; 
PDC 4 - CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS CORPOS D’ÁGUA; 
PDC 8 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL. 
 

FONTE/ CONCEDENTE FUNDO DE INOVAÇÃO GLOBAL 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

Financiamento a fundo perdido. 

A QUEM SE DESTINA 

Apoiamos inovadores em todos os estágios de desenvolvimento. Por meio de doações, empréstimos (incluindo dívida conversível) e investimentos 
acionários que variam de US $ 50.000 a US $ 15 milhões, apoiamos inovações com potencial de impacto social em grande escala, sejam eles 
novos modelos de negócios, práticas políticas, tecnologias, percepções comportamentais ou novas formas de fornecer produtos e serviços que 
beneficiem os pobres nos países em desenvolvimento. 

OBJETO 

Área de Interesse: 
 Apoio à gestão de organizações de Terceiro Setor; 

 Assistência Social; 
 Ciência e Tecnologia; 
 Comunicação; 

 Cultura e Artes; 
 Defesa de Direitos; 

 Desenvolvimento comunitário; 
 Educação; 

 Empreendedorismo / Geração de Emprego e Renda; 
 Esportes; 

 Formação para o trabalho; 
 Meio Ambiente; 
 Saúde. 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

O financiamento pode variar entre 50,000 a 15,000.000 dólares, dependendo do projeto apresentado. 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

A submissão da candidatura ocorre online e em inglês, de forma permanente. Numa primeira fase é necessário submeter uma candidatura inicial 
que inclui um pequeno formulário online e um documento de 2-4 páginas ou uma apresentação com 8-12 slides. Opcionalmente pode ser 
submetido um vídeo com 8 minutos de duração no máximo. As candidaturas que passarem a uma segunda fase serão convidadas a apresentar 
uma proposta completa. 

INFORMAÇÕES Através do site https://globalinnovation.fund/ 

 

https://globalinnovation.fund/


 

INDICADOR 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (Indicador 2A-2 - Mapeamento de Fontes de Recursos Financeiros) 
Segundo Termo Aditivo Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Exercício 2018 

 

Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 
PDC 3 - RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DOS CORPOS D’ÁGUA; 
PDC 5 - PROMOÇÃO DO USO RACIONAL DOS RECURSOS HÍDRICOS; 
PDC 6 - APROVEITAMENTO MÚLTIPLO DOS RECURSOS HÍDRICOS; 
PDC 8 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL. 
. 

FONTE/ CONCEDENTE FUNDO OPEC PARA O DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

Financiamento a fundo perdido. 

A QUEM SE DESTINA 
Os elegíveis são organizações internacionais, nacionais, regionais e não governamentais (ONGs) que fornecem provas de seu status financeiro e 
legal. Por favor, esteja ciente de que indivíduos, entidades privadas e Estados Membros da OFID não são elegíveis para solicitar assistência. 

OBJETO 

De acordo com seu mandato e missão, o OFID considera projetos destinados a promover o desenvolvimento sustentável, combatendo todas as 
formas de pobreza e fortalecendo as capacidades dos países parceiros. A concessão de assistência também é fornecida em apoio a iniciativas que 
abordam questões de desenvolvimento global e regional, com ênfase especial na pobreza energética, insegurança alimentar e desafios de água e 
saneamento. 
Os projetos elegíveis devem atender aos seguintes critérios: 
 Seus principais objetivos devem incluir o aumento do acesso a serviços sociais básicos, como educação, saúde, água e saneamento, serviços 

modernos de energia confiáveis e acessíveis, bem como a promoção de meios de vida sustentáveis. 
 Devem visar os segmentos mais necessitados da população, prestando especial atenção aos grupos mais vulneráveis. 
 Eles devem empregar abordagens inovadoras que sejam replicáveis e escalonáveis. 

 Deveriam reforçar a cooperação regional e especialmente a Sul-Sul. 
 Devem ser projetos viáveis com benefícios esperados mensuráveis e sustentáveis. 
 Eles devem estar prontos para a implementação - as necessidades terão sido claramente identificadas; os custos terão sido exaustiva e 

diligentemente avaliados; o escopo terá sido bem definido; os papéis de cada um dos parceiros de implementação terão sido claramente 
definidos e acordados; e o co-financiamento terá sido garantido. 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

Não há limite de valor para os projetos.  

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

Não há prazo final definido para o aplicativo. Algumas das subvenções menores em apoio a pesquisas e atividades intelectuais são aprovadas em 
uma base ad hoc. As maiores propostas de subsídios de assistência técnica são apresentadas nas reuniões do Conselho Diretivo do OFID, 
realizadas quatro vezes por ano. 
As inscrições devem ser feitas pelo website, somente em inglês. 

INFORMAÇÕES Link para acesso: http://www.ofid.org/PROJECTS-OPERATIONS/Grants/Grant-Application 

 



 

INDICADOR 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (Indicador 2A-2 - Mapeamento de Fontes de Recursos Financeiros) 
Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Exercício 2018 

 

Republicação 09/08/2018 
 

Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 
PDC 4 - CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS CORPOS D’ÁGUA; 
 

FONTE The Mohamed bin Zayed SPECIES CONSERVATION FUND 

CONCEDENTE FUNDO PARA CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

- 

A QUEM SE DESTINA Qualquer pessoa diretamente envolvida na conservação de espécies pode solicitar ao Fundo uma subvenção. 

OBJETO 

O Fundo foi criado para fornecer subsídios direcionados a iniciativas individuais de conservação de espécies, reconhecer líderes no 
campo e elevar a importância das espécies no amplo debate sobre conservação. Seu foco é global e a elegibilidade para subsídios se 
estenderá a todos os esforços de conservação de espécies de plantas, animais e fungos, sem discriminação com base na região ou 
em espécies selecionadas. O Fundo considerará subsídios para a conservação de qualquer espécie ameaçada ou pouco conhecida de 
animais, plantas ou fungos. 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

Serão concedidos até US$ 25.000,00 por proposta. 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

Datas limites para o envio dos projetos: 30 de junho de 2018 e 31 de outubro de 2018. 

INFORMAÇÕES 
Através do link do site: http://www.speciesconservation.org/grants/ ou envie um e-mail para enquiries@mbzfund.org ou 
nheard@mbzfund.org. 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

http://www.speciesconservation.org/grants/
mailto:enquiries@mbzfund.org
mailto:nheard@mbzfund.org


 

INDICADOR 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (Indicador 2A-2 - Mapeamento de Fontes de Recursos Financeiros) 
Segundo Termo Aditivo Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Exercício 2018 

 

Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 
PDC 4 - CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS CORPOS D’ÁGUA; 
PDC 8 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL. 
 

FONTE/ 
CONCEDENTE 

NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

Financiamento a fundo perdido. 

A QUEM SE DESTINA 

A National Geographic Society leva a exploração aos limites para conseguir perceber melhor o nosso planeta e munir a comunidade 
internacional de ferramentas que permitam gerar soluções para um futuro mais saudável e sustentável. 
Investimos em pessoas ousadas e em ideias capazes de transformar, em diversas áreas de estudo: conservação, educação, pesquisa, 
narração e tecnologia. O nosso objetivo é identificar, cultivar e desenvolver pessoas capazes de mudar o mundo de hoje e o de 
amanhã. Os nossos bolseiros são — e serão sempre — o coração e a alma daquilo que fazemos. 
Quando atribuímos uma bolsa, não estamos apenas a patrocinar um projeto. Estamos também a convidar um cientista, 
conservacionista, educador ou contador de histórias a juntar-se a uma comunidade de pessoas apaixonadas que pensam da mesma 
forma, uma comunidade de líderes globais. Estes líderes são os exploradores da National Geographic. 

OBJETO 

OPORTUNIDADES ATUAIS DE CONCESSÃO 
 
Atualmente, a National Geographic Society oferece três tipos de solicitações de subsídio: 
 Carreira Inicial, 
 Exploração e 
 Solicitações de Propostas. 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

Carreira Inicial: Os subsídios são normalmente financiados entre US $ 5.000 e US $ 10.000; 
Exploração: Os subsídios são normalmente financiados entre US $ 10.000 e US $ 30.000. 
Solicitações de Propostas: conforme regras do edital. 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

Para 2018 as inscrições ainda têm duas janelas para solicitar os subsídios: 10 de julho de 2018 e 3 de outubro de 2018. 
Os pedidos devem ser apresentados pelo menos seis meses antes da data de início do projeto proposto para garantir que os fundos 
concedidos sejam recebidos a tempo. Saiba mais sobre nosso processo de revisão e cronogramas. 

INFORMAÇÕES Link para acesso: https://www.nationalgeographic.org/grants 

 

http://www.natgeo.pt/nationalgeographicsummit
https://www.nationalgeographic.org/grants


 

INDICADOR 2 – PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (Indicador 2A2 – Mapeamento de Fontes de Recursos Financeiros) 
Primeiro Termo Aditivo Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 – exercício 2018 

 

Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 
PDC 4 - CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS CORPOS D’ÁGUA. 
 

FONTE PROJETO DE PSA PARA ÁREAS DE SOLTURA E MONITORAMENTO DE FAUNA SILVESTRE - PSA ASMF 

CONCEDENTE SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

Financiamento a fundo perdido 

A QUEM SE DESTINA 

Nos termos dos artigos 2º e 3° da Resolução SMA nº 58/2016, poderão participar da presente seleção as pessoas físicas ou jurídicas, de direito 
privado, proprietárias de imóveis rurais localizados no Estado de São Paulo, homologados ou autorizados por órgão ambiental competente como 
Área de Soltura e Monitoramento de Fauna Silvestre – ASMF, observados os requisitos e critérios de elegibilidade indicados no tópico 7 (sete) deste 
edital. 

OBJETO 

O presente edital tem por objeto a seleção de provedores de serviços ambientais - pessoas físicas ou jurídicas, de direito privado, proprietárias de 
imóveis rurais, no território paulista, reconhecidos como Áreas de Soltura e Monitoramento de Fauna Silvestre pelo órgão ambiental competente e 
localizados em áreas prioritárias para o incremento de conectividade (graus 1 a 8), para a participação no Projeto de Pagamento por Serviços 
Ambientais (PSA ASMF). O projeto é voltado à remuneração de atividades previamente contratadas e comprovadamente desenvolvidas pelo 
selecionado, que possuam como objetivo a preservação e recuperação de florestas nativas do imóvel. 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

O valor do investimento será conforme as regras do edital. 

 As propostas serão aceitas até 16/05/2018 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS  E 
INFORMAÇÕES 

Através do edital disponível através do link http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/editais/2018/03/edital_psa_fauna_v15-revisao-
cj_dylan_helena_ca-29-03-2018.pdf 

Para atendimento a dúvidas relacionadas a este Edital, deve-se utilizar o e-mail: fauna.sma@sp.gov.br ou sma.psa@sp.gov.br 
Resolução SMA nº 58/2016 - http://www.ambiente.sp.gov.br/legislacao/resolucoes-sma/resolucao-sma-58-2016/ 

 

http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/editais/2018/03/edital_psa_fauna_v15-revisao-cj_dylan_helena_ca-29-03-2018.pdf
http://arquivos.ambiente.sp.gov.br/editais/2018/03/edital_psa_fauna_v15-revisao-cj_dylan_helena_ca-29-03-2018.pdf
mailto:fauna.sma@sp.gov.br
mailto:sma.psa@sp.gov.br
http://www.ambiente.sp.gov.br/legislacao/resolucoes-sma/resolucao-sma-58-2016/


 

INDICADOR 2 – PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (Indicador 2A-2 – Mapeamento de Fontes de Recursos Financeiros) 
Primeiro Termo Aditivo Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 – Exercício 2018 

 

Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 
PDC 3 - RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DOS CORPOS D’ÁGUA; 
PDC 4 - CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS CORPOS D’ÁGUA; 
PDC 8 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL. 
. 

PROJETO SEMENTE 

Trata-se de uma plataforma virtual que se destina a subsidiar os Promotores de Justiça na seleção de ações, programas e projetos de relevância socioambiental, apresentados por instituições 
do terceiro setor, iniciativa privada e poder público. Com o objetivo de aprimorar a atuação dos órgãos de execução na defesa do meio ambiente natural, cultural e urbanístico e garantir 
maior segurança jurídica e transparência na destinação de medidas compensatórias ambientais, o Núcleo de Resolução de Conflitos Ambientais – NUCAM em parceria com o Centro Mineiro 
de Alianças Intersetoriais – CeMAIS está implementando a plataforma Semente – Transformando ideias em projetos. O Sistema de informações possibilita a captação de novos projetos 
socioambientais, análise de seus principais dados e indicadores, o monitoramento de seu desenvolvimento e a disponibilização dos resultados alcançados. Os projetos publicados ganham 
uma página especifica na plataforma, na qual os promotores de meio ambiente de Minas Gerais podem conhecer, se interessar, contemplar, interagir com a organização proponente e 
acompanhar a execução do projeto. O uso da plataforma possibilita a divulgação das ações que são apoiadas pelo Ministério Público, com o acompanhamento de metas e resultados e a 
aplicação de recursos de forma eficaz e otimizada. Como resultado da organização, capacitação e fortalecimento das instituições proponentes, amplia-se a capacidade de resolução de 
conflitos ambientais e aplicação das medidas compensatórias. 

CONCEDENTE CENTRO MINEIRO DE ALIANÇAS INTERSETORIAIS - CEMAIS / NÚCLEO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS AMBIENTAIS - NUCAM 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

Financiamento a fundo perdido. 

A QUEM SE DESTINA Podem apresentar projetos pessoas jurídicas de direito público e privado com atuação na área de meio ambiente. 

OBJETO 

Poderão ser inscritos projetos que visem à promoção, defesa, conservação e recuperação do meio ambiente natural, cultural e urbanístico, no âmbito do Estado de 
Minas Gerais. 
Os principais focos são: 
 Pesquisa, capacitação técnica e elaboração de estudos técnico-científicos; 
 Educação ambiental; 
 Publicação de livros, periódicos e audiovisuais; 
 Aquisição de bens; 
As principais linhas temáticas são: 
 Proteção à biodiversidade; 
 Recursos hídricos; 

 Governança Ambiental/ Gestão estratégica; 
 Cidades Sustentáveis; 
 Responsabilidade socioambiental; 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

O valores recebidos podem variar entre R$ 30.000,00 acima de 1milhão de reais, conforme o projeto e demais orientações cuja fixação levará em conta os critérios 
de distância, tempo de duração e objetivo-fim da proposta. 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

O sistema está aberto para receber projetos o ano todo, não havendo nenhuma data preestabelecida para submissão ou contemplação. O projeto aprovado irá 
compor o Banco de Projeto por até 2 anos, passado esse período, sem a contemplação por um Promotor de Justiça, o projeto será liberado ao proponente para 
atualização. 

INFORMAÇÕES Através do site http://sementemg.org/semente/ 

 

http://sementemg.org/semente/


 

INDICADOR 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (Indicador 2A-2 - Mapeamento de Fontes de Recursos Financeiros) 
Segundo Termo Aditivo Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Exercício 2018 

 

Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 
PDC 3 - RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DOS CORPOS D’ÁGUA; 
PDC 4 - CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS CORPOS D’ÁGUA; 
PDC 8 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL. 
 
FONTE/CONCEDEN
TE 

THE POLLINATION PROJECT 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

Financiamento a fundo perdido. 

A QUEM SE DESTINA 
E OBJETO 

Poderão se inscrever apenas projetos sem fins lucrativos nas áreas de: 
 Direito e bem-estar dos animais; 
 Artes e cultura; 
 Empoderamento econômico; 
 Sustentabilidade e meio-ambiente; 
 Saúde e bem-estar; 
 Direitos humanos e dignidade; 
 Desenvolvimento de lideranças; 
 Escolas e educação; 
 Jovens. 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

O valor máximo das propostas é de US$ 5 mil. 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS E 
INFORMAÇÕES 

As inscrições devem ser feitas pelo website do Programa, somente em língua inglesa. 
Link para acesso: https://thepollinationproject.org/ 

 



 

INDICADOR 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (Indicador 2A-2 - Mapeamento de Fontes de Recursos Financeiros) 
Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Exercício 2018 

 

Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 
PDC 4 - CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS CORPOS D’ÁGUA; 
 

FONTE PROGRAMA DE APOIO A AÇÕES DE CONSERVAÇÃO 

CONCEDENTE Fundação Grupo Boticário 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

- 

A QUEM SE DESTINA Somente a pessoas jurídicas sem fins lucrativos, como organizações não-governamentais ou fundações e associações. 

OBJETO 

A Fundação Grupo Boticário promove o seu Edital de Apoio a Programas, seguindo sua missão de “Promover e realizar ações de conservação da 
natureza”. Este edital tem como objetivo apoiar iniciativas de médio a longo prazos em todo o Brasil que resultem em maior impacto positivo 
para a conservação ou políticas públicas relacionadas às seguintes linhas temáticas: 

 Unidades de Conservação de Proteção Integral e RPPNs; 

 Espécies Ameaçadas; 

 Ambientes Marinhos; 

 Soluções para a conservação; 

 Políticas Públicas. 
Objetiva o apoio a ações de médio a longo prazos em todo o Brasil, que resultem em maior impacto positivo para a conservação ou políticas 
públicas relacionadas. Exclusivo para o segundo semestre. 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

São aprovados até 3 programas por ano, com variação de 350.000,00 à 600.000,00. Com duração total entre 3 e 4 anos. 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

Entrar em: Apoio a Programas -  para abaixar o edital . 

 
Para efetivação da inscrição, o cadastro da proposta deve ser finalizado até os limites de inscrição (23h59min do dia 31 de agosto). 

INFORMAÇÕES 
Mais informações, sessão “Apoio a Programas”: http://www.fundacaogrupoboticario.org.br/pt/o-que-fazemos/editais/pages/apoio-projetos-
linhas.aspx 

 

http://www.fundacaogrupoboticario.org.br/pt/o-que-fazemos/editais/pages/apoio-projetos-linhas.aspx
http://www.fundacaogrupoboticario.org.br/pt/o-que-fazemos/editais/pages/apoio-projetos-linhas.aspx


 

INDICADOR 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (Indicador 2A-2 - Mapeamento de Fontes de Recursos Financeiros) 
Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Exercício 2018 

 

Publicado em 10/09/2018 
 

Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 
PDC 8 – CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - CCS;  
 

FONTE EDITAL BASF Conectar para Transformar 2019 

CONCEDENTE BASF 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

- 

A QUEM SE DESTINA 
Pessoas jurídicas de direito privado legalmente constituídas com ou sem fins lucrativos (Associações, Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público, entidades sociais, dentre outros, além de empreendedores individuais (MEIs). 

OBJETO 

 Educação ambiental e proteção de recursos naturais e da biodiversidade - Realização ou apoio a atividades de educação, conscientização 
e mobilização que contribuam para a proteção aos recursos naturais e à biodiversidade; 

 Educação científica - Realização ou apoio a atividades de educação científica, ambiental, tecnológica, em engenharia e matemática 
(STEM); 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

- 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

As proposta deverão ser encaminhadas através do link: http://editalbasf.prosas.com.br/#widget-app. Os projetos inscritos passarão por três 
fases distintas de seleção, com natureza eliminatória: 

1. Primeira fase – consistirá na avaliação técnica dos projetos submetidos conforme as linhas de apoio: Empregabilidade, Educação 
Científica e Proteção de Recursos Naturais / Biodiversidade e Educação Ambiental. 

2. Segunda fase – consistirá na checagem de documentação das organizações proponentes conforme solicitado no formulário eletrônico. 
Caso haja alguma desconformidade, a organização terá até 30 dias corridos para apresentar os documentos complementares; 

3. Terceira fase – consistirá na análise institucional pela BASF sobre o alinhamento do projeto com as estratégias de negócio e de 
engajamento social da empresa, visando impacto consistente e relevante nas comunidades beneficiadas. 

INFORMAÇÕES 
Participe do Edital Edital BASF Conectar para Transformar 2019 - Brasil! As inscrições vão até dia 17/09/2018 18:00. Mais informações:  
http://editalbasf.prosas.com.br/#widget-app 
 

 

http://editalbasf.prosas.com.br/#widget-app
http://editalbasf.prosas.com.br/#widget-app


 

INDICADOR 2 - PLANO DE APLICAÇÃO PLURIANUAL (Indicador 2A-2 - Mapeamento de Fontes de Recursos Financeiros) 
Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 003/ANA/2011 - Exercício 2018 

 

Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 
PDC 3 - RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DOS CORPOS D’ÁGUA; 
 

FONTE FI-FGTS 

CONCEDENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

FUNDO DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FI-FGTS (“FI-FGTS”), criado por autorização da Lei nº 11.491, 
de 20 de junho de 2007, e constituído nos termos disciplinados pela Instrução CVM nº 462, de 26 de novembro de 2007. Investimento por meio 
de debêntures não conversíveis ou investimento por meio de cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (“FIDC”). 

A QUEM SE DESTINA SETOR DE SANEAMENTO 

OBJETO 

Selecionar propostas apresentadas por companhias para análise de investimento por meio de debêntures não conversíveis, observado o previsto na 

Lei 6.404/76, ou investimento por meio de cotas de fundo de investimento em direitos creditórios (“FIDC”) pelo FI-FGTS, na construção, reforma, 
ampliação ou implantação de empreendimentos de infraestrutura em rodovias, portos, hidrovias, ferrovias, energia, SANEAMENTO 
e aeroportos, com vistas à pré-qualificação das propostas apresentadas para análise pela Gestora para submissão ao processo de governança do 
FI-FGTS, de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidas nas disposições aplicáveis 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

 Valor mínimo da proposta de investimento: O valor mínimo da proposta de investimento pelo FI-FGTS é de R$ 100.000.000,00 (cem 
milhões de reais). 

 Valor máximo da proposta de investimento: O valor máximo da proposta de investimento pelo FI-FGTS é de R$ 1.000.000.000,00 (um 
bilhão de reais). 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

OS INTERESSADOS DEVERÃO APRESENTAR O ENVELOPE CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO FÍSICA IMPRESSA E TAMBÉM EM MÍDIA ELETRÔNICA 
DE IDÊNTICOS DOCUMENTOS, A PARTIR DE 28/06/2018 ÀS 13 HORAS, ATÉ ÀS 18 HORAS DO DIA 31/08/2018 (DATA LIMITE DE ENTREGA DE 
DOCUMENTAÇÃO). 

INFORMAÇÕES 

Segundo o edital, serão classificados até 15 projetos para saneamento; 12 para aeroportos e hidrovias; nove para portos, ferrovias e rodovias, e 
seis para energia. Os interessados têm até o dia 31 de agosto para a apresentar suas propostas. Os projetos selecionados serão divulgados no dia 
31 de outubro. Nas três rodadas anteriores do chamamento público, sete projetos foram habilitados, no valor total de R$ 2,6 bilhões, sendo seis 
para o setor elétrico e um para a área de saneamento. 
 
Para mais informações:  
http://www.caixa.gov.br/Downloads/Fundo-de-Investimento-do-FGTS%E2%80%93FI-FGTS/4_EDITAL_CHAMADA_PUBLICA_004_2018.pdf 
 
https://www.aecweb.com.br/cont/n/fifgts-abre-edital-para-analise-de-projetos-de-infraestrutura_17632 
 

 

http://www.caixa.gov.br/Downloads/Fundo-de-Investimento-do-FGTS%E2%80%93FI-FGTS/4_EDITAL_CHAMADA_PUBLICA_004_2018.pdf
https://www.aecweb.com.br/cont/n/fifgts-abre-edital-para-analise-de-projetos-de-infraestrutura_17632
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Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
PDC 4 - CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS CORPOS D’ÁGUA; 

FONTE PROGRAMA BOLSA VERDE 

CONCEDENTE MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA) 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

- 

A QUEM SE DESTINA 

O Bolsa Verde – Instituído pela Lei nº 12.512/2011 e regulamentado pelo Decreto nº 7.572/2011 tem o objetivo de promover a cidadania e melhoria 
das condições de vida e incentivar a conservação dos ecossistemas por meio da manutenção e do uso sustentável. O programa busca, ainda, 
elevar a renda da população em situação de extrema pobreza que exerça atividades de conservação dos recursos naturais no meio rural, além de 
incentivar a participação dos beneficiários em ações de capacitação ambiental, social, técnica e profissional. 

OBJETO 

São áreas importantes para conservação da natureza escolhidas e mantidas pelo Governo: 

 Unidades de Conservação de Uso Sustentável (Reservas Extrativistas, Florestas Nacionais, Reservas de Desenvolvimento 
Sustentável federais),  

 Assentamentos Ambientalmente Diferenciados da Reforma Agrária,  
 Territórios ocupados por ribeirinhos, extrativistas, populações indígenas, quilombolas, outras comunidades tradicionais e outras 

áreas rurais definidas por ato do Poder Executivo. 
As atividades de conservação ambiental a serem desenvolvidas pelas famílias deverão obedecer ao disposto nos instrumentos de gestão 
ou regularização das Unidades de Conservação (planos de utilização, planos de manejo, contratos de concessão de direito real de uso ou 
acordos de pesca), Assentamentos (planos de uso, planos de desenvolvimento dos assentamentos, contratos de concessão de direito real 
de uso, contrato de cessão de uso) e áreas de ribeirinhos cadastrados com documentos que reconhecem, estabelecem e descrevem as 
regras de uso dos recursos naturais, de convivência dos beneficiários e de ocupação da unidade. 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

O programa concede R$ 300 reais, de três em três meses, para famílias que sejam beneficiárias em áreas de prioridade de conservação 
ambiental.  

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

Para o ingresso no Programa Bolsa Verde os interessados deverão seguir os seguintes passos: 

 Estar no “Cadastro Único para Programas Sociais” (CadÚnico) 

 Estar dentro do perfil de renda no valor de R$ 85 reais mensais por pessoa 

 Estar no Bolsa Família 

 A área esteja de acordo com as leis ambientais e possua instrumento de gestão. 

INFORMAÇÕES 

Disponível no endereço http://www.mma.gov.br/desenvolvimento-rural/bolsa-verde 
CONTATO: 
Gerência de Gestão Socioambiental 
Departamento de Extrativismo 
Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável 
Ministério do Meio Ambiente 
Esplanada dos Ministérios, bloco B, 7º andar, sala 
Cep. 70.068-901 – Brasília/DF 
Tel. (61) 2028-1143 - Email: bolsaverde@mma.gov.br - Facebook: www.facebook.com/ministeriomeioambiente  

 

http://www.mma.gov.br/desenvolvimento-rural/bolsa-verde
mailto:bolsaverde@mma.gov.br
http://www.facebook.com/ministeriomeioambiente
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Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 
PDC 1 - BASE DE DADOS, CADASTROS, ESTUDOS E LEVANTAMENTOS; 
PDC 2 - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS; 
PDC 3 - RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DOS CORPOS D’ÁGUA; 
PDC 4 - CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS CORPOS D’ÁGUA; 
PDC 5 - PROMOÇÃO DO USO RACIONAL DOS RECURSOS HÍDRICOS; 
PDC 6 - APROVEITAMENTO MÚLTIPLO DOS RECURSOS HÍDRICOS; 
PDC 8 - CAPACITAÇÃO TÉCNICA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL. 
 

FONTE 1ª Chamada para Bons Negócios pelo Clima  

CONCEDENTE Climate Ventures e Climate LauchPad  

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

 

A QUEM SE DESTINA Pessoas físicas ou empresas, com ou sem fins.  

OBJETO 

A Chamada Bons Negócios Pelo Clima visa encontrar e fomentar negócios que promovam uma economia circular e de baixo carbono. 
Para conseguir isso, procura-se soluções que sejam bons negócios para o clima, atuando nos seguintes eixos temáticos: gestão da 
água, gestão de resíduos, alimentação, energia, logística, uso do solo e florestas. 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

Serão selecionados até 3 (três) projetos para o CLP Brasil e até 5 (cinco) projetos para o Climate Ventures que, juntos, serão 
considerados os selecionados da chamada. O programa oferecerá oportunidades para os selecionados, como intercâmbios, sendo 
um deles em Edimburgo e uma premiação de €10.000,00 (aproximadamente quarenta mil reais). 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

A seleção ocorrerá de 09 de Julho de 2018 à 17 de Agosto de 2018 pelo formulário disponível em: 
https://pipe.social/startup/partners/a924e1d8b29c88122799bba775232ab3  

INFORMAÇÕES Mais informações: http://climateventures.co/wp-content/uploads/2018/07/edital_bons_negocios_pelo_clima.pdf  

 

https://pipe.social/startup/partners/a924e1d8b29c88122799bba775232ab3
http://climateventures.co/wp-content/uploads/2018/07/edital_bons_negocios_pelo_clima.pdf
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Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 
PDC 4 – PROTEÇÃO DOS CORPOS D´ÁGUA – PCA; 
PDC 8 – CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - CCS;  
 

FONTE MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – GOVERNO FEDERAL 

CONCEDENTE Fundo de Defesa de Direitos Difusos (CFDD)  

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

Fundo perdido 

A QUEM SE DESTINA 

 Instituições governamentais da Administração Direta ou Indireta, nas diferentes esferas de governo, Federal, Estadual e 
Municipal; 

 Organizações da Sociedade Civil, sem fins lucrativos: i) que tenham nos seus estatutos, objetivos relacionados à atuação no 
campo do meio ambiente, do consumidor, de bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico e 
por infração à ordem econômica e outros direitos difusos; ii) que possuam no mínimo três anos de existência, com cadastro 
ativo na Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; iii) que tenham 
experiência prévia de atuação em atividades relacionadas ao objeto da Proposta de Trabalho, ou de natureza semelhante, 
no mínimo, nos últimos 3 (três) anos. 

OBJETO 

O Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (CFDD), vinculado ao Ministério da Justiça, irá selecionar 
projetos baseados nos seguintes eixos temáticos:  Promoção da recuperação, conservação e preservação do meio ambiente; 
Proteção e defesa do consumidor; Promoção e defesa da concorrência; Patrimônio cultural brasileiro; Outros direitos difusos e 
coletivos. As propostas de trabalho deverão ser enviadas, juntamente com o formulário de inscrição, até dia 17 de outubro para 
o e-mail: bancodeprojetos.cfdd@mj.gov.br 

OBS. Orientações para a inscrição da proposta e eixos temáticos, vide ANEXO I  da ATA DA 214ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA 
EM 13 DE AGOSTO DE 2018 - http://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/direitos-difusos/anexos/ata214-cfdd.pdf 

4.1.1. Eixo Temático I - "Promoção da recuperação, conservação e preservação do meio ambiente" 
a) Implementação de espaços territoriais especialmente protegidos relacionados à conectividade; 
b) Conservação da água e das florestas; 
c) Promoção do consumo sustentável e da educação ambiental voltada para a sustentabilidade; 
d) Ações de manejo e gestão de resíduos sólidos; 
e) Conhecimentos tradicionais; 

https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/
mailto:bancodeprojetos.cfdd@mj.gov.br
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/direitos-difusos/anexos/ata214-cfdd.pdf
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f) Fortalecimento da Gestão Ambiental Local; 
g) Fortalecimento das Instituições Públicas envolvidas na fiscalização e controle ambiental; 
h) Fauna. 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

 Mínimo: R$ 500.000,00  

 Máximo: R$ 14.000.000,00 

 Projeto com valor superior a R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), deverá conter manifestação sobre a 
possibilidade de execução fracionada ao longo de um período de 36 meses, prorrogável por no máximo 12 meses. 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

Preencher o formulário denominado “Propostas de Trabalho”, de acordo com as orientações de preenchimento: 

 Para acessar o Formulário “Proposta de Trabalho, Clique aqui. 
 Para acessar as Orientações para encaminhar Proposta de Trabalho, Clique aqui. 
 Mais informações -  http://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/direitos-difusos/anexos/orientacoes-para-

encaminhar-proposta-2019-1.pdf 

INFORMAÇÕES http://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/direitos-difusos/banco-de-projetos  

 

 

 

 

   

https://plano.agencia.baciaspcj.org.br/
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http://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/direitos-difusos/anexos/orientacoes-para-encaminhar-proposta-2019-1.pdf
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/direitos-difusos/anexos/orientacoes-para-encaminhar-proposta-2019-1.pdf
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/direitos-difusos/anexos/orientacoes-para-encaminhar-proposta-2019-1.pdf
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/direitos-difusos/banco-de-projetos
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Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 
PDC 3 – MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS - MRQ; 
 

FONTE MINISTÉRIO DAS CIDADES  

CONCEDENTE PROCESSO SELETIVO CONTÍNUO – SANEAMENTO PARA TODOS/FGTS 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

Processo Seletivo 

A QUEM SE DESTINA 
Serão elegíveis propostas que beneficiem municípios cujos proponentes sejam Estados, Distrito Federal, Municípios ou prestadores 
públicos de serviços de saneamento constituídos sob a forma de empresas públicas ou sociedades de economia mista.  

OBJETO 
O Ministério das Cidades, buscando promover a melhoria do saneamento básico no país por meio de diversas ações, promove seu 
edital contínuo voltado para prestadores públicos de saneamento. Essa seleção ocorrerá por meio da submissão do projeto de acordo 
com a temática (saneamento) e analisado para possível financiamento.  

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

- 

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

As propostas deverão ser enviadas para o portal SELESAN no seguinte site: https://apps.cidades.gov.br/selesan/web/index.php  

INFORMAÇÕES https://www.cidades.gov.br/ultimas-noticias/5822-processo-seletivo-continuo-saneamento-para-todos-fgts 
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Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 
PDC 1 – BASES TÉCNICAS EM RECURSOS HÍDRICOS – BRH 
PDC 2 – GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - GRH;  
PDC 3 – MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS - MRQ; 
PDC 4 – PROTEÇÃO DOS CORPOS D´ÁGUA - PCA 
PDC 5 – GESTÃO DE DEMANDA DE ÁGUA - GDA; 
PDC 6 – APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - APH;  
PDC 7 – EVENTOS HIDROLÓGICOS EXTREMO - EHE; 
PDC 8 – CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - CCS;  
 

FONTE SOCIAL IMPACT PRIZE 2018  

CONCEDENTE IF WORLD DESIGN GUIDE 

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

Premiação  

A QUEM SE DESTINA Empresas, estúdios de design, ONGs, Fundações Públicas e outras organizações.  

OBJETO 
O Concurso SOCIAL IMPACT PRIZE 2018 tem como objetivo publicar e apoiar projetos que contribuam com nossa sociedade e que 
estejam esquadrados em um dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU. Os projetos inscritos serão avaliados e 
poderão receber um prêmio de até EUR 50.000 e também será divulgado no F WORLD DESIGN GUIDE por tempo indeterminado.  

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

50.000 EUROS  

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

Até 20 de novembro, pelo site: https://my.ifdesign.de/pages/if-social-impact-prize-2018-application-details  

INFORMAÇÕES 
https://ifdesign.cloud/cmsmdb/world-design-guide/our-awards/if-social-impact-prize-2018/overview/if-social-impact-prize-2018-
overview-para-participantes.pdf 
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Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 
PDC 1 – BASES TÉCNICAS EM RECURSOS HÍDRICOS – BRH 
PDC 3 – MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS - MRQ; 
PDC 4 – PROTEÇÃO DOS CORPOS D´ÁGUA - PCA 
 

FONTE PRÊMIO MAPBIOMAS 

CONCEDENTE 
MAPBIOMAS 
INSTITUTO DE ENERGIA E MEIO AMBIENTE (IEMA) 
INSTITUTO ESCOLHAS, INSTITUTO CLIMA E SOCIEDADE (ICS).  

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

Concurso  

A QUEM SE DESTINA 
Pessoas que tenham realizado estudos, artigos, monografias, dissertações, teses sejam elas individuais ou em co-autoria, 
estudantes de escolas, nível técnico, graduação, pós graduação, profissionais, etc.  

OBJETO 
Nessa primeira edição da premiação, a MapBiomas busca trabalhos que explorem as relações entre a infraestrutura de energia e 
transporte e as mudanças de cobertura e uso da terra e infraestrutura do Brasil. Mais informações podem ser obtidas através do 
site ou do edital que se encontram no item “informações” logo abaixo.  

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

A premiação distribuirá R$25.000 em duas categorias: Geral e Jovem.  

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

As propostas serão recebidas até o dia 31/01/2019 no seguinte formulário: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdG08MXmpx_FQNlViVIdQrFkk8G-eOUJI_yQUsRfcbdDhWwNQ/viewform e com 
recebimento da documentação exigida no item 4.1.3 do edital pelo e-mail: premio@mapbiomas.org  

INFORMAÇÕES 
SITE DA PREMIAÇÃO: http://www.mapbiomas.org/premio  
EDITAL: https://storage.googleapis.com/mapbiomas/downloads/edital/edital-mapbiomas-infra-2018.pdf  
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Este fundo financeiro “PODERÁ” atender a elementos dos seguintes PDC’s do Plano de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí: 
 
PDC 8 – CAPACITAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL - CCS;  
 

FONTE EDUCAR PARA TRANSFOMAR 

CONCEDENTE INSTITUTO MRV  

TIPO DE 
FINANCIAMENTO 

- 

A QUEM SE DESTINA Pessoas Físicas e Jurídicas. 

OBJETO 

Nessa 5ª chamada pública do Instituto MRV eles apoiarão e acompanharão projetos que trabalhem com a educação como geradora 
e transformadora social que contemple o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4 – Educação de qualidade, que visa 
"assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas 
e todos".  
O projeto participante, além de abordar o ODS 4 devem relacionar a um ou mais ODS e desenvolver suas atividades de forma que, 
comprovadamente, contribuam, impactem e potencializem os resultados da Agenda 2030 da ONU.  
 
 

VALOR DO 
INVESTIMENTO 

Os projetos aprovados receberão aporte de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) cada.  

RECEBIMENTO DE 
PROPOSTAS 

Até 31 de Outubro de 2018 

INFORMAÇÕES 

Edital Educar para Transformar: http://www.institutomrv.com.br/upload/InstitutoMRV/pdf/edital-educar-para-
transformar_636746040794591936.pdf  
 
Site da Chamada Pública: http://www.institutomrv.com.br/pt/chamadas-publicas/15  
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