Informação Financiamentos – Julho 2014

Prémio Manuel António da Mota
Fundação Manuel António da Mota

Portugal
Até 15 de Julho
O Prémio visa distinguir instituições, com sede e actividade em território nacional, que desenvolvam
projectos em território nacional no âmbito da valorização, defesa e apoio à família em todas as suas
vertentes.
São admitidos projectos enquadrados no domínio geral da defesa, valorização e apoio à família,
designadamente nas áreas e com os seguintes objectivos:
a.
b.
c.
d.
e.

Pobreza e exclusão social
Economia familiar
Atendimento e acompanhamento social
Apoio familiar e aconselhamento parental
Apoio à vida (especialmente dirigidas a mulheres grávidas, puérperas ou com filhos recémnascidos que se encontrem em situação de vulnerabilidade ou risco económico, afectivo ou
psicossocial)
f. Políticas e práticas amigas da família
g. Envelhecimento demográfico
h. Violência doméstica
i. Educação
j. Emprego
k. Conciliação do trabalho e da vida familiar
l. Intervenção precoce
m. Saúde
Podem candidatar-se ao Prémio pessoas colectivas de direito privado sem fins lucrativos, nomeadamente
instituições particulares de solidariedade social (IPSS), fundações, associações, cooperativas, organizações
não governamentais (ONG) e outras entidades que integrem o sector da economia social e se encontrem
regularmente constituídas de acordo com a legislação em vigor. Cada instituição pode candidatar o
número de projectos que entender.
Toda informação:
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As candidaturas são apresentadas através do preenchimento do respectivo Formulário de Candidatura, só
sendo admitidas candidaturas por esta forma. O Formulário deverá ser preenchido e enviado através de:
http://premiomam.mota-engil.pt/
http://www.fmam.pt/
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Critical Ecosystem Partnership Fund
CEPF
Ecosystem Profile
Wallacea Biodiversity Hotspot

Timor-Leste
Ambiente
Até 17 de Julho
A CEPF tem aberto concurso internacional para a selecção de parceiros para a implementação do
programa de protecção da biodiversidade em Timor-Leste.
As propostas poderão ser apresentadas por organizações da sociedade civil, individualmente ou em
consórcio, para a gestão local das actividades do programa de apoio à conservação e protecção dos
ecossistemas prioritários. Neste sentido, os proponentes deverão evidenciar capacidade e conhecimento
relevante para o efeito.
As propostas devem ser apresentadas enquanto cartas de expressão de interesse e posteriormente,
deverá ser apresentado o formulário completo.
O valor máximo da proposta deve ser de 1.500.000 euros.
--Toda informação:
Candidatura:
o http://www.cepf.net/SiteCollectionDocuments/wallacea/RIT_REOI_Wallacea.pdf
o http://www.cepf.net/SiteCollectionDocuments/calls_for_proposals/RIT_TOR.pdf
Características do ecossistema (informação técnica):
o http://www.cepf.net/SiteCollectionDocuments/wallacea/EcosystemProfile_Wallacea.pdf
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BPI Capacitar 2014

BPI Capacitar 2014
Portugal

Até 27 de Julho

Projectos que promovam a melhoria da qualidade de vida e a integração social de
pessoas com deficiência ou incapacidade permanente.
Em Junho será lançada a 5ª edição do Prémio BPI Capacitar, no valor de 500 mil euros, que visa distinguir
os melhores projectos de integração de pessoas com deficiência ou incapacidade permanente.
Poderá consultar toda a informação relativa a este prémio em www.bancobpi.pt/premiobpicapacitar.
--Toda informação:
http://www.bancobpi.pt/Capacitar_Site_Externo/BPI_Capacitar_cal.asp
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Virginia Gildersleeve International Fund
Igualdade de género

Países em Desenvolvimento
Até 31 de Julho
A Fundação apoia projectos direccionados para a promoção da igualdade de género e a melhoria da
condição das mulheres e raparigas. Neste sentido apoia iniciativas nas áreas da saúde, educação, direitos,
desenvolvimento comunitário, desenvolvimento económico.
As propostas devem ter a duração de um ano. Posteriormente, se o projecto for bem sucedido, a
Fundação poderá apoiar a organização por mais três anos.
Até 7500 dólares
--Toda informação:
Apresentação das propostas deve ser feita online:
o

http://www.vgif.org/our-work/for-grantseekers/

Linhas orientadoras da Fundação e do financiamento
o

http://www.vgif.org/apply/
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African Women Development Fund (AWDF)
Igualdade de género, África

África
Até 31 de Julho
A AWDF pretende apoiar projectos que promovam a igualdade de género no continente africano. A
organização apoia iniciativas nas áreas dos direitos humanos das mulheres; governação, paz e segurança;
arte, desporto e cultura; saúde e direitos reprodutivos; capacitação económica das mulheres; HIV-Sida. As
organizações proponentes deverão estar registadas localmente e ter abrangência nacional ou regional.
Para organizações que se candidatam pela primeira vez são necessárias duas cartas de recomendação de
entidades locais.
O montante solicitado para financiamento deve situar-se entre os 10.000 e 20.000 dólares, podendo ir até
aos 40.000 dólares. Os projectos devem ter a duração de 1 ano. Os subsídios superiores a 20.000 dólares
obrigam a apresentação de um relatório de auditoria realizada por uma empresa de renome.
Os fundos AWDF destinam-se a trabalhar 6 áreas temáticas:
Direitos Humanos da Mulher
Governação, Paz e Segurança
Artes, Desporto e Cultura
Saúde e Direitos Reprodutivos
Capacitação e sobrevivência económica
HIV e AIDS
Quem pode se candidatar?
organizações locais, nacionais, sub-regionais ou regionais Africanas
organizações de mulheres, sitas em África.
As organizações promotoras devem demonstrar como o seu trabalho se encaixa em qualquer local,
estratégia nacional ou regional para a capacitação das mulheres africanas.
--Toda informação:
http://www.awdf.org/
http://www.awdf.org/wp-content/uploads/2014/06/AWDF-Grant-Application-Guideline.pdf
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Swiss Foundation for Solidarity in Tourism
Turismo Solidário

Swiss Foundation for Solidarity in Tourism
Países de destino de turistas // Turismo Solidário
15 Agosto e 31 Outubro de 2014
A Fundação pretende apoiar projetos que contribuam para: melhorar as condições económicas, culturais
e sociais das populações em países de destino de turistas, desenvolver o turismo sustentável e a
compreensão intercultural entre turistas e comunidades locais.
Até 25.000 francos suíços (cerca de 20.000 Euros).
As datas limites para envio da candidatura para 2014 são: 16 de Maio, 15 de Agosto, 31 Outubro
As propostas deverão ser apresentadas em formato de concept note, até 4 páginas, e com a informação
solicitada aqui.
Está disponível a lista de projectos já financiados aqui.
--Informações complementares (Suiça):
info@sstfoundation.org
www.sstfoundation.org
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Terceiro Programa de acção da União
Europeia
no domínio da Saúde

Foi lançado, no dia 6 de Junho, o convite à apresentação de candidaturas "Saúde - 2014", ao abrigo do
(2014-2020).
Até 25 de Setembro
(prazo válido também para acordo-quadro de parceria para as subvenções de funcionamento e para
aplicação do acordo de subvenção específico)
O Programa tem por objectivos gerais complementar, apoiar e gerar valor acrescentado no que se refere
às políticas dos Estados-membros destinadas a melhorar a saúde dos cidadãos da União e reduzir as
desigualdades nesse domínio, através da promoção da saúde, do incentivo à inovação, do reforço da
sustentabilidade dos sistemas de saúde e de protecção dos cidadãos da União contra graves ameaças
sanitárias transfronteiriças. Deverá, particularmente no contexto da crise económica, contribuir para a
redução das desigualdades na saúde e para a promoção da equidade e da solidariedade, através da acção
ao abrigo dos diferentes objectivos e encorajando o intercâmbio de boas práticas.
Objectivos
Identificar, divulgar e promover a adopção de boas práticas comprovadas para a tomada de
medidas eficientes em termos de custos de promoção da saúde e prevenção das doenças,
visando em especial, os principais factores de risco relacionados com o estilo de vida, com
particular incidência no valor acrescentado da União
Identificar e desenvolver abordagens coerentes e promover a sua aplicação, visando uma melhor
preparação e coordenação nas situações de emergência sanitária
Identificar e desenvolver instrumentos e mecanismos a nível da União, para fazer face á escassez
de recursos humanos e financeiros e para facilitar a integração voluntária de inovações nas
estratégias de intervenção e prevenção no domínio da saúde pública
Melhorar o acesso a conhecimentos médicos especializados e informações sobre estados
patológicos específicos para ale´m das fronteiras nacionais, facilitar a aplicação dos resultados da
investigação e desenvolver instrumentos que permitam melhorar a qualidade dos cuidados de
saúde e segurança dos doentes, nomeadamente através de acções que contribuam para
melhorar a literacia no domínio da saúde.
Candidatos elegíveis (com sede nos seguintes países: Estados-membros da EU, Países da EFTA/EEE, Países
aos quais se aplique a Política de Vizinhança, Países candidatos à adesão à União Europeia)
Universidades e Centros de Investigação
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Autoridades públicas
Organizações Não Governamentais
Empresas
Este convite à apresentação de candidaturas é constituído pelas seguintes partes:
um convite à apresentação de propostas com vista à concessão de uma contribuição financeira a
acções específicas sob a forma de subvenções a projectos (project grants)
um convite à apresentação de propostas para a concessão de um contribuição financeira ao
funcionamento de organismos não-governamentais (operating grants)
Esta call é constituída por 7 tópicos individuais nas áreas de doenças crónicas, envelhecimento, preços de
medicamento, vigilância da saúde e infecções de saúde associadas.
Inovação para prevenir e gerenciar doenças crónicas
Diagnóstico precoce e rastreio de doenças crónicas
Reinserção profissional de pessoas com doença crónica
Adesão, fragilidade, cuidado integrado e multi-condições crónicas
Dados estatísticos para a fixação de preços medicamento
Vigilância da saúde e sistema de comunicação
Infecções associadas a cuidados de longa duração

IIIPrograma Ação
factsheet_healthpro
UE_domínio-saúde (2014-2020).pdf
gramme2014_2020_en.pdf

--Toda informação:
Regulamento (UE) nº 282/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativo à criação de um
Terceiro Programa de acção da União no domínio da Saúde
Sítio Web do Programa de Saúde Pública da UE
Portal Saúde UE
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/hp
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/hp/calls/hp-pj-2014.html
http://ec.europa.eu/health-eu/index_pt.htm
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Linhas de financiamento ao longo do ano

OPEC Fund for International
Development (OFID)
Países em desenvolvimento

A OFID disponibiliza apoio financeiro para projectos em países em desenvolvimento, não membros da
OPEC, nas áreas da assistência técnica, energia, HIV-Sida, ajuda humanitária de emergência.
No âmbito da assistência técnica, a organização dá prioridade a projectos de saúde, educação,
agricultura, água, que respondam às necessidades das camadas mais desfavorecidas da população
designadamente, mulheres e crianças.
As propostas devem ser apresentadas por email com base no formulário disponibilizado.
Não são indicados os valores mínimos ou máximos.

--Toda informação:
http://www.ofid.org/
http://www.ofid.org/PROJECTSOPERATIONS.aspx
http://www.ofid.org/PROJECTSOPERATIONS/Grants/Commitmentsin2014.aspx
(projectos aprovados em 2014)
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Stichting Doen Foundation
Cultura

A Fundação apoia projectos em África, nas regiões norte, este e oeste do continente.
Disponibiliza duas linhas de financiamento:
1.

International culture and media, que apoia iniciativas de desenvolvimento cultural em qualquer
das disciplinas, que representem valor acrescentado para o país e para a região em questão;

2. Arts Collaboratory focalizado no desenvolvimento de projectos de inovação social e artes visuais.
A prioridade vai para projectos em fases piloto em que o financiamento permite o seu arranque. As
organizações proponentes devem estar registadas nos países de implementação dos projectos.
Informação sobre projectos já financiados: http://www.doen.nl/web/projects/Culture-Cohesion.htm
Os projectos devem ser apresentados em formato concept note de acordo com o formulário disponível E e
enviados por email: http://www.doen.nl/web/applications.htm
--Toda informação:
http://www.doen.nl/web/home-1.htm
http://www.doenculture.com/
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Open Society Initiative for Southern Africa
Direitos Humanos e Boa Governação na África

África Austral: Angola e Moçambique
A OSISA pretende contribuir para fortalecer a democracia, direitos humanos e boa governação na África
Austral através do apoio a projetos de: promoção da justiça económica, luta contra a violência de género,
educação como direito, promoção dos direitos dos portadores de HIV, democracia e direitos humanos,
promoção dos direitos LGBT, primado da lei, língua gestual, media e TIC e participação de ativistas
lusófonos nos debates na região.
A Fundação disponibiliza fundos através de quatro tipos de linhas: anchor grants, capacity building grants,
core grants e policy and research grants. Os candidatos deverão escolher a que tipo de fundo se
pretendem candidatar.
Para montantes abaixo dos 50.000 dólares, as candidaturas podem ser apresentadas ao longo do ano.
Para montantes maiores, as propostas devem respeitar os prazos dos concursos abertos.
As propostas deverão ser apresentadas através de 3 documentos: carta de apresentação, sumário
executivo e proposta de projeto. As orientações e contactos para envio dos documentos estão disponíveis
aqui.
--Informações complementares:
http://www.osisa.org/
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Izumi Foundation
Saúde

África (Moçambique) e América Latina
A Fundação IZUMI apoia projectos na área das doenças infecto-contagiosas, doenças tropicais
negligenciadas, subnutrição, saúde materno infantil e infra-estruturas de saúde.
Entre 100.000 e 250.000 dólares por ano (projectos poderão ter no máximo de 3 anos)
Lista completa de países não lusófonos aqui
É possível conhecer os projectos já financiados aqui
As candidaturas devem ser feitas através de carta de interesse apresentadas através da Plataforma online.
Apenas serão solicitadas propostas completas se o projecto for pertinente para a estratégia e linhas de
trabalho da Fundação
--Toda informação:
http://izumi.org/
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Alwaleed Bin Talal Foundation
Global, Desenvolvimento

Países em Desenvolvimento
Desenvolvimento
A Fundação Alwaleed Bin Talal apoia projetos que promovam o desenvolvimento, a inovação social e o
empreendedorismo e a igualdade de género. Apoia projetos de grandes organizações de referência no
sector mas também, de organizações mais pequenas e que trabalham nas comunidades.
Os critérios de avaliação das candidaturas estão disponíveis aqui. As propostas deverão ser enviadas em
formato concept note com o máximo de duas páginas. Se a proposta for de encontro aos objectivos e
estratégia da Fundação, a organização será convidada a apresentar uma proposta completa.
Os montantes de financiamento são definidos de acordo com o projecto, proponente e a disponibilidade
da Fundação.
Está disponível um formulário para contactos iniciais e perguntas sobre o processo de candidatura que
deve ser usado para obter mais informação.
--Toda informação:
http://www.alwaleedfoundations.org/
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Dubai Cares, Educação e Infância

Educação primária e Infância
Países em Desenvolvimento
A Fundação Dubai Cares apoia projectos na área da educação e do bem estar das crianças. Pretendem
fundamentalmente, intervir nas dificuldades e constrangimentos que se colocam ao bom desempenho
escolar das crianças: melhoria das infra-estruturas escolares, qualidade da água e saneamento nas
escolas, alimentação na escola, educação de infância, formação de professores, desenvolvimento
curricular, literacia e numeracia.
É possível conhecer os países e projectos já apoiados aqui.
As candidaturas devem ser feitas por email através do envio de informação institucional sobre a
organização (missão, sectores de intervenção, locais de intervenção, governação), contas auditadas e
relatórios de auditoria, relatórios de actividades e de avaliação relativos ao sector da educação básica. A
proposta de projecto deve ser feita em formato Concept Note (3 a 4 páginas).
--Toda informação:
http://www.dubaicares.ae/en
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Jacobs Foundation, Infância e Juventude

África, América Latina e Europa
A Fundação apoia projectos de pesquisa, pesquisa acção e intervenção que promovam o bem estar de
crianças e jovens e contribuam para o seu desenvolvimento. Neste contexto, o sector prioritário é o da
educação entendido de modo abrangente em que se inclui a educação formal e não formal, de infância,
primária e formação profissional.
Estão disponíveis exemplos de projectos já apoiados aqui. A Fundação salienta que só serão consideradas
propostas alinhadas com as prioridades estabelecidas e que definam claramente o seu valor acrescentado
e inovação.
A apresentação de pré-propostas deverá ser feita através do formulário disponível no site.
--Toda informação:
http://jacobsfoundation.org/de/
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Global Environment Facility, Ambiente
Países GEF (Fundo Global para o Meio Ambiente)
Ao longo do ano
O programa Small Grants do GEF pretende apoiar projectos promovidos por organizações não
governamentais e que respondam a desafios locais nas áreas da biodiversidade, alterações climáticas,
degradação dos solos, águas internacionais, gestão das florestas e químicos.
O limite máximo de orçamento é de 50.000 dólares. A média de financiamento de projectos de ONG tem
sido de 25.000 dólares.
As candidaturas deverão ser apresentadas através de formulários que deverão ser solicitados junto dos
representantes do GEF nos vários países, de acordo com a lista disponível aqui. A elaboração do projectos
deverá ser feita com o apoio dos representantes nacionais do GEF.
In: https://sgp.undp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=160#.UtVQw7TRXgF
--Informação sobre o acesso ao Fundo:
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/LDCF%20portuguese.pdf
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Europe – Third World Association,
Desenvolvimento Comunitário, PED

Agricultura, Água e Saneamento Básico, Desenvolvimento Comunitário, Educação, Empreendedorismo,
Emprego, Saúde, Serviços Sociais

Países em desenvolvimento

Esta associação apoia pequenos projectos que permitam melhorar as condições e qualidade de vida das
populações. Apoia projectos de geração de rendimento, produção agrícola, pequenas infra-estruturas
colectivas como unidades de saúde ou escolas.
Até 8000.00 Euros
As propostas deverão ser elaboradas de acordo com as Guidelines disponibilizadas aqui.
--Toda informação:
http://www.europethirdworld.eu/en.html
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MISEROR
Desenvolvimento, Países Em Desenvolvimento

Países em Desenvolvimento

Desenvolvimento

A Miseror apoia projectos nos sectores da formação profissional, energia, saúde, acesso à terra,
agricultura, segurança alimentar, indústrias extractivas, de acordo com os critérios definidos aqui.

As propostas deverão ser elaboradas com base nos formulários disponíveis aqui.

--Toda informação:
http://www.misereor.org/misereor-org
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ECOCERT CORPORATE
FOUNDATION, Desenvolvimento

Ambiente, Cultura,
Desenvolvimento,
Desenvolvimento Sustentável,
Protecção Social,
Reinserção Social
A ECOCERT CORPORATE FOUNDATION apoia projectos nas áreas do ambiente, intervenção social e
preservação do património cultural.
Estão disponíveis os projectos já apoiados aqui.

A Fundação recebe propostas de projectos ao longo do ano através do mail.
--Toda informação:
http://www.ecocert.com/en/ecocert-corporate-foundation
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Australia – Africa Community Grants
Scheme Guidelines

Summary
These guidelines provide information for NGOs considering applying for funding under the Australia–
Africa Community Grants Scheme (AACGS).
Description
The Australia–Africa Community Grants Scheme (AACGS) is a competitive and flexible funding scheme
providing support for community-based activities that promote sustainable economic and social
development. These guidelines provide information for NGOs considering applying for funding.
Australia–Africa Community Grants Scheme guidelines [PDF 166kb]
Australia–Africa Community Grants Scheme guidelines [Word 200kb]
Related information: Non-government organisations in Africa
--Toda informação:
http://aid.dfat.gov.au/Publications/Pages/aacgs-guidelines.aspx
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Fondation Assistance Internationale
Desenvolvimento

Países em Desenvolvimento
A Fundação pretende apoiar projectos que promovam os direitos humanos, os direitos das mulheres, a
saúde, a segurança alimentar, e o acesso à água.
Está disponível uma lista de projectos já financiados.
As organizações que pretendam enviar uma proposta deverão fazer um contacto prévio com o
Secretariado através do correio electrónico.
--Toda informação:
http://financiamentointernacional.wordpress.com/2013/06/05/fondation-assistance-internationaledesenvolvimento/
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Australia Africa Community Grants Scheme

Desenvolvimento comunitário. Agricultura, Ambiente, Economia, Serviços Sociais, Educação, Energia,
Formação Profissional, Género.
Esta linha de financiamento pretende apoiar projectos de base comunitária, participados, que contribuam
para que sejam alcançados os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, nos vários sectores.
As organizações proponentes devem estar registadas nos países em que pretendem trabalhar, de acordo
com a legislação local, e ter capacidade e experiência de implementação de projectos.
As propostas deverão ser apresentadas nas embaixadas e consulados da Austrália nos países sendo que,
no caso de Cabo Verde e Guiné Bissau, deverão ser inicialmente apresentadas junto de Pretoria e
posteriormente em Portugal.
As propostas deverão ser apresentadas de acordo com as linhas de orientação e o formulário
disponíveis em:
http://financiamentointernacional.wordpress.com/2013/09/05/australia-africa-community-grants-schemedesenvolvimento-comunitario/

23

Cisco Corporate Social Responsability

CISCO, desenvolvimento
Educação, empoderamento económico e necessidades básicas.
A Fundação CISCO apoia projectos inovadores que tirem partido das TIC para promover a educação e a
melhoria das condições materiais das pessoas. Podem ser consultados exemplos aqui.
As propostas deverão ser desenhadas de acordo com a metodologia de objectivos SMART de modo a
serem mensuráveis. Deverão ainda ser passíveis de escala ou de disseminação para outros contextos. É
possível conhecer os critérios de avaliação dos projetos aqui.
As concept notes deverão conter informação sintética sobre o projeto e ser apresentadas na plataforma
online. Posteriormente, mediante interesse da Cisco, as organizações poderão submeter propostas
completas.
--Toda informação:
http://csr.cisco.com/
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The Nippon Foundation

Desenvolvimento social África
Água e saneamento básico, desenvolvimento, desenvolvimento comunitário, educação, participação
económica das mulheres, saúde

A Fundação apoia projectos que respondam às necessidades das comunidades e /ou promovam a
capacitação. As propostas são recebidas ao longo do ano e devem ser enviadas com seis meses de
antecedência em relação ao inicio do projecto.

A apresentação de propostas deve ser feita no formulário disponível no site e enviadas pelo correio para a
morada indicada, disponíveis em:
http://www.nippon-foundation.or.jp/en/what/grant/application/other_fields/

Podem também ser consultados os exemplos de projectos já financiados aqui e aqui
In: http://financiamentointernacional.wordpress.com/2013/04/26/the-nippon-foundation-desenvolvimento-social/
http://www.nippon-foundation.or.jp/en/
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Foundation for the Third Millenium

Desenvolvimento sustentável
A Fundação trabalha internacionalmente.
Apoiam projectos que promovam a autonomização das pessoas e o desenvolvimento das suas
capacidades e que sejam sustentáveis do ponto de vista social, económico e ambiental.

As candidaturas devem ser apresentadas no formato indicado no site e são apreciadas trimestralmente:

Datas de submissão para 2014:
2 Maio
1 Agosto
17 Outubro
--Consulta e demais informação:
http://www.stiftung-drittes-millennium.com/en/stiftung/stiftungszweck.html
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Fundação Konrad Adenauer

Fundação Konrad Adenauer
Media em África
Pretendem projectos que contribuam para o desenvolvimento de media livres e independentes em África
reconhecendo a sua importância na construção de democracia.
Países da África Sub-sahariana
As propostas devem ser feitas de acordo com as instruções disponíveis aqui
O montante solicitado à Fundação não deve ultrapassar os 20.000 Euros.
--Toda informação:
http://www.kas.de/brasilien/pt/
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Rufford Small Grants Foundation

Ambiente
A Fundação apoia projectos piloto ou de pequena escala na área da conservação da natureza e
biodiversidade.
Tem projectos em curso em todas as regiões incluindo Moçambique, África Ocidental, em países como
Gâmbia e Senegal, Indonésia, Brasil, entre outros Países em Desenvolvimento
http://www.rufford.org/rsg/projects/recent
Entre 6.000 e 25.000 Libras
A apresentação das propostas deve ser feita através da Plataforma online:
https://apply.ruffordsmallgrants.org/
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Mava Foundation

Desenvolvimento sustentável – economia sustentável e preservação ambiental
Costa Ocidental Africana – áreas costeiras
Os projectos deverão estar alinhados com os objectivos da Fundação designadamente, o apoio à
conservação dos ecossistemas, a gestão sustentável dos recursos naturais e o fortalecimento da
comunidade de actores envolvida na protecção do ambiente.
Já têm projectos apoiados em Cabo- Verde e Guiné-Bissau:
http://en.mava-foundation.org/our-programmes/coastal-west-africa/a-selection-of-projets/

Guidelines e formulários disponíveis em:
http://en.mava-foundation.org/how-to-apply-for-funds/funding-criteria/
--Toda informação:
http://en.mava-foundation.org/
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International Fund for Agricultural Development

Agricultura e desenvolvimento rural

O IFAD recebe propostas de projectos, junto dos seus representantes nos vários países:
http://www.ifad.org/operations/projects/regions/country.htm

A apresentação de propostas para solicitação de financiamento está dependente da aprovação pelo
representante local e deve seguir as orientações dos documentos estratégicos para o país em causa.

As Guidelines podem ser consultadas em:
http://www.ifad.org/gbdocs/eb/102/e/EB-2011-102-R-28.pdf

ENGENHO & OBRA
Serviço de Monitorização de Financiamentos Internacionais
7 Julho 2014
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