SITES IMPORTANTES SOBRE PROGRAMAS DE
FINANCIAMENTO

Agenda 21, consulta ao sistema de protocolo do Ministério,
competências e biblioteca virtual.
http://www.mma.gov.br/

No Brasil
1. Ministério da Saúde - Oferece informações sobre as
principais ações desenvolvidas pelo Ministério, a
utilização dos recursos disponíveis e as normas
setoriais vigentes.
http://www.saude.gov.br/
2. GIFE - Grupo de Institutos, Fundações e Empresas
que congrega cerca de 40 instituições que
voluntariamente aportam recursos técnicos, humanos
e financeiros para projetos no setor social, nas áreas
de educação, saúde, meio ambiente, assistência
social e cultura. O site contém uma Agenda de
eventos e várias listas com discussões sobre o
Balanço Social.
http://www.gife.org.br/
3. BOLSA DE NEGÓCIOS - SEBRAE - Serviço de
promoção de negócios, cujo objetivo é identificar e
aproximar compradores e fornecedores de produtos,
serviços, resíduos e oportunidades de negócios.
http://www.bolsa.sebrae.com.br/

11. PROGER - Programa de Geração de Trabalho e Renda.
Programa de governo financiado com recursos do FAT.
http://www.bancobrasil.com.br/proger
12. Fundação Banco do Brasil - Informações sobre os
programas e as ações promovidas pela Fundação, que tem
como público alvo os membros das comunidades carentes do
país. Combate ao desemprego; ajuda aos atingidos pela seca,
projetos culturais.
http://www.fbb.org.br/
13. COMUNIDADE SOLIDÁRIA / VOLUNTÁRIOS - Programa
Voluntários: Programa criado pelo Comunidade Solidária,
visando a promoção, valorização e qualificação do trabalho
voluntário no Brasil.
http://www.uol.com.br/voluntarios/
14. CNBB - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Informações sobre as atividades da entidade, links,
campanhas.
http://www.cnbb.org.br/
NO EXTERIOR

4. UNICEF - Organismo da Organização das Nações
Unidas responsável pela gestão dos programas e
campanhas de assistência à infância. Direitos da
criança, publicações, catálogos, estatísticas sobre
mulhres e crianças, lista de vídeos, pesquisa.
Endereço eletrônico para requisitar informações
complementares e enviar sugestões.
http://www.unicef.org.br/
5. Abrinq - Entidade sem fins lucrativos de Utilidade
Pública Federal, que tem por objetivo promover os
direitos elementares da cidadania das crianças.
O site contém informações genéricas sobre a
instituição, uma ficha cadastral, um link para
mensagens e um Banco de Dados sobre o Trabalho
Infantil. Há, ainda, uma bibliografia sobre o Trabalho
de Crianças e Adolescentes no Brasil; legislação;
séries estatísticas; publicações.
http://www.fundabrinq.org.br
6. OAB - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL Página da instituição com informações sobre
legislação, jurisprudência, direitos humanos. Diversos
endereços eletrônicos e páginas de advogados e das
regionais.
http://www.oab.com.br/
7. Ministério da Cultura - Minc - Apresentação do
Ministério; calendário de eventos 1997/1998;
concursos; legislação; economia da cultura; banco de
dados sobre a produção cultural no país; verbas
oficiais.
http://www.minc.gov.br/
8. BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social - Informações sobre os produtos e
serviços do Banco; financiamentos; privatizações;
apoio à cultura; editais.
http://www.bndes.gov.br/
V. especialmente a página
http://www.bndes.gov.br/social

15. Fundação Interamericana - IAF. Instituição que promove
diversos tipos de ajuda para pessoas de baixa renda da
América Latina e do Caribe. Oferece
gratuitamente a assinatura da revista Desenvolvimento de
Base que contém estudos e análises sobre estes tipos de
experiência.
http://www.iaf.gov
16. Council on Foundations - Instituição com mais de 100
anos de atuação nas áreas de saúde e assistência social, e
cujo principal objetivo é promover a
filantropia através do apoio aos atuais e futuros filantropos.
http://www.cof.org/index
17. Philanthropic Advisory Service - Organização vinculada ao
ao Council of Better Business Bureau. Contém formulários
para solicitação de auxílio caritativo, recomendações para
doadores e relatórios sobre ações sem fins lucrativos
http://www.bbb.org/pas.html
18. Civicus - O objetivo principal desta instituição é promover
uma aliança
internacional dedicada à fortalecer a cidadania e a sociedade
civil no
mundo.
http://www.civicus.org/
19 . Charity Village (Canada) - Oferece notícias, informações,
recursos, discussões e links relacionados à comunidade
canadense de filantropos.
http://www.charityvillage.com/cvhome.html
20. Charities Aid Foundation (United Kingdom) - Incentiva e
apoia ações caritativas no Reino Unido e internacionais.
http://www.charitynet.org/
21. German Charities Institute - 28.000 páginas na internet
sobre o universo das iniciativas de caridade, filantropia e
voluntariado na Alemanha.
http://www.dsk.de/

9. Fundação Roberto Marinho - Oferece uma visão
panorâmica das ações realizadas pela fundação,
especialmente nas áreas de educação, cultura e
restauração do patrimônio histórico.
http://www.frm.org.br/

22. Independent Sector - Coalizão de mais de 850 grupos,
fundações e organizações voluntárias, cuja missão é criar um
fórum nacional para encorajar a doação e a ação voluntária de
indivíduos e organizações.
http://www.indepsect.org/

10. Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal - MMA - Informações
sobre a fauna e flora brasileiras, educação ambiental,

23. Guide Star - Contém informações sobre programas e
finanças de mais de 600.000 instituições de caridade e
organizações sem fins lucrativos dos EUA,
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notícias sobre filantropia e orientações para doadores
e voluntários.
http://www.guidestar.org/
24. European Foundation Centre (EFC) - A EFC foi
criada para promover e dar suporte ao trabalho de
fundações e instituições européias e associadas
dedicadas à filantropia.
http://www.efc.be/about/
25. OXFAM - Com mais de 50 anos de experiência no
combate à pobreza e com atuação em cerca de 70
países, a OXFAM é uma organização do Reino Unido
e da Irlanda dedicada a incentivar e incrementar as
ações de desenvolvimento e de combate à pobreza. O
site traz informações sobre as diversas campanhas da
organização, publicações, pesquisas, projetos de
desenvolvimento, notícias, documentos, etc.
http://oneworld.org/oxfam/
26. Ford Foundation (THE) - Fundada em 1936 a
Fundação Ford tem como objetivos gerais fortalecer
os valores democráticos, combater a pobreza e a
injustiça, promover a cooperação internacional e
avançar o progresso humano. Suas principais
atividades são o financiamento de projetos de
desenvolvimento, bolsas, educação, direitos civis,
relações internacionais, financiamento de projetos de
combate à pobreza.
http://fordfound.org
27. ICCO - Interkerklijke Coordinatie Commissie
Ontwikkelings Projecten - A missão da ICCO se refere
ao combate à pobreza e à miséria e à promoção da
dignidade humana. Atua através do financiamento de
projetos de desenvolvimento, projetos de emergência,
e lobby junto a atores políticos.
http://www.antenna.nl/icco/
28. NOVIB (Netherlands Organisation for International
Development Cooperation - A NOVIB é partidária do
combate estrutural à pobreza e pretende deste modo
participar no desenvolvimento sustentável de
determinados grupos do hemisfério sul. Entre as suas
atividades estão o financiamento de projetos de
desenvolvimento, assessorias técnicas, educação
para o desenvolvimento, lobby frente a atores políticos
e mobilização da
opinião pública.
http://antenna.nl/novib
FONTE: RITS — Rede de Informações do Terceiro
Setor
INFORMAÇÕES SOBRE FONTES DE
FINANCIAMENTO
Entidades Financiadoras Nacionais
Entidade Financiadora: BASF S. A.
Endereço: Estrada Samuel Aizemberg, 1707 - Jardim
Continental
Cep: 09844-900
Cidade / Estado: São Bernardo do Campo-SP
Tel: (11) 4347 1574
Fax: (11) 4347 1790
Site: http://www.basf.com.br
E-mail: soc@basf-sa.com.br
Áreas Prioritárias para Financiamento: A BASF é uma
das maiores indústrias químicas do mundo. Está
presente em mais de 170 países e produz cerca de
oito mil itens - de químicos até produtos para
agricultura e nutrição. Sua missão é valorizar a
cidadania por meio do comprometimento com as
comunidades (internas e externas) aplicando recursos
e conhecimentos para o desenvolvimento social e
respeitando a cultura e as necessidades dessas
comunidades e o meio ambiente.
Apóia projetos destinados a valorizar a cidadania,

desenvolvimento social, cultura e o meio ambiente.
Entidade Financiadora: COMISSÃO FULBRIGHT - ED. CASA
THOMAS JEFFERSON
Endereço:SEPS - 706/906 - Conjunto B - SHIS - QI 09
Conj. 17 Lote 2
Cep: 71625-170
Cidade / Estado: Brasília-DF
Tel: (61) 364 3824
Fax: (61) 364 5292
Site: http://pnb2.incc.br/fulbright/
E-mail: fulbright@fulbright.com.br
Áreas Prioritárias para Financiamento: A Comissão
Fulbright – Comissão para Intercâmbio Educacional
entre os Estados Unidos da América e o Brasil, promove
desde 1957 amplo intercâmbio de conhecimento e talentos
profissionais, com o fim de aumentar o entendimento entre os
dois povos. Proporciona bolsas de estudos para pósgraduação nos Estados Unidos nas seguintes áreas:
administração, antropologia, artes, informação, ciência
política, comunicação, direito, economia, educação, meio
ambiente, filosofia, geografia, história, letras e sociologia.
Entidade Financiadora: CONSERVATION INTERNATIONAL
DO
BRASIL - CI
Endereço: Av. Getulio Vargas 1300 - 7º andar - Savassi
Cep: 30112-021
Cidade / Estado: Belo Horizonte - MG
Tel: (31) 3261 3889
Fax: (31) 3441 2582
Site: http://www.conservation.org.br
E-mail: info@conservation.org.br
Áreas Prioritárias para Financiamento: A CI Conservation International é uma organização privada,
sem fins lucrativos, dedicada à conservação e uso
sustentado da biodiversidade. Atuando no Brasil desde
1988, a CI busca estratégias que promovam o
desenvolvimento de alternativas econômicas sustentáveis,
compatíveis com a proteção dos
ecossistemas naturais, sempre levando em consideração as
realidades locais e as necessidades das comunidades. Em
1999 o Programa do Brasil se
transformou em entidade nacional autônoma, denominada
Instituto Conservation International do Brasil (CI do Brasil).
Quatro programas englobam as suas atividades:
economia/biologia da conservação, planejamento e
capacitação em conservação e políticas de conservação.
Entidade Financiadora: FAPESP - FUNDAÇÃO DE AMPARO
À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Endereço: Rua Pio XI, 1500 - Alto da Lapa
Cep: 05468-901
Cidade / Estado: São Paulo - SP
Tel: (11) 3838 4000
Fax: (11) 3645 2421
Site: http://www.fapesp.br
E-mail: info@fapesp.br
Áreas Prioritárias para Financiamento: A FAPESP apóia, há
40 anos, todas as áreas de ciência e tecnologia, por meio da
concessão de bolsa e de auxílios a projetos de pesquisa e a
outras atividades ligadas à investigação e ao intercâmbio
cientifico. A FAPESP concede financiamento a pesquisadores
com expressiva produção científica ou tecnológica, vinculados
a instituições de pesquisa, pública ou privada, localizadas no
Estado de São Paulo, para as seguintes modalidades:
Formação de Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão;
Pesquisas em Políticas Públicas: Apoio a Jovens
Pesquisadores; Pesquisas Aplicadas para a Melhoria do
Ensino Público; (Programa Pró-Ciências; Infra-Estrutura;
Capacitação Técnica).
Entidade Financiadora: FUNBIO
Endereço: Largo do Ibam, 01 - 6º andar
Cep: 22271-070
Cidade / Estado: Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2579 0809
Fax: (21) 2579 0829
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Site: http://www.funbio.org
E-mail: funbio@funbio.org
Áreas Prioritárias para Financiamento: Conservação e
uso sustentável da diversidade biológica do Brasil,
através de projetos de agro-ecologia, manejo florestal,
madeireiro, manejo florestal não-madeireiro,
conservação, educação ambiental, pesquisa e ecoturismo.
Entidade Financiadora: FUNDAÇÃO BELGO
MINEIRA
Endereço: Av Carandaí, 115
Cep: 30130-915
Cidade / Estado: Belo Horizonte (MG)
Tel: (31) 3219 1426
Fax: (31) 3219 1337
Site: http://www.fundacaobelgomineira.org.br
E-mail: fundacao@belgomineira.com.br
Áreas Prioritárias para Financiamento: A Fundação
Belgo Mineira tem como missão contribuir para a
integração econômica, social, política, cultura e
psicológica das comunidades. Entre seus objetivos
principais encontram-se o exercício e estímulo às
atividades culturais, educacionais, ação comunitária,
saúde, assistência social, preservação do meio
ambiente e lazer.
Entidade Financiadora: FUNDAÇÃO EDUCAR
DPASCHOAL DE BENEMERÊNCIA E
PRESERVAÇÃO DA CULTURA E MEIO AMBIENTE
Endereço: Rua Maria Bibiana do Carmo, 305 - Parque
Industrial
Cep: 13031-720
Cidade / Estado: Campinas - SP
Tel: (19) 3272 0764
Fax: (19) 3272 3335
Site: http://www.educar.com.br
E-mail: fundacao@educar.com.br
Áreas Prioritárias para Financiamento: projetos de
ONGs direcionados para projetos educacionais,
estimulando mudanças de comportamento para o
desenvolvimento do protagonismo e da
co-responsabilidade social da sociedade civil.
Entidade Financiadora: FUNDAÇÃO FORD
Endereço: Praia do Flamengo, 154 - 8o andar
Cep: 22007-900
Cidade / Estado: Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2556 1586
Fax: (21) 2285 1250
Site: http://www.fordfoundation.org
E-mail: ford-rio@fordfound.org
Áreas Prioritárias para Financiamento: A Fundação
Ford tem como missão fortalecer os valores
democráticos, reduzir a pobreza e a injustiça. Bem
como fomentar a cooperação internacional e promover
o progresso humano. A Fundação Ford atua no apoio
a projetos de organizações não-governamentais,
através de prioridade às seguintes áreas temáticas:
cidadania, direitos humanos, justiça social, educação,
meio ambiente, saúde e fortalecimento de
organizações da sociedade civil.
Entidade Financiadora: FUNDAÇÃO O BOTICÁRIO
DE
PROTEÇÃO À NATUREZA
Endereço: Rua Gonçalves Dias, 225
Cep: 80240-340
Cidade / Estado: Curitiba-PRl
Tel: (41) 340 2650
Fax: (41) 340 2635
Site: http://www.fundacaoboticario.org.br
E-mail: fundacao@fbpn.org.br
Áreas Prioritárias para Financiamento: A Fundação o
Boticário de Proteção à Natureza tem como missão
promover e realizar a conservação da natureza para
garantir a vida na Terra. Entre seus objetivos
encontram-se as tarefas de apoiar ações de

conservação da natureza, proteger locais de relevante
significado ecológico e promover a conscientização
conservacionista.
Entidade Financiadora: FUNDAÇÃO OTACILIO COSER
Endereço: Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 675 - 6o
andar - Enseada do Sul
Cep: 29056-900
Cidade / Estado: Vitória - ES
Tel: (27) 3335 6370
Fax: (27) 3335 6400
Site: http://www.grupocoimex.com.br
E-mail: foco@coimex.com.br
Áreas Prioritárias para Financiamento: A Fundação
OTACILIO COSER tem como missão desenvolver ações nas
áreas de educação e meio ambiente, promovendo a cidadania
e a formação de lideranças. As áreas de
atuação são: educação, meio ambiente e desenvolvimento
sustentável.
Entidade Financiadora: HSBC BANCO MÚLTPLO
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 11541 - 10o andar Brooklin Novo
Cep: 04578-000
Cidade / Estado: São Paulo - SP
Tel: (11) 5504 4263
Fax: (11) 5504 4252
Site:http://www.hsbc.com.br
E-mail: ssouza@hsbc.com.br
Áreas Prioritárias para Financiamento: Projetos de
ONGs que sejam dirigidos para a valorização da
cidadania por meio do efetivo comprometimento com as
comunidades em que atua, não apenas através do
cumprimento das leis e regulamentos, mas também pela
distribuição ativa para a preservação dos seus valores através da educação - e do meio ambiente.
Entidade Financiadora: INSTITUTO ALCOA
Endereço: Av. Maria Coelho de Aguiar 215 - Bloco C
Cep: 05804-900
Cidade / Estado: São Paulo - SP
Tel: (11) 3741 5807
Fax: (11) 3741 8300
Site: http://www.alcoa.com.br
Áreas Prioritárias para Financiamento: O Instituto
Alcoa tem como missão melhorar a qualidade de vida das
comunidades onde a Alcoa Alumínio e suas subsidiárias
operam através da aplicação de seus recursos na realização
de atividades de caráter filantrópico, predominantemente nas
áreas de educação, saúde, meio-ambiente e bem-estar social.
Entre as áreas de atuação prioritárias encontram-se:
educação, meio ambiente e desenvolvimento sustentável,
melhorias habitacionais, saneamento básico, gestão urbana e
saúde.
Entidade Financiadora: INSTITUTO ECOFUTURO
Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima 1355 - 10º andar
Cep: 01452-919
Cidade / Estado: São Paulo - SP
Tel: (11) 3037 9552
Fax: (11) 3037 9238
Site: http://www.ecofuturo.org.br
E-mail: ecofuturo@ecofuturo.org.br
Áreas Prioritárias para Financiamento: O Instituto
Ecofuturo tem como missão praticar e promover o
desenvolvimento sustentável, visando a melhoria da
qualidade de vida, a conservação e restauração dos
ambientes naturais e antrópicos, e a valorização da
cultura e educação ambiental, principalmente das
comunidades que vivem dos recursos naturais do Brasil.
Entre as áreas prioritárias de atuação encontram-se:
cultura e artes; educação; meio ambiente e
desenvolvimento sustentável.
Entidade Financiadora: INSTITUTO XEROX
Endereço: Av. Rodrigues Alves 261
Cep: 20220-360
Cidade / Estado: Rio de Janeiro - RJ
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Tel: (21) 2271 1837
Fax: (21) 2271 1445
E-mail: fatima-sa@bra.xerox.com
Áreas Prioritárias para Financiamento: O Instituto
Xerox tem como missa assegurar meios e condições
que possibilitem a Xerox do Brasil exercer em sua
plenitude a sua responsabilidade como empresa
cidadã corporativa, através do desenvolvimento e
implantação de projetos que beneficiem a sociedade
brasileira nas áreas de educação, cultura, esporte,
meio ambiente e, de modo especial, através de
atividades que privilegiem comunidades carentes.
Entidade Financiadora: MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA
Endereço: Esplanada dos Ministérios - Bloco D
Cep: 70043-900
Cidade / Estado: Brasília-DF
Tel: (61) 218 2828
Fax: (61) 225 9046
Site: http://www.agricultura.gov.br
E-mail: acsgm@agricultura.gov.br
Áreas Prioritárias para Financiamento: Projetos de
ONGs, com prioridade para associações rurais e
urbanas, em diversos programas: apoio ao
desenvolvimento institucional, capacitação, incentivo
à educação cooperativista e associativista;
modernização gerencial e administrativa; sistemas de
produção de agricultura familiar; competitividade de
associações rurais e cooperativas e fortalecimento da
agricultura familiar - PRONAF. Através da EMBRAPA,
financia também ONGs que estejam com projetos de
apoio a pesquisa, desenvolvimento e transferência de
tecnologia, em diversas prioridades temáticas :
tecnologia avançada para a agricultura, agricultura
familiar, recursos, agronegócios e estudos
estratégicos. Com a administração da EMBRAPA, é
desenvolvido o PROJETO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DE
TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIAS PARA O BRASIL
- PRODETAB. O PRODETAB é um projeto negociado
entre o governo brasileiro e o Banco Mundial, para
aplicação de recursos em pesquisa, desenvolvimento
e transferência de tecnologia agropecuária, florestal e
agroindustrial. Este Projeto pretende induzir e apoiar
a execução de pesquisas em áreas consideradas
críticas e estratégicas para o desenvolvimento
agropecuário brasileiro, tendo por referência
demandas identificadas no sistema produtivo e na
comunidade científica e tecnológica, estimular a ação
cooperativa multiinstitucional, com abertura à
participação do setor privado, e apoiar ações que
promovam o aumento da eficiência e a
sustentabilidade do Sistema Nacional de Pesquisa
Agropecuária. O PRODETAB apóia as seguintes
áreas de pesquisa e linhas temáticas : - tecnologia
avançada para a agricultura - agricultura de precisão,
biologia celular, biologia molecular, engenharia
genética, informática e outras linhas consideradas
estratégicas para a superação do atraso tecnológico e
a obtenção de melhores índices de produtividade,
melhor qualidade e maior competitividade dos
produtos agropecuários, agroindustriais e florestais. Agricultura familiar - tecnologia de produção
apropriada à pequena propriedade rural e à pequena
empresa de processamento industrial, que aumente a
eficiência, a produtividade e a sustentabilidade dos
sistemas de produção; e organização dos produtores,
visando à sua maior inserção no processo de
desenvolvimento rural. - Recursos naturais tecnologia de monitoramento, avaliação, conservação,
manejo e exploração sustentável dos recursos
naturais e de recuperação de áreas degradadas,
compatível com o aumento da capacidade produtiva. Agronegócio - tecnologia de colheita e pós-colheita,
incluindo armazenagem, conservação e
processamento industrial, que promova a redução de
perdas, de deterioração da qualidade e de desperdício

de produtos alimentares; estudos e desenvolvimento de
oportunidades de mercado para novos produtos
agropecuários; e processos de gerenciamento da propriedade
rural e de organização da produção, visando ao crescimento
ordenado e eficiente
de cadeias produtivas. - Estudos estratégicos estudos básicos e estratégicos para avanços na solução de
problemas do setor agropecuário, florestal e agroindustrial em
geral. - Podem concorrer ao apoio
financeiro do PRODETAB as instituições de pesquisa
agropecuária em geral e de pesquisa em áreas afins;
universidades e outras instituições de ensino
superior; entidades de assistência técnica e extensão
rural; organizações de desenvolvimento rural;
cooperativas agropecuárias e associações de produtores
rurais; empresas produtoras de sementes, agroquímicos,
máquinas e implementos e outras com atuação no setor
agropecuário, florestal e agroindustrial; organizações nãogovernamentais com atuação em pesquisa e desenvolvimento
no setor agropecuário, florestal e agroindustrial. - As regras
gerais para a apresentação dos projetos estão estabelecidas
em manual operacional específico do PRODETAB, disponível
no endereço
http://www.embrapa.br/sci.
Endereço : EMBRAPA - Secretaria de Cooperação
Internacional – Parque Estação Biológica - Final da W3 Norte Ed. Sede - Ala C - Sala 220. Caixa Postal
04-0315 - Cep 70770-901 - Brasília - DF. Tel (61)
4484491 - Fax (61) 2724656 - E-mail
sci@sede.embrapa.br.
PROGRAMA DO COOPERATIVISMO
O Ministério da Agricultura, através do Departamento
de Cooperativismo e Associativismo Rural (DENACOOP),
elabora as diretrizes de ação governamental para o
associativismo rural e o cooperativismo, com vista a subsidiar
a formulação da política agrícola; elaborar programas e
projetos que tenham por objeto o desenvolvimento do
associativismo rural e do cooperativismo, bem como prover e
avaliar sua execução; administrar os recursos provenientes do
Fundo Nacional de Cooperativismo (FUNACOOP), instituído
pelo Decreto-lei número 59, de 21 de novembro de 1966, e
mantido pela Lei número 5.764, de 16 de dezembro de 1971.
O DENACOOP concede apoio financeiro a projetos que
tenham como público-alvo as cooperativas (até mesmo as
urbanas) e as associações rurais. Propostas devem ser
dirigidas ao Departamento de Cooperativismo e
Associativismo Rural - Esplanada dos Ministérios - Bloco D Sala 352 - Cep 70043-900 - Tels (61) 2182485 / 2182787 Fax (61) 2254386 – site
www.agricultura.gov.br/html/estrutura.asp.
Entidade Financiadora: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
Endereço: Esplanada dos Ministérios - Bloco B
Cep: 70068-900
Cidade / Estado: Brasília-DF
Tel: (61) 317 1000
Fax: (61) 226 7101
Site: http://www.mma.gov.br
Áreas Prioritárias para Financiamento: Projetos de
ONGs em diversos programas: Educação Ambiental;
Parques do Brasil; Turismo Verde; Qualidade Ambiental;
Amazônia Sustentável; Florestar; Biodiversidade e Recursos
Genéticos - BIOVIDA; Gestão da Política do Meio Ambiente;
Brasil Joga Limpo; Desenvolvimento Sustentável da Amazônia
e Mata Atlântica. O Ministério do Meio Ambiente administra o
Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA, que apóia
iniciativas que visem o uso racional dos recursos naturais,
incluindo a manutenção, melhoria ou recuperação da
qualidade ambiental dos diversos ecossistemas brasileiros.
Podem receber recursos do FNMA : instituições públicas
pertencentes à administração direta ou indireta, em seus
diversos níveis (federal, estadual e municipal); instituições
privadas brasileiras sem fins lucrativos que possuam
atribuições estatutárias para atuar em áreas do meio
ambiente, identificadas como organizações nãogovernamentais (ONGs), organizações da sociedade civil de
interesse público (OSCIP) ou organizações de base
(associações de produtores, de bairro ou outras). Para serem
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consideradas elegíveis, as instituições privadas
brasileiras sem fins lucrativos deverão integrar o
Cadastro Nacional das Entidades Ambientalistas
(CNEA/CONAMA) ou possuir, no
mínimo, dois anos de existência legal. Para maiores
informações, consulte documentos disponíveis no site
do Ministério do Meio Ambiente, entrada para FNMA –
Editais.

desta e das futuras gerações, com prioridade para as
seguintes áreas temáticas: comunicações; desenvolvimento
comunitário; desenvolvimento da economia popular;
desenvolvimento da filantropia e voluntariado;
desenvolvimento de lideranças; educação; fortalecimento de
organizações da sociedade civil; meio ambiente e
desenvolvimento rural sustentável; saúde; segurança
alimentar.

Entidade Financiadora: MINISTÉRIO DAS MINAS E
ENERGIA
Endereço: Esplanada dos Ministérios - Bloco U
Cep: 70065-900
Cidade / Estado: Brasília-DF
Tel: (61) 319 5012
Fax: (61) 224 1973
Site: http://www.mme.gov.br
E-mail: prodeem@mme.gov.br
Áreas Prioritárias para Financiamento:Projetos de
ONGs no programa de instalação de sistemas
energéticos que aproveitam as fontes locais de
energia renováveis, de modo a energizar escolas
rurais, postos de saúde, residências e pequenas
unidades produtivas.

Entidade Financiadora: WWF BRASIL
Endereço: SHIS EQ. QL 6/8 Conj. E - 2º andar
Cep: 71620-430
Cidade / Estado: Barueri - SP
Tel: 0300 78 95652
Fax: (61) 364 7474
Site: http://www.wwf.org.br
Áreas Prioritárias para Financiamento: A missão da WWF
Brasil é contribuir para que a sociedade brasileira conserve a
natureza, harmonizando a atividade humana com a
preservação da biodiversidade, com o uso dos recursos
naturais. Financia projetos de apoio a natureza e colabora
com bolsas de aperfeiçoamento técnico acadêmico.
Fonte da Informação: INSTITUTO BRASILEIRO DO
TERCEIRO SETOR IBTS - SQS 102 - Bl. B - AP. 106
CEP: 70330-020 - Brasília/DF - Telefax: (61) 224 4506
- Site: www.ibts.kit.net - E-mail:
ibts@brasilia.com.br

Entidade Financiadora: PETROBRÁS - PETRÓLEO
BRASILEIRO S.A.
Endereço: Av. República do Chile, 65
Cep: 20035-900
Cidade / Estado: Rio de Janeiro - RJ
Tel: 0800 78 9001
Fax: (21) 2534 6981
Site: http://www.petrobras.com.br
E-mail: social@petrobras.com.br
Áreas Prioritárias para Financiamento: A Petrobrás
apóia financeiramente projetos sociais em diversas
áreas: meio ambiente, educação, cultura, saúde,
geração de empregos e segurança alimentar.
Entidade Financiadora: SHELL BRASIL
Endereço: Av. das Américas 4200 - Bloco 5 - Barra da
Tijuca
Cep: 22640-102
Cidade / Estado: Rio de Janeiro - RJ
Site: http://www.shell.com.br
E-mail: fale@shell.com.br
Áreas Prioritárias para Financiamento: Financia
projetos culturais, comunitários e
preservação/educacional ambiental.
Entidade Financiadora: UNESCO
Endereço: SAS - Quadra 5 , Bloco H, Lote 6 - Ed.
CNPQ/IBICT/UNESCO, 9o andar
Cep: 70070-914
Cidade / Estado: Brasília - DF
Tel: (61) 223 8684
Fax: (61) 322 4261
Site: http://www.unesco.org.br
E-mail: webmaster@unesco.org.br
Áreas Prioritárias para Financiamento: Projetos de
educação, cultura, meio ambiente, ciências sociais,
direitos humanos e
comunicação/informação/informática.
Entidade Financiadora: W. K . KELLOG FOUNDATION REGIÃO AMÉRICA LATINA E CARIBE
Endereço: Calçada dos Cravos, 108 - Centro
Comercial
Alphaville
Cep: 06453-000
Cidade / Estado: Barueri - SP
Tel: (11) 4191 2233
Fax: (11) 7295 0992
Site: http://www.wkkf.org
Áreas Prioritárias para Financiamento: Projetos de
ONGs destinados a ajudar as pessoas a ajudarem a si
mesmas através da aplicação prática de recursos e
conhecimento para melhorar a qualidade de vida

Entidades Financiadoras Internacionais
As Agências Internacionais atuam nas atividades de
cooperação bilateral e multilateral, amparadas nos
Acordo Básicos de cooperação científica e tecnológica
firmados pelo Governo Brasileiro. As atividades de
cooperação são estabelecidas por meio de Convênios
Bilaterais com instituições congêneres de outros
países, Programas Multilaterais e afiliação às
instituições internacionais governamentais e
não-governamentais, assegurada por pagamento de
contribuições anuais e têm por finalidade contribuir
para a transferência de conhecimentos e experiências
que podem ser relevantes para os esforços de
desenvolvimento. Os instrumentos disponibilizados se
destinam a complementar e a fortalecer os meios de que
dispõem os países beneficiários para alcançar os
objetivos propostos, de interesse mútuo, em cada
programa. As ações desenvolvem-se em campos
estratégicos e procuram privilegiar a participação de
outros setores nos esforços de cooperação.
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento
http://www.bid.com
Principal fonte de financiamento multilateral para
projetos de desenvolvimento econômico, social e
institucional na América Latina e no Caribe. Provê
empréstimos e assistência técnica utilizando capital
fornecido por seus países membros, bem como recursos
obtidos nos mercados mundiais de capital mediante emissão
de obrigações.
BIRD - Banco Mundial
http://www.worldbank.org
Principal organismo multilateral internacional de
financiamento do desenvolvimento social e econômico.
Além de financiar projetos, oferece sua grande
experiência internacional em diversas áreas de
desenvolvimento, assessorando o mutuário em todas as fases
dos projetos, desde a identificação e
planificação, passando pela implementação, até a
avaliação final. A atuação no Brasil é regida pela
Estratégia de Assistência ao País, que inclui
assistência em cinco áreas: redução direcionada da
pobreza, ajuste fiscal sustentável, retomada do
crescimento, crescente efetividade do desenvolvimento.
DFID - Departamento de Desenvolvimento Internacional do
Reino Unido
http://www.dfid.gov.uk/
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Departamento do governo britânico que trabalha em
parceria com outros governos que têm como
prioridades a promoção do desenvolvimento
sustentável e a eliminação da pobreza. No Brasil,
apoia programas de cooperação técnica para
promover o desenvolvimento sustentável do meio
ambiente natural, principalmente na Amazônia, e
Planos de Governo voltados para o fortalecimento dos
serviços de saúde.
JICA - Agência de Cooperação Internacional do Japão
http://www.jica.go.jp
Órgão do governo japonês responsável pela
implementação dos programas e projetos de
cooperação técnica com os demais países. Apoia
atividades nas seguintes modalidades: treinamento,
intercâmbio, doação de equipamentos, cooperações
técnicas tipo projeto e pesquisa, mini-projetos,
estudos de desenvolvimento. No Brasil, as áreas
prioritárias são saúde, agricultura, indústria, meio
ambiente, educação e reformas econômicas.
PNUD - Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento
http://www.undp.org
Distribui fundos aos países em desenvolvimento,
ajudando os países em programa de cooperação
mútua. No Brasil, implementa programas no âmbito do
Acordo Básico em Assistência Técnica entre o
Governo Brasileiro e as Nações Unidas. Apoia
projetos nas seguintes áreas: saúde (HIV/AIDS),
políticas ambientais, energia, informações e
comunicações tecnológicas, políticas de redução de
pobreza, gestão democrática.
PNUMA - Programa da Nações Unidas para o Meio
Ambiente
http://www.unep.org
Presta serviços ao meio ambiente, particularmente na
difusão das preocupações ambientais dentro da
comunidade internacional. Proporciona apoio aos
países no desempenho de seus objetivos na área
ambiental, colaborando com os governos no
desenvolvimento de projetos e atividades. Atua,
também, com instituições acadêmicas e ONG's que
possuem reconhecida experiência na área.
UE - União Européia
http://www.europa.eu.int
Órgão executivo responsável pela execução e gestão
de acordos de comércio e de cooperação técnica
outros países. No Brasil, apoia projetos de
cooperação técnica voltados para o meio ambiente,
ciência e tecnologia, administração pública, pequenas
e médias empresas, redução do desequilíbrio social.
USAID - Agência Norte-Americana para o
Desenvolvimento Internacional
http://www.usaid.gov/
Agência Norte Americana que fornece assistência
técnica e financeira nas seguintes áreas: crescimento
econômico e desenvolvimento agrícola, meio
ambiente, educação e treinamento, assistência
humanitária, saúde e nutrição, democracia e
governabilidade. No Brasil, apoia ações nas áreas de
mudanças climáticas, meio ambiente, uso de energia
eficiente e limpa, saúde.
Entidade Financiadora: AMERICAN CONSERVATION
ASSOCIATION - ACCA
Endereço: 1350 New York Ave. N.W. Washington, DC
- 20005
País: Estados Unidos
Tel: (270) 786 1466
Fax: (270) 786 1467
Site: http://www.cavern.org
Email: debraheavers@cavern.org.
Financia: Preservação histórica, conservação e

proteção dos recursos naturais, meio ambiente,
pesquisa, política pública, preservação e proteção de
cavernas e da vida selvagem.
Entidade Financiadora: BANYAN TREE FOUNDATION
Endereço: 10695 Treena Street Suite 101 - San Diego,
CA 92131
País: Estados Unidos
Tel: (858) 578 5335
Fax: (858) 578 6058
Site: http://www.banyantic.com
Email: info@banyantlc.com
Financia: A Banyan Tree Foundation apóia projetos
voltados para a educação internacional, direitos
humanos, desenvolvimento econômico internacional e
defesa do meio ambiente.
Entidade Financiadora: BP CONSERVATIONS PROGRAMME
Endereço C/o BirdLife Internacional, Wellbrook Court,
Girton Road
Cambridge CB3 ONA
País: Reino Unido
Tel: (44 1223) 27 7318
Fax: (44 1223) 27 7200
Site: http://www.bp.com/conservation
Email: bp-conservation-programme@birdlife.org.uk
Financia: O Programa BP Conservations tem como
objetivo ajudar e fomentar programas de conservação a longo
prazo. Entre as prioridades encontram-se
projetos de organizações não-governamentais que
estejam voltados para a preservação da biodiversidade e
habitats ameaçados.
Entidade Financiadora: CHARLES STEWART MOTT
FOUNDATION
Endereço 1200 Mott Foundation Building - m503 S.
Saginaw Suite 200
Flint - MI - 48502 - 1851
País: Estados Unidos
Tel: (1 810) 238 5651
Fax: (1 810) 766 1753
Site: http://www.mott.org
Email: infocenter@mott.org
Financia: projetos de ONGs direcionados para a
educação e a defesa do meio-ambiente.
Entidade Financiadora: CHEVRON OVERSEAS PETROLEUM
INC.
Endereço P . O . Box 5046
San Ramon - CA - 94583-0946 - 6001 Bollinger anyon
Road
País: Estados Unidos
Tel: + 1 - 925 842 1000
Fax: + 1 - 925 842 1000
Site: http://www.chevron.com
Financia: projetos de ONGs direcionados para diversos
programas: educação em matemática e ciências;
desenvolvimento de recursos humanos; igualdade de acesso
e de qualidade nas escolas; meio-ambiente.
Entidade Financiadora: COMISSÃO EUROPÉIA
Endereço Square Ambiorix, N1/410 B-1040 - Bruxelas
País: Bélgica
Tel: 32 2 736 4087
Fax: 32 2 732 1934
Site: http: //europa.eu.int
Financia: Ajuda humanitária, ciência e tecnologia,
direitos humanos, desenvolvimento rural e urbano,
educação, ecologia, meio ambiente, desenvolvimento da
mulher, juventude e planejamento familiar.
Entidade Financiadora: CONSERVATION, FOOD & HEALTH
FOUNDATION
Endereço 77 Summer Street, 8th Floor - GrantsManeg
Boston - MA - 02110 - 1006
País: Estados Unidos
Tel: (1 617) 426-7172
Fax: (1 617) 426-5441
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Site: http://www.grantsmanagement.com
Email: cfhf@grantsmanagement.com
Financia: projetos de ONGs em diversos programas :
conservação de recursos naturais; produção e
distribuição de alimentos; melhora e promoção da
saúde.
Entidade Financiadora: FAUNA & FLORA
INTERNATIONAL
Endereço Great Eastern House, Tenison Road,
Cambridge CB1 2DT
País: Inglaterra
Tel: 440 1223 571000
Fax: 440 1223 461481
Site: http://www.ffi.org.uk
Email: info@fauna-flora.org
Financia: pesquisa, conservação e proteção da vida
selvagem.
Entidade Financiadora: FOUNDATION FOR
AGRONOMIC
RESEARCH, INC.
Endereço 655 Engineering Dr., Ste 110 Norcross, GA
30092-2821
País: Estados Unidos
Tel: 1 – 770 4470335
Fax: 1 – 770 4480439
Site: http://www.ppi-far.org
Email: ppi@ppi-ppi.org
Financia: Apóia projetos voltados para aumentar a
sustentabilidade econômica da agricultura, protegendo
simultaneamente o meio ambiente.
Entidade Financiadora: FOUNDATION FOR DEEP
ECOLOGY
Endereço Bldg. Fort 1062-Cronkite Sausalito, CA
94965
País: Estados Unidos
Tel: 415 229 9339
Fax: 415 229 9340
Site: www.deepecology.org
Email: info@deepecology.org
Financia:conservação e proteção dos recursos
naturais
e vida selvagem, meio ambiente e agricultura.
Entidade Financiadora: GOOD SAMARITAN, INC
Endereço South Street, 270 - Lexington KY 40508
País: Estados Unidos
Tel: 859 255 1691
Fax: 859 254 7337
Site: http://www.goodhealthky.org
Email: info@gsfky.org
Financia: projetos de ONGs em diversos programas:
estudo e tratamento da dislexia, ensino superior;
medicina, melhora na administração da justiça;
proteção do meio ambiente.
Entidade Financiadora: INTERNATIONAL
DEVELOPMENT
RESEARCH CENTRE - IRDC
Endereço Plza. Cagancha 1335 - Piso 9 - 11100 Montivideo
País: Uruguai
Tel: 598 2 902 2031
Fax: 598 2 902 0223
Site: http://www.idrc.ca/lacro
Email: lacroinf@idrc.org.uy
Financia: O Centro Internacional de Pesquisas para o
Desenvolvimento contribui para a busca de soluções
aos problemas sociais, econômicos e ambientais,
financiando projetos de pesquisa, treinamento e
parcerias.
Entidade Financiadora: LINCOLN PARK ZOO SCOTT
NEOTROPIC FUND
Endereço 2001 North Clark St.
Chicago - IL - 60614

País:Estados Unidos
Tel: (1 312) 742-7765
Fax: (1 312) 742-7220
Site: www.lpzoo.com
Email: steveed@ix.netcom.com
Financia: projetos de ONGs que tenham como meta a
conservação biológica de animais latino-americanos.
Entidade Financiadora: LIZ CLAIBORNE & ART
ORTENBERG
FOUNDATION
Endereço 650 5 th Ave. New York - NY 10019
País: Estados Unidos
Tel: 212 333 2536
Fax: 212 333 2536
Site: www.lcaof.org
Financia: conservação e proteção dos recursos naturais e da
vida selvagem.
Entidade Financiadora: MORIAH FUND
Endereço 1634 I St., N.W., Ste. 1000 - Washington, DC 20006
País: Estados Unidos
Tel: 202 783 8488
Fax: 202 783 8499
Site: http://www.moriahfund.org
Financia: conservação e proteção dos recursos
naturais, meio ambiente, planejamento familiar,
direitos humanos, desenvolvimento de lideranças e
desenvolvimento da comunidade.
Entidade Financiadora: NATIONAL FISH AND WILDLIFE
FOUNDATION
Endereço 1120 Connecticut Avenue, N . W., Suite 900
Washington - D . C . 20036
País: Estados Unidos
Tel: (202) 857 0166
Fax: (202) 857 0162
Site: http://www.nfwf.org
Financia: projetos de ONGs que estejam direcionados
para a conservação da pesca e da vida silvestre.
Entidade Financiadora: NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
Endereço 17 th Street, n . W .
Washington - DC - 20036-4688
País:Estados Unidos
Tel:800-647-5463
Fax:800548-9797
Site:www.nationalgeographic.com
Email:jfintel@ngs.org
Financia: projetos de ONGs que estejam dirigidas à
pesquisa científica de campo e exploração em diversas
áreas : antropologia, arqueologia, astronomia,
biologia, botânica, geografia, geologia, oceanografia,
paleontologia e zoologia.
Entidade Financiadora: NETHERLANDS ORGANIZATION
FOR
DEVELOPMENT
COOPERATION - NOVIB
Endereço Amaliastraat 7 - 2514 JC Den Haag Netherlands
País: Holanda
Tel: 31 70 342 1621
Fax: 31 70 361 4461
Site: htpp://www.novib.nl
Email: admin@novb.antenna.nl
Financia: cooperação internacional, desenvolvimento
sustentável, direitos humanos, meio ambiente,
mulheres, agricultura, artesanato, saúde e educação.
Entidade Financiadora: PET CARE TRUST
Endereço 3951 Leland Valley Rd., W. Quilcene, WA 98376
País: Estados Unidos
Tel: 360 765 3311
Fax: 360 765 3399
Site: http://www.petcare.org.uk
Email: info@petcare.org.uk
Financia: medicina veterinária, animais/vida selvagem
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e educação pública.
Entidade Financiadora: RICHARD & RHODA
GOLDMAN FUND
Endereço One Lombard, Suite 303
San Francisco - CA - 94111
País: Estados Unidos
Tel: (1 415) 788 1090
Fax: (1 415) 788 7890
Site: http://www.goldmanfund.org
Email: info@goldmanfund.org
Financia: projetos de ONGs que tenham impacto
significativo nas áreas de meio ambiente e na
melhoria das condições de vida da população.
Entidade Financiadora: SEVENTH GENERATION
FUND
Endereço P. O Box 4569 - Arcata, CA 95518
País: Estados Unidos
Tel: (707) 825 7640
Fax: (707) 825 7639
Site: http://www.7genfund.org
Email: of7gen@pacbell.net
Financia: Projetos de conservação dos recursos
naturais, religião e manutenção da cultura indígena.
Entidade Financiadora: SOPHIE DANFORTH
CONSERVATION
BIOLOGY FUND
Endereço Roger Williams Park Zoo, 1000 Elmwood
Avenue
Providence - RI - 02907
País: Estados Unidos
Tel: (1 401) 785 3510 - Ext. 335
Fax: (1 401) 941 3988
Email: Ldabek@worldnet.att.net
Financia: Projetos de ONGs direcionados para
programas ambientais de proteção a hábitats e vida
silvestre ameaçados, que tenham enfoque
multidisciplinar em relação à preservação da
biodiversidade e do ecossistema.
Entidade Financiadora: THE ANDREW W. MELLON
FOUNDATION
Endereço 140 E. 62 nd St New York, NY 10021
País: Estados Unidos
Tel: 212 838 8400
Fax: 212 223 2778
Site: http://www.mellon.org
Email: webmaster@mellon.org
Financia: cultura, arte, população, conservação, meio
ambiente, educação e bem estar público.
Entidade Financiadora: THE CHARLES A. AND ANNE
MORROW LINDBERGH FOUNDATION
Endereço 708 S. 3rd St., Ste. 110
Minneapolis, MN 55415-1141
País: Estados Unidos
Tel: 612 338 1703
Fax: 612 338 6826
Site: http://www.mtn.org/lindfdtn
Email: lindfdtn@mtn.org
Financia: conservação e proteção dos recursos
naturais, meio ambiente, pesquisa biomédica, espaço
aéreo/aviação, agricultura e estudos de população.
Entidade Financiadora: THE DUDLEY FOUNDATION
Endereço 3400 Agate Heights Rd. Bellinggham, WA
98226-9472
País: Estados Unidos
Tel: 360 671 8251
Fax: 360 671 8251
Site: http://www.dudleyfoundation.org
Email: dudleyfdn@yahoo.com
Financia: meio ambiente, controle da poluição,
conservação e proteção dos recursos naturais e
estudos de população.

Entidade Financiadora: THE GOLDMAN ENVIRONMENTAL
PRIZE
Endereço One Lombard Street 303
San Francisco - California - 94111
País: Estados Unidos
Tel: (1 415) 788 9090
Fax: (1 415) 788 9090
Site: http://www.goldmanprize.org
Email: gef@igc.apc.org
Financia: projetos de ONGs voltados para esforços de
preservação do meio ambiente, incluindo, mas não
limitados a : proteção de ecossistemas e espécies em
risco, combate a projetos destrutivos, promoção da
sustentabilidade, influência em políticas ambientais,
empenho pela justiça ambiental.
Entidade Financiadora: THE GREENVILLE FOUNDATION
Endereço 283 - 2 nd St., E. Sonoma, CA 95476
País: Estados Unidos
Tel: 707 938 9377
Fax: 707 938 9377
Site: http://www.fdncenter.org
Email: Greenville-brochure@gain.org
Financia: Meio ambiente, desenvolvimento
internacional, paz, justiça, serviços humanos/sociais,
educação e religião.
Entidade Financiadora: THE HOMELAND FOUNDATION
Endereço 412 N. Pacific Coast Hwy., Ste 345 Laguna
Beach, CA 92651-1381
País: Estados Unidos
Tel: 1 (949) 494-0365
Fax: 1 (949) 494-0365
Site: www.heritage.org
Financia: conservação e proteção dos recursos
naturais, com ênfase em programas de conservação
marinha.
Entidade Financiadora: THE JOHN D. AND CATHERINE T.
MACARTHUR FOUNDATION
Endereço 140 South Dearborn Street, Suite 1100
Chicago - IL - 60603-5285
País: Estados Unidos
Tel: (1 312) 726-8000
Fax: (1 312) 920-6258
Site: http://www.macfdn.org
Email: 4answers@macfdn.org
Financia: projetos de ONGs em diversos programas:
população e recursos naturais, comunicação e educação
popular, conservação ambiental e estudos sobre políticas
administrativas, ação e educação ambiental, paz e
cooperação internacional, saúde e educação.
Entidade Financiadora: THE MARGARET A. DARRIN 1986
CHARITABLE TRUST
Endereço 120 Columbia Tpke. Florham Park, NJ 07932
País: Estados Unidos
Tel: 1 (973) 822 2995
Fax: 1 (973) 822 8200
Financia: projetos de programas culturais e de arte,
educação, mulher, conservação e proteção dos recursos
naturais.
Entidade Financiadora: THE NATIONAL GEOGRAPHIC
SOCIETY
Committee for Research and Exploration National
Geographic Society
Endereço P.O Box 98249 Washington, D. C 20090-8249
País: Estados Unidos
Site: http://www.nationalgeographic.com
Email: jfintel@ngs.org
Financia: pesquisas nas áreas de: antropologia,
arqueologia, biologia, botânica, geografia, geologia,
oceonografia, paleontologia e zoologia.
Entidade Financiadora: THE NEW YORK COMUNITY TRUST
Endereço 2 Park Ave., 24 th Fl. New York, NY
10016-9385
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País: Estados Unidos
Tel: 212 532 8528 Fax: 212 532 8528
Financia: projetos que tratem da criança, serviços
sociais, desenvolvimento da comunidade e do meio
ambiente, educação, artes e saúde.
Entidade Financiadora: THE ROCKFELLER
FOUNDATION
Endereço 420 Fifth Avenue
New York - NY - 100018-2702
País: Estados Unidos
Tel: (1 212) 869-8500
Fax: (1 212) 764-34 68
Site: http://www.rockfound.org
Financia: projetos de ONGs em diversos programas:
Artes e Humanidades, Ciências da Saúde, Ciências
Populacionais, Meio Ambiente.
Entidade Financiadora: THE TINKER FOUNDATION
Endereço 55 East 59 th Street
New York - NY - 10022
País: Estados Unidos
Tel: (1 212) 421 6858
Fax: (1 212) 223 3326
Site: http://www.fdncenter.org/grantmaker/tinker
Email: tinker@tinker.org
Financia: projetos de ONGs em diversas atividades
que
tenham fortes implicações nas políticas públicas e
incorporem novos mecanismos para o
encaminhamento de
assuntos relativos a meio ambiente, política
econômica
e sistemas de governo.
Entidade Financiadora: TURNER FOUNDATION INC.
Endereço 1 CNN Ctr., Ste 1090, S. Tower Atlanta, GA
30303
País: Estados Unidos
Tel: 404 681 9900
Fax: 404 681 0172
Site: http://www.turnerfoundation.org
Email: turnerfi@mindspring.com
Financia: Biologia de conservação e proteção ao
ecossistema.
Entidade Financiadora: WALLACE GENETIC
FOUNDATION
Endereço 4900 Massachusetts Ave., N. W., Ste 220
Washington, DC 20016
País: Estados Unidos
Tel: 202 966 2932
Fax: 202 362 1510
Site: http://www.wallacegenetic.org
Email: wgfdn@aol.com
Financia: conservação e proteção dos recursos
naturais, educação ambiental, agricultura, política
pública e pesquisa agrícola.
Entidade Financiadora: WEEDEN FOUNDATION
Endereço 747 - 3rd Ave., 34th Fl. New York , NY
10017
País: Estados Unidos
Tel: 212 888 1672
Fax: 212 888 1354
Site: http://www.weedenfdn.org
Email: weedenfdn@iweedenfdn.org
Financia: conservação e proteção dos recursos
naturais, meio ambiente, desenvolvimento
internacional e estudos de população.
Fonte da Informação: INSTITUTO BRASILEIRO DO
TERCEIRO SETOR IBTS - SQS 102 - Bl. B - AP. 106
CEP: 70330-020 - Brasília/DF - Telefax: (61) 224 4506
- Site: www.ibts.kit.net - E-mail: bts@brasilia.com.br
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