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1.1 2084—RECURSOS HÍDRICOS 

Código do Programa: 4420520160002 

Mais Informações:  

(https://www.convenios.gov.br/

siconv) 

Descrição: PROGRAMA: 2084 - RE-

CURSOS HÍDRICOS. AÇÃO: 

20WI.0009 -IMPLEMENTAÇÃO DA 

POLÍTICA NACIONAL DE RECUR-

SOS HÍDRICOS.  

Objeto: Selecionar um projeto de Or-

ganização da Sociedade de Interesse 

Público - OSCIP, para o desenvolvi-

mento de atividades que visam apoiar 

as ações do Comitê da Bacia Hidrográ-

fica do Rio Grande por intermédio da 

implantação de um centro de apoio ao 

CBH Grande, que atuará como secreta-

ria-executiva do respectivo comitê, para 

executar as atividades descritas de: or-

ganização interna, planejamento das 

atividades do Comitê, comunicação e 

mobilização social, logística de reuni-

ões e processo eleitoral.  

Contrapartida: Não possui contrapar-

tida no SICONV 

Data limite : 29/08/2016 

Programa atende a:  Organi-

zação da Sociedade Civil  

Estados habilitados:  TODOS 

Anexos: Planilhas Apoio 

Grande final sem preços.pdf—

disponível no SICONV 

A So 



5  

 

 

Divulgação de Fontes  

22 de agosto de 2016 

SISTEMA DE CONVÊNIOS  

SICONV 

2 MINISTÉRIO DA  

EDUCAÇÃO 



6  

2.1 PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL (MINTER) PARA O 

CORPO ADMINISTRATIVO  

Código do Programa: 2627520160001  

Mais Informações:  

(https://www.convenios.gov.br/

siconv) 

Descrição: EMENDA SE DESTINA A 

APOIAR PROJETOS DE ENSINO PES-

QUISA NA PÓS-GRADUAÇÃO, POSSI-

BILITANDO AOS TÉCNICOS ADMINIS-

TRATIVOS DA UFAC A REALIZAÇÃO 

DO MESTRADO INTERINSTITUCIO-

NAL (MINTER) PARA O CORPO ADMI-

NISTRATIVO, DESTA FORMA QUALIFI-

CARÁ OS TÉCNICOS ADMINISTRATI-

VOS PERMITINDO UM AVANÇO NA 

QUALIDADE ADMINISTRATIVA DESTA 

UNIVERSIDADE.  

Objeto: APOIO INSTITUCIONAL QUALI-

FICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SER-

VIDORES EM NÍVEL DE MESTRADO, 

INCLUINDO DOCENTES E SERVIDO-

RES TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS 

NA ÁREA DE GESTÃO ATRAVÉS DO 

PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE 

MESTRADO (MINTER) NA ÁREA DE 

ADMINISTRAÇÃO EM PARCERIA COM 

O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM ADMINISTRAÇÃO (PPGA) DA ES-

COLA DE ADMINISTRAÇÃO (EA) DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO SUL (UFRGS); PROPOR-

CIONARÁ FORMAÇÃO QUALIFICADA 

PARA A IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

NA UFAC.  

Contrapartida: Não possui 

contrapartida no SICONV 

Data limite : 24/08/2016 

Programa atende a:  Organi-

zação da Sociedade Civil  

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos:  PLA-

NO_DE_CUSTO_DETALHAD

O0001.pdf—disponível no SI-

CONV  

 

Ed 
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2.2 Assistência Financeira à UNDIME Nacional  

Código do Programa: 2629820160008  

Mais Informações:  

(https://www.convenios.gov.br/

siconv) 

Descrição: Conforme Resolução do 

Conselho Deliberativo do Fundo Naci-

onal de Desenvolvimento da Educa-

ção, n.º3 de 14 de abril de 2016, este 

programa tem como objetivo apoiar a 

assistência financeira à UNDIME, pa-

ra constituição de Fóruns Nacionais, 

Seminários Estaduais, Reuniões do 

Conselho Nacional de Representan-

tes e Encontros Temáticos.  

Objeto: Prestar Assistência Finan-

ceira à UNDIME, conforme a Resolu-

ção CD/FNDE n.º 3, de 14 de abril de 

2016.  

Contrapartida: (https://www.convenios.gov.br/siconv/programa/

ListarRegras/ListarRegras.do) 

Data limite : 31/12/2016 

Programa atende a:  Organi-

zação da Sociedade Civil  

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos: Não possui anexos 

no SICONV 

Ed 
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2.3 Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais 

Código do Programa: 2629820160003  

Mais Informações:  

(https://www.convenios.gov.br/

siconv) 

Descrição: Apoio a Entidades de 

Ensino Superior Não Federais - Proje-

tos de Emendas Parlamentares, no 

âmbito do FNDE.  

Objeto: Apoio a Entidades de Ensi-

no Superior Não Federais - Projetos 

de Emendas Parlamentares, no âmbi-

to do FNDE.  

Contrapartida: (https://www.convenios.gov.br/siconv/programa/

ListarRegras/ListarRegras.do) 

Data limite : 31/12/2016 

Programa atende a:  Organi-

zação da Sociedade Civil  

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos: Não possui anexos 

no SICONV 

Ed So 
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2.4 Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais 

Código do Programa: 2629820160002  

Mais Informações:  

(https://www.convenios.gov.br/

siconv) 

Descrição: Apoio a Entidades de 

Ensino Superior Não Federais - Pro-

jetos de Emendas Parlamentares, no 

âmbito do FNDE.  

Objeto: Apoio a Entidades de Ensi-

no Superior Não Federais - Projetos 

de Emendas Parlamentares, no âmbi-

to do FNDE.  

Contrapartida: (https://www.convenios.gov.br/siconv/programa/

ListarRegras/ListarRegras.do)  

Data limite : 31/12/2016 

Programa atende a:  Organi-

zação da Sociedade Civil  

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos: Não possui anexos 

no SICONV 

Ed So 



10  

2.5  Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica  

Código do Programa: 2629820160005  

Mais Informações:  

(https://www.convenios.gov.br/

siconv/) 

Descrição: Apoio ao Desenvolvi-

mento da Educação Básica - Projetos 

de Emendas Parlamentares, no âmbito 

do FNDE.  

Objeto: Apoio ao Desenvolvimento 

da Educação Básica - Projetos de 

Emendas Parlamentares, no âmbito do 

FNDE.  

Contrapartida: Contrapartida Fi-

nanceira: Percentual mínimo contra-

partida (do valor total do convênio) 

2.0. 

Data limite : 31/12/2016 

Programa atende a: Organi-

zação de Sociedade Civil 

Estados habilitados: TODOS 

Anexos: Não possui anexos 

no SICONV 

Ed So 
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2.6  Apoio ao Desenvolvimento da Educação Básica  

Código do Programa: 2629820160006   

Mais Informações:  

(https://www.convenios.gov.br/

siconv/) 

Descrição: Apoio ao Desenvolvi-

mento da Educação Básica - Projetos 

de Emendas Parlamentares, no âmbito 

do FNDE.  

Objeto: Apoio ao Desenvolvimento 

da Educação Básica - Projetos de 

Emendas Parlamentares, no âmbito do 

FNDE.  

Contrapartida: Contrapartida Fi-

nanceira: Percentual mínimo contra-

partida (do valor total do convênio) 

2.0. 

Data limite : 31/12/2016 

Programa atende a: Organi-

zação de Sociedade Civil 

Estados habilitados: TODOS 

Anexos: Não possui anexos 

no SICONV 

Ed So 
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2.7 Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB)  

Código do Programa: 2629120120007  

Mais Informações: (https://

www.convenios.gov.br/siconv) 

Descrição: O Sistema Universidade 

Aberta do Brasil foi criado pelo Ministé-

rio da Educação em 2005 no âmbito do 

Fórum das Estatais pela Educação 

com foco nas Políticas e a Gestão da 

Educação Superior tem como base, 

fortes parcerias entre as esferas fede-

rais, estaduais e municipais do gover-

no. A UAB tem como prioridade a for-

mação e capacitação inicial e continua-

da de professores e profissionais para 

a educação básica, com a utilização de 

metodologias da educação a distância 

tendo como prioridade a formação de 

professores. Para atingir este objetivo 

a UAB realiza ampla articulação entre 

Instituições Públicas de Ensino Superi-

or, Estados e Municípios brasileiros, 

para promover, através da metodologia 

da educação a distância, acesso ao 

ensino superior público gratuito e de 

qualidade.  

Objeto: Implantação e oferta de cursos a Distância no âmbito do Sistema UAB. Ca-

pacitação de profissionais no âmbito do Sistema UAB. Implantação e Oferta de Cursos 

na modalidade a distância bem como a capacitação de profissionais no âmbito do Sis-

tema Universidade Aberta do Brasil (UAB). Aquisição de material permanente para es-

truturação física dos ambientes envolvidos na oferta dos cursos no âmbito da UAB. 

FOMENTO AO USO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA 

UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL (UAB). AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 

MATERIAL PERMANENTE. Desenvolvimento do Sistema Universidade Aberta do Bra-

sil no âmbito da Política do Ministério da Educação/CAPES. Implantar a política Nacio-

nal de Educação a Distância no âmbito das Instituições públicas de Ensino Superior. 

Promover a indução, o fomento e avaliação da oferta e reoferta de cursos por meio da 

modalidade a distância do Pais  

Contrapartida: (https://

www.convenios.gov.br/siconv/

programa/ListarRegras/

ListarRegras.do)  

Data limite : 31/12/2016 

Programa atende a:  Organi-

zação da Sociedade Civil  

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos: resolução 24 

FNDE_UAB.pdf; EDTAL Nº01.pdf; 

EDITAL Nº02.pdf; RESULTADO EDI-

TAL Nº01.pdf; RESULTADO EDITAL 

Nº 02.pdf e Resolução 44 fnd.pdf—

disponível no SICONV 

Ed 
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3.1 2016.20YD.0001 PO 004 - Apoio à Educação Permanente 

dos Trabalhadores do SUS  

Código do Programa:  3600020160166  

Mais Informações:  

(https://www.convenios.gov.br/siconv/) 

Contrapartida:  (https://

www.convenios.gov.br/siconv/programa/

ListarRegras/ListarRegras.do) 

Data limite :  30/12/2016 

Programa atende a:   

Administração Pública Estadual 
ou do Distrito Federal, Organi-
zação da Sociedade Civil, Admi-
nistração Pública Municipal  

 

Estados habilitados: TODOS 

Anexos: Não possui anexos 

no SICONV 

Sa 

Objeto:  Promover a qualificação e a 

educação permanente dos profissionais 

da saúde do Sistema Único de Saúde. 

Qualificar a estratégia de saúde da fa-

mília. Fomentar o desenvolvimento de 

metodologias e tecnologias educacio-

nais. Aquisição de equipamento e mate-

rial permanente. MANUTENÇÃO DO 

PROGRAMA NACIONAL TELESSAÚ-

DE BRASIL REDES. 

Descrição:  Apoio à Educação Per-

manente dos Trabalhadores do SUS 

no nível técnico com o objetivo de au-

mentar a resolubilidade da atenção à 

saúde prestada à população.  

Ed 
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3.2  POLITICA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS / ATEN-

ÇÃO AOS PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS HEMATOLÓGI-

CAS / ACAO 2015.4295 / PO - 0000 / CONVENIO EQUIPAMENTO / 

ORÇAMENTO PROGRAMA  

Código do Programa:  3600020160085  

Mais Informações:  

(https://www.convenios.gov.br/

siconv/) 

Contrapartida:  Entes Públicos 

(Consorcio Publico, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) Não será exigida 

contrapartida (Art. 77, paragrafo 4., da 

Lei 13.242/2015). Entidade Privada 

sem Fins Lucrativos E facultativa a exi-

gência de contrapartida para as trans-

ferências previstas na forma dos arts. 

n. 71, 72 e 74 (Art. 76 da LDO 

13.242/2015).   

Data limite :  30/09/2016 

Programa atende a:  Adminis-

tração Pública Municipal, Orga-

nização da Sociedade Civil, Ad-

ministração  Pública Estadual 

ou do Distrito Federal 

 

Estados habilitados: TODOS 

Anexos: Não possui anexos 

no SICONV. 

Sa 

Objeto:  AQUISIÇÃO DE EQUIPA-

MENTO E MATERIAL PERMANENTE 

PARA ATENÇÃO AOS PORTADORES 

DE DOENÇAS HEMATOLÓGICAS  

Descrição:  Garantir a estruturação 
dos Serviços de Hemoterapia e He-
matologia para todas as Unidades Fe-
deradas, visando à ampliação e à 
qualificação da atenção e da seguran-
ça transfusional do sangue, em toda a 
Hemorrede Pública, por intermédio do 
fomento à construção e adequação de 
áreas físicas e a aquisição de equipa-
mentos de tecnologia avançada para 
os Serviços de Hemoterapia e Hema-
tologia no país e a segurança do san-
gue transfundido.  



16  

3.3 POLITICA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS / ESTRU-

TURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA / 

ACAO 2015.7690 / PO - 0000 / CONVENIO EQUIPAMENTO / ORÇA-

MENTO PROGRAMA  

Código do Programa:  3600020160081  

Mais Informações:  

(https://www.convenios.gov.br/

siconv/) 

Contrapartida:  Entidade Privada sem Fins Lucrativos E facultativa a exi-

gência de contrapartida para as transferências previstas na forma dos arts. 

n. 71, 72 e 74 (Art. 76 da LDO 13.242/2015).  Entes Públicos (Consorcio 

Publico, Estados, Distrito Federal e Municípios) Não será exigida contra-

partida (Art. 77, paragrafo 4., da Lei 13.242/2015).  

Data limite :  31/08/2016 

Programa atende a:  Organi-

zação da Sociedade Civil, Admi-

nistração Pública Estadual ou 

do Distrito Federal. 

 

Estados habilitados: TODOS 

Anexos: Não possui anexos 

no SICONV 

Sa 

Objeto:  AQUISIÇÃO DE EQUIPA-

MENTO E MATERIAL PERMANENTE 

PARA UNIDADE DE HEMATOLOGIA E 

HEMOTERAPIA  

Descrição:  Garantir a estruturação 
dos Serviços de Hemoterapia e He-
matologia para todas as Unidades Fe-
deradas, visando à ampliação e à 
qualificação da atenção e da seguran-
ça transfusional do sangue, em toda a 
Hemorrede Pública, por intermédio do 
fomento à construção e adequação de 
áreas físicas e a aquisição de equipa-
mentos de tecnologia avançada para 
os Serviços de Hemoterapia e Hema-
tologia no país e a segurança do san-
gue transfundido.  
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3.4 REDE CEGONHA - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE ATEN-

ÇÃO A SAÚDE DA MULHER / IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE 

ATENÇÃO A SAÚDE DA MULHER / ACAO 2015.6175 / PO - 0000 / 

CONVENIO / ORÇAMENTO PROGRAMA  

Código do Programa:  3600020160110 

Mais Informações:  

(https://www.convenios.gov.br/

siconv/) 

Contrapartida:  Entidade Privada sem Fins Lucrativos E facultativa a exigência 

de contrapartida para as transferências previstas na forma dos arts. n. 71, 72 e 

74 (Art. 76 da LDO 13.242/2015).  Entes Públicos (Consorcio Publico, Estados, 

Distrito Federal e Municípios) Não será exigida contrapartida (Art. 77, paragrafo 

4., da Lei 13.242/2015).  

Data limite :  30/11/2016 

Programa atende a: Adminis-

tração Pública Municipal, Or-

ganização da Sociedade Civil, 

Administração Pública Estadu-

al ou do Distrito Federal  

Estados habilitados: TODOS 

Anexos: Não possui anexos 

no SICONV 

Sa 

Objeto: CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER . ESTUDO 

E PESQUISA EM ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER . 

Descrição:  Definição de estraté-
gias e instrumentos de coleta e 
análise dos dados epidemiológi-
cos; desenvolvimento de estu-
dos; elaboração de portarias e 
publicação de manuais normati-
vos, institucionais e instrumen-
tos de registro; avaliação e acre-
ditação de serviços; assessoria 
técnica e apoio logístico a Esta-
dos, Municípios e Distrito Fede-
ral na implementação das políti-
cas; assessoria técnica a organi-
zações governamentais e não 
governamentais; apoio técnico e 
financeiro para organização e 
desenvolvimento dos serviços 
de atenção integral à saúde das 
mulheres; sensibilização de pro-
fissionais de saúde.  
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4.1 Democratização do acesso à informação jornalística, 

educacional, científica e cultural.  

Código do Programa: 2041520160001  

Mais Informações:  

(https://www.convenios.gov.br/

siconv/) 

Descrição: O programa contempla a rea-

lização de ações conjuntas, por intermédio 

do estabelecimento de cooperação, volta-

das à melhoria, regionalização, universali-

zação e compartilhamento de conteúdos 

televisivos, radiofônicos e para a internet, 

não havendo a necessidade de presta-los 

de forma cumulativa. Visa, portanto, a rea-

lização de produções e coproduções, forta-

lecendo a produção independente, com in-

vestimento compartilhado em infraestrutu-

ra, e a celebração de parcerias com entida-

des privadas sem fins lucrativos e a admi-

nistração pública direta e indireta, de acor-

do com o Disposto na Lei nº 11.652/2008, 

respeitadas as regras do Decreto nº 

6.170/2007, da Portaria Interministerial nº 

507/2011 e dos demais diplomas legais 

aplicáveis.  

Objeto: Democratizar o acesso à in-

formação jornalística, educacional, cien-

tífica e cultural.  

Contrapartida: Não possui contra-

partida no SICONV 

Data limite : 31/12/2016 

Programa atende a: Organi-

zação da Sociedade Civil, Ad-

ministração Pública Estadual 

ou do Distrito Federal, Empre-

sa pública/Sociedade de eco-

nomia mista  

Estados habilitados: TODOS 

Anexos: Não possui anexos 

no SICONV 

C Ed 
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5.1 FOMENTO AO SETOR AGROPECUÁRIO  

Código do Programa: 2200020160032  

Mais Informações:  

(https://www.convenios.gov.br/

siconv/) 

Descrição: O Programa tem por fi-

nalidade apoiar a pequena produção 

agropecuária por meio do estimulo a 

produção e promoção da agregação 

de valor e seus produtos, melhorando 

a renda e a qualidade de vida dos pro-

dutores. DESCRICAO: Incentivo e fo-

mento a pequena produção agropecu-

ária por meio de: 1. aquisição de cal-

cário e adubos para correção de solos; 

Elaboração de estudos e diagnósticos 

técnicos; 3. Estimulo a produção, co-

mercialização, divulgação e melhoria 

de produtos agropecuários e deriva-

dos; 4. Capacitação de produtores, tra-

balhadores, técnicos e demais atores 

envolvidos nas cadeias produtivas em 

tecnologia da produção agropecuária, 

comercialização, gestão cooperativa e 

associativa, adoção de boas praticas 

agropecuárias, conservação, e manejo 

de solo e agua no processo produtivo 

agropecuário, produção orgânica, pro-

jetos de melhoramento genético ani-

mal e vegetal; 5. Eventos Técnicos, 

Exposição Agropecuária.  

Objeto: 1- Correção de solos 2

-Elaboração de Estudos e Di-

agnósticos Técnicos 3- Estí-

mulo à Produção, Comerciali-

zação e Melhoria de Produtos 

Agropecuários e Derivados 4- 

Capacitação Técnica.  Apoio 

ao Pequeno e Médio Produtor 

Agropecuário.  

Contrapartida: Municípios com até 50.000 habitantes: 0.01* Municípios com mais 

de 50.000 habitantes localizados nas áreas da PNDR, SUDENE, SUDAM e SUDECO: 

0.02* Demais municípios: 1.0* Estados localizados nas áreas da PNDR, SUDENE, 

SUDAM e SUDECO: 0.01* Demais Estados: 2.0*  

* Percentual mínimo contrapartida (do valor total do convênio) 

Data limite : 04/11/2016 

Programa atende a: Organi-

zação da Sociedade Civil  

Estados habilitados: TODOS 

Anexos: Não possui anexo 

no SICONV 

Ag 



22  

 

 

Divulgação de Fontes  

22 de agosto de 2016 

ABCR 

6 Associação Brasileira 

de Captadores  

de Recursos 



23  

6.1 Jogos Olímpicos Rio 2016—Portal de doações 

Mais Informações: (https://

portaldesuprimen-

tos.rio2016.com/portal-de-

doacoes-rio2016/) 

Descrição: O Comitê Organizador 
dos Jogos Olímpicos Rio 2016 lançou o 
Portal de Doações, plataforma online 
onde serão divulgados produtos e ma-
teriais utilizados durante os Jogos e 
que serão disponibilizados para doa-
ção.  

 

Objeto: Segundo informações do 

próprio portal, dentre quem está apto 

para receber as doações, estão organi-

zações da sociedade civil que são vin-

culadas à prática do esporte, à assis-

tência social, ao desenvolvimento soci-

al, à proteção ambiental ou à assistên-

cia da criança e do adolescente.  

Observações: Nesta primeira fase o Portal estará disponível apenas 

para o cadastro das entidades interessadas. Na segunda fase, a lista de 

itens para doação será disponibilizada em lotes no Portal de Doações para 

que cada entidade cadastrada, que comprove ser elegível conforme docu-

mentação necessária, possa se candidatar. Os lotes serão divulgados de 

maneira periódica e os candidatos já cadastrados no Portal serão informa-

dos por e-mail, sempre que novos lotes forem publicados.  

Datas: Não informa 

Programa atende a: Organi-

zações da Sociedade Civil  

Patrimônio nacional 

So 
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6.2 Fundo pelo fim da Violência contra Crianças 

Mais Informações: (http://

fund.end-violence.org/) 

Descrição: A primeira edição do edi-
tal do Fundo pelo Fim da Violência 
contra Crianças está com inscrições 
abertas para receber propostas de or-
ganizações da sociedade civil. O foco 
desse edital são projetos que comba-
tam a exploração sexual de crianças, e 
o apoio será entre 250 mil e 1 milhão 
de dólares – pouco mais de 750 mil a 3 
milhões de reais, no mínimo.  

Objeto: As áreas prioritárias do 

apoio do Fundo, conforme verificado 

pela ABCR, são prevenir a violência 

e exploração sexual online contra cri-

anças; abordar a violência cotidiana 

contra elas; e a prevenção da violên-

cia contra crianças em regiões de 

conflito e crisis. Serão financiados 

projetos com duração de 1 a 3 anos.  

Restrições: Propostas podem ser 

enviadas online até a meia-noite do 

horário do leste americano (ET), do 

dia 04 de setembro, em inglês, espa-

nhol ou francês. Sugerimos enviar até 

o dia 03, em razão do fuso horário.  

Data limite: 04/09/2016 

Programa atende a: Organi-

zações da Sociedade Civil  

Recurso Internacional 

So DH 
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6.3 Prêmio Soluções de Clima Adequadas a Gênero 

Mais Informações: (http://

womengenderclimate.org/

launching-the-2nd-call-for-

gender-just-climate-solutions/)  

Descrição: Organizações da socieda-
de civil brasileiras são convidadas a 
participar do Prêmio Soluções de Clima 
Adequadas a Gênero, uma iniciativa do 
grupo Women and Gender Constituen-
cy, que faz parte da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas para as Mudanças 
Climáticas (UNFCCC). Três vencedoras 
vão receber 1.000 euros (3.800 reais) 
como prêmio e serão apresentadas no 
próximo encontro da UNFCCC, durante 
a COP 22, nos Marrocos, em novembro.  

Objeto: São três as categorias com 

inscrição aberta, conforme observado 

pela ABCR: soluções técnicas para o 

clima na perspectiva de gênero; solu-

ções não-técnicas para o clima na 

perspectiva de gênero; e iniciativas de 

transformação com clima na perspec-

tiva de gênero.  

Restrições: As candidaturas das or-

ganizações podem ser feitas em inglês 

ou francês, idiomas no qual também se 

encontram o edital completo do Prê-

mio. O prazo para se candidatar é o 

dia 04 de setembro, à meia-noite do 

horário de verão da Europa Central 

(recomendamos enviar até o dia anteri-

or, para evitar problemas com o fuso).  

Data limite: 04/09/2016 

Programa atende a: Organi-

zações da Sociedade Civil  

Recurso Internacional 

So A 
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6.4 Prêmio Emir Jader al-Ahmad al-Jaber al-Sabah para o 

Empoderamento Digital de Pessoas com Deficiências 

Mais Informações:  (http://

en.unesco.org/prizes/digital-

empowerment) 

Descrição: O Prêmio Emir Jaber al-
Ahmad al-Jaber al-Sabah para o Em-
poderamento Digital de Pessoas com 
Deficiências, da UNESCO, está rece-
bendo inscrições de organizações com 
contribuição relevante na promoção da 
inclusão e melhoria de vida de pessoas 
com deficiência, e que tenham para is-
so utilizado soluções, recursos e tecno-
logias digitais. Além do reconhecimen-
to, o Prêmio para a organização que 
for selecionada é de 20 mil dólares, 
mais de 65 mil reais.  

Objeto: A ABCR acessou o edital 

dessa iniciativa e identificou que é a 

primeira vez que o Prêmio é concedi-

do pela UNESCO, e que ele será ofe-

recido a cada dois anos. O Prêmio é 

para a organização, e não para um 

projeto ou programa específico, e é fi-

nanciado pelo Governo do Kuwait.  

Restrições: Organizações podem 

ser indicadas até o dia 15 de setembro, 

em inglês ou francês.  

Data limite: 15/09/2016 

Programa atende a: Organi-

zações da Sociedade Civil  

Recurso Internacional 

So 
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6.5 Fundação Grupo Boticário 

Mais Informações: (http://

www.fundacaogrupoboticario.

org.br/pt/o-que-fazemos/

editais/pages/apoio-projetos-

linhas.aspx) 

Descrição: Estão abertas as inscri-
ções para a segunda rodada do edital 
anual da Fundação Grupo Boticário, 
voltado para projetos de proteção à na-
tureza. Serão aceitas propostas de or-
ganizações da sociedade civil que atu-
em com conservação da biodiversida-
de em várias regiões do país.   

Objeto: No segundo semestre de 2016, segundo informações lidas pela ABCR, é 

possível se candidatar em três diferentes categorias: Apoio a Projetos; Apoio a Pro-
gramas e Biodiversidade no Paraná. No primeiro caso, ‘Apoio a Projetos’, com 
abrangência no Cerrado e Caatinga, as propostas devem ser apresentadas conside-
rando-se o tempo de execução de 12, 18 ou 24 meses. Nesta linha, a Fundação 
Grupo Boticário não determina valores mínimos ou máximos para as propostas, 
sendo que o valor total destinado a cada edital nos últimos dois anos variou entre 
750 mil e 900 mil reais, com cerca de 15 propostas apoiadas em cada edital. Já na 
categoria ‘Apoio a Programas’, a abrangência é nacional e as propostas devem ser 
apresentadas considerando-se o tempo de execução de 36 a 48 meses. A Funda-
ção, neste caso, destina aproximadamente 130 mil reais para 2 ou 3 programas 
anualmente. Por último, o edital ‘Biodiversidade no Paraná’ é destinado a projetos 
na região paranaense com duração mínima de 12 meses e máxima de 36 e no valor 
máximo de 300 mil reais.  Além de estar em acordo com as categorias, é preciso 
que as propostas atendam a uma das quatro linhas temáticas, que, segundo infor-
mações no site, tratam sobre Unidades de Conservação, Espécies Ameaçadas, Am-
bientes Marinhos e Políticas Públicas. 

Restrições: As inscrições em qual-

quer uma das categorias, no segundo 

semestre deste ano, estão abertas até 

o dia 31 de agosto.  

Data limite: 31/08/2016 

Programa atende a: Organi-

zações da Sociedade Civil  

Recurso Nacional 

So A 
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6.6 Prêmio de Direitos Humanos Liberdade, Igualdade e Fra-

ternidade da República Francesa 

Mais Informações: (http://

www.cncdh.fr/fr/edition-prix/

prix-des-droits-de-lhomme/

prix-des-droits-de-lhomme-

2016) 

Descrição: O Governo da França 
convida organizações da sociedade ci-
vil para concorrer à edição 2016 do 
Prêmio de Direitos Humanos Liberda-
de, Igualdade e Fraternidade da Repú-
blica Francesa, criado em 1998. Cinco 
vencedores dividirão o Prêmio de 70 
mil euros, mais de 260 mil reais.  

Restrições:  O processo de envio de 
candidaturas pelas organizações é 
bastante simples, mas deve ser reali-
zado em francês (apesar do edital es-
tar também em inglês e espanhol). O 
prazo este ano é dia 30 de setembro – 
verificar o fuso horário.  

Objeto: Os dois temas apresentados 

para o ano de 2016, e verificados pela 

ABCR, são “defendendo e protegendo 

imigrantes” e “representando e defen-

dendo os direitos das pessoas com de-

ficiência com base na Convenção da 

ONU”.  

Data limite: 30/09/2016 

Programa atende a: Organi-

zações da Sociedade Civil  

Recurso Internacional 

DH So 
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6.7 Desafio Química Verde e Sustentável Fundação Elsevier 

Mais Informações: (http://

www.elsevierfoundation.org/

the-elsevier-foundation-green

-and-sustainable-chemistry-

challenge/) 

Descrição:  O Desafio Química Ver-
de e Sustentável Fundação Elsevier 
está com inscrições abertas para orga-
nizações da sociedade civil que desen-
volvam iniciativas que usem soluções 
de química verde e sustentável para li-
dar com os principais problemas de 
sustentabilidade do planeta, seja em 
água, energia ou esgoto. O vencedor 
do desafio ganhará um prêmio de 50 
mil euros, e o segundo lugar 25 mil eu-
ros (cerca de 180 mil e 92 mil reais, 
aproximadamente).  

Restrições:  Organizações podem 
enviar sua iniciativa até o meio dia de 
15 de setembro, em inglês (confira o 
fuso horário com atenção).  

Objeto: Esse desafio, busca solu-

ções desenvolvidas pelas organiza-

ções e que possam ser replicadas e 

ganhar escala em outros lugares do 

mundo, impactando positivamente 

mais pessoas e o meio ambiente.  

Data limite: 15/09/2016 

Programa atende a: Organi-

zações da Sociedade Civil  

Recurso Internacional 

A So 
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6.8 100&Change 

Mais Informações: (https://

www.100andchange.org/

#home) 

Descrição: Organizações brasileiras 
da sociedade civil podem concorrer ao 
desafio 100&Change (100&Mudança, 
em português), lançado pela Fundação 
MacArthur, com sede nos Estados Uni-
dos. Uma única ideia em todo o mundo 
será escolhida para receber 100 mi-
lhões de dólares, aproximadamente 
360 milhões de reais.  

Restrições:  Para enviar uma pro-
posta, em inglês, é preciso fazer um re-
gistro online até o dia 02 de setembro, 
11 horas, no fuso horário da Fundação 
(sugerimos fortemente considerar a da-
ta do dia 01 de setembro), e depois es-
crever online a ideia até o dia 3 de ou-
tubro, 11 horas da manhã.  

Objeto: A proposta do desafio, é 

apresentar a melhor ideia que traga 

progresso realmente mensurável para 

resolver um problema significativo no 

mundo.  

Data limite: 15/09/2016 

Programa atende a: Organi-

zações da Sociedade Civil  

Recurso Internacional 
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7.1 Fundação Tinker  

Mais Informações: (http://

www.tinker.org/content/

institutional-grants-overview)  

Descrição: A Fundação Tinker, organi-

zação americana, está com processo 

seletivo aberto para receber propostas 

de ONGs que tenham como objetivo 

criar mudanças eficazes em políticas 

públicas na América Latina. Os proje-

tos podem ser das seguintes áreas: go-

vernança democrática, educação, ges-

tão sustentável de recursos, política 

dos EUA em relação à América Latia, e 

política pública e ciência para a Antárti-

da.  

 

Restrições: s propostas devem ser apresentadas em inglês. A primei-

ra fase é enviar um documento simplificado e posteriormente, se pré-

aprovado, a proposta completa. Inscrições até o dia 1 de março (primeira 

data) ou 15 de setembro (segunda data), em inglês.  

Data de envio: 15/09/2016 

Programa atende a: Organi-

zação de Sociedade Civil 

Recurso internacional 

So Ed CT 


