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1.1 Promoção e Fomento á Cultura Brasileira - Emenda Par-
lamentar 2017 - Ação 202720ZF 

Código do Programa: 2041220170004 

 

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/) 

Descrição: O presente programa 
atenderá exclusivamente aos projetos 
beneficiados por Emendas Individuais-
Orçamento Impositivo, com o objetivo 
promover e fomentar a cultura brasileira. 

Objeto: Promoção e Fomento à Cultura 
Brasileira. 

Contrapartida: Não será exigida contra-
partida em bens e serviços como requisito 
para a celebração de parceria com Organi-
zações da Sociedade Civil; Os projetos in-
scritos neste programa cujos recursos são 
oriundos do Fundo Nacional de Cultura - 
FNC não apresentarão contrapartida finan-
ceira. 

Data limite : 11/08/2017 

Programa atende a:  Organiza-
ção da Sociedade Civil. 

Estados  habilitados: BA, ES, 
PE, PI, SC, SE 

Anexos:  Informações Gerais; 
MODELO TERMO DE REFERÊN-
CIA; Portaria nº65/2017- Al-
teração de prazo; Portaria nº046-
2017 - Regras de contrapartida 
para Entes Privados; Retificação 
da Portaria nº38/2017; Logotipo 
MinC; Logotipo FUNARTE; Por-
taria Interministerial nº39/2016; 
Portaria nº424/2016; Decreto Lei 
nº6170; LDO 2017; Lei Federal 
nº8.666/1993; Portaria GM MINC 
nº33/2014; Alteração Portaria 
nº33/2014; Declaração de 
Conhecimento da Legislação; Lei 
13.019/2014; OBSEVAÇÕES IM-
PORTANTES; Portaria 
nº38/2017. 
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2.1 Instalação e operacionalização de escritório de apoio ao 
CBH PARANAPANEMA 

Código do Programa: 4420520170001 

 

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/) 

 

Descrição: Instalação e operacionaliza-
ção de escritório de apoio ao Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio Para-
napanema – CBH PARANAPANEMA, 
auxiliando na atribuição da ANA de es-
timular e apoiar as iniciativas voltadas 
para a criação de Comitês de Bacia Hi-
drográfica (inciso VII, art. 4º da Lei nº 
9.984, de 17 de julho de 2000) e cumprir 
com a Resolução Conjunta nº 613, de 
09 de novembro de 2010 em que a ANA 
se compromete a apoiar o CBH Para-
napanema implantando um escritório de 
apoio para exercer a função de secretar-
ia executiva, na forma e condições es-
tabelecidas no presente Edital, além das 
disposições legais vigentes. Objeto: Instalação e operacion-

alização de Escritório de Apoio 
ao CBH PARANAPANEMA, no 
município sede desse Comitê, no 
desenvolvimento de ações pre-
vistas para o seu funcionamento. 

Contrapartida: Nenhum registro encontra-
do. 

Data limite : 14/07/2017 

Programa atende a:  Organiza-
ção da Sociedade Civil. 

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos:  Anexos do Edital. 
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3.1 FORMAÇÃO DE GESTORES, FORMADORES E PROFESSORES PARA EX-
PANSÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL  

Código do Programa: 2629120170007  

 

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/) 

 

Descrição: Formulação e imple-
mentação de políticas e práticas edu-
cacionais, incluindo diagnóstico e 
planejamento, formação de gestores e 
educadores, reestruturação de currícu-
los, desenvolvimento de modelos de es-
cola, monitoramento e avaliação, tudo 
articulado de forma a promover uma ed-
ucação integral para o pleno desenvolvi-
mento de crianças e jovens em suas 
múltiplas competências. Os resultados 
impactantes de suas tecnologias e 
práticas bem sucedidas fazem do Insti-
tuto uma referência no suporte à elabo-
ração de políticas públicas. 

Objeto: O Programa tem por ob-
jeto a conjugação de esforços 
dos Partícipes, por meio de estu-
dos e reuniões, para a nego-
ciação e definição em conjunto 
de um Plano de Trabalho visando 
à concretização e formalização 
de termo de fomento entre o IAS 
e a CAPES, com o objetivo de 
aportar recursos para as ativida-
des a serem realizadas no âm-
bito da Parceria entre IAS e SEC-
RETARIA, especificamente para 
formação de gestores e educa-
dores.  

Contrapartida: Deverão constar no termo 
de convenio conforme Portaria MPOG 
424/2016 que alterou a de nr 507/2011, 
percentual mínimo = 0.01, percentual máx-
imo = 0.01. 

Data limite : 31/12/2017 

Programa atende a:  Organiza-
ção da Sociedade Civil. 

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos:  Portaria 424/16; LDO 
2017; Regras do Programa de 
demandas expontaneas da 
CAPES. 
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3.2 Apoio a Entidades Privadas sem fins lucrativos  

Código do Programa: 2629820170004  

 

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/) 

 

Descrição: Apoio a Entidades Privadas 
sem fins lucrativos, em atendimento à 
educação básica - projetos de emendas 
parlamentares, no âmbito do FNDE.  

Objeto: Apoio a Entidades Priva-
das sem fins lucrativos, em 
atendimento à educação básica - 
projetos de emendas parlamen-
tares, no âmbito do FNDE, no 
exercício de 2017.  

Contrapartida: Nenhum registro encontra-
do. 

Data limite : 31/12/2017 

Programa atende a:  Organiza-
ção da Sociedade Civil. 

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos:  Nenum anexo no 
SICONV. 
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3.3 EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ESTRATÉGIA - 
NACIONAL  

Código do Programa: 2627820170001  

 

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/) 

 

Descrição: Estudo e Pesquisa sobre 
Atenção Básica no 3º Ciclo do Pro-
grama de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica, 
destacando a necessidade de ampliar e 
apoiar as ações já implementadas no 
âmbito do Programa Nacional de 
Melhoria do Acesso e da Qualidade da 
Atenção Básica (PMAQ). 

Objeto: Estudo e Pesquisa sobre 
Atenção Básica - Avaliação da 
Atenção Básica no 3º Ciclo do 
Programa de Melhoria do Acesso 
e da Qualidade da AB (PMAQ). 

Contrapartida: Nenhum registro encontra-
do. 

Data limite : 31/12/2017 

Programa atende a:  Organiza-
ção da Sociedade Civil. 

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos:  Nenum anexo no 
SICONV. 
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3.4 Programa Universidade Aberta do Brasil - UAB  

Código do Programa: 2629120170003  

 

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/) 

 

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 Edu-
cação Superior tem como base, fortes 
parcerias entre as esferas federais, es-
taduais e municipais do governo. A UAB 
tem como prioridade a formação e ca-
pacitação inicial e continuada de profes-
sores e profissionais para a educação 
básica, com a utilização de metodologi-
as da educação a distância tendo como 
prioridade a formação de professores. 
Para atingir este objetivo a UAB realiza 
ampla articulação entre Instituições Pú-
blicas de Ensino Superior, Estados e 
Municípios brasileiros, para promover, 
através da metodologia da educação a 
distância, acesso ao ensino superior pú-
blico gratuito e de qualidade.  

Objeto: Programa Universidade 
Aberta do Brasil - UAB; Sistema 
Universidade Aberta do Brasil 
(UAB) que foi formalmente in-
stituído pelo Decreto Federal nº 
5.800, de 8 de junho de 2006, 
tem por objetivo o desenvolvi-
mento da modalidade EaD, com 
sua operacionalização a cargo 
da CAPES, em conformidade 
com a Portaria MEC nº 318, de 
02 de abril de 2009. Dispõe 
Art.1º do Decreto Federal nº 
5.800/2006 que a finalidade pri-
mordial da UAB é “expandir e in-
teriorizar a oferta de cursos e 
programas de educação superior 
no País”. 

Contrapartida: Deverão constar no termo 
de convênio conforme Portaria MPOG 
424/2016 que alterou a de nr 507/2011, 
percentual mínimo = 0.01, percentual máx-
imo = 1.0. 

Data limite : 31/12/2017 

Programa atende a:  Organiza-
ção da Sociedade Civil. 

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos:  LDO 2017; Legislação. 
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4.1 2015.20YD.0001 PO 0004 - TELESSAÚDE 

Código do Programa: 3600020170008 

 

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/) 

Descrição: O Programa Nacional de Te-
lessaúde, instituído no âmbito do Ministério 
da Saúde pela portaria nº 35, de 04 de 
janeiro de 2007, é coordenado pela SGTES 
e pela Secretaria de Atenção à Saúde, do 
Ministério da Saúde, em articulação com 
outros ministérios, universidades públicas e 
entidades das áreas de Saúde e Educação. 
O Programa se iniciou com a implantação 
do projeto piloto que engloba nove Núcleos 
de Telessaúde, localizados nas univer-
sidades dos estados do Amazonas, Ceará, 
Pernambuco, Goiás, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. Cada Núcleo estará 
conectado a 100 pontos em Unidades 
Básicas de Saúde, constituindo uma rede 
de cooperação técnica que totaliza 900 
pontos, distribuídos por todo o território 
desses estados. […] 

Objeto: Fomentar o desenvolvi-
mento de metodologias e tecno-
logias educacionais; Promover a 
qualificação e a educação per-
manente dos profissionais da 
saúde do Sistema Único de 
Saúde; Qualificar a estratégia de 
saúde da família; Expansão do 
Programa Nacional Telessaúde 
Brasil Redes; Implantação do 
Programa Nacional Telessaúde 
Brasil Redes; MANUTENÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA 
TELESSAÚDE BRASIL REDES 
NA SAÚDE INDÍGENA. 

Contrapartida: Entidade Privada sem Fins 
Lucrativos: É facultativa a exigência de 
contrapartida para as transferências pre-
vistas na forma dos Arts. nº 73, 74 e 75 
(Art. 78 da LDO nº 13.408/2016); Entes Pú-
blicos (Consórcio Público, Estados, Distrito 
Federal e Municípios): Não será exigida 
contrapartida (Art. 79, parágrafo 4, da Lei 
nº 13.408/2016). 

Data limite : 30/11/2017 

Programa atende a:  Admin-
istração Pública Municipal, Or-
ganização da Sociedade Civil, 
Administração Pública Estadual 
ou do Distrito Federal. 

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos:  Sem anexos no 
SICONV. 
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4.2 2015.214U.0001 PO 000D - Aprimoramento da Formação Médica 
no País e Aperfeiçoamento dos Médicos Participantes do Programa 
Mais Médicos 

Código do Programa: 3600020170011 

 

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/) 

Descrição: O Programa Mais Médicos 
(PMM) Implementado pelo MS, Coor-
denado pela SGTES, justifica-se pela 
demanda reprimida da população na 
melhoria do atendimento aos usuários 
do Sistema Único de Saúde (SUS), com 
o intuito de levar mais médicos para 
regiões onde há escassez ou ausência 
desses profissionais. O programa prevê, 
ainda, mais investimentos para con-
strução, reforma e ampliação de Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS), além de 
novas vagas de graduação, e residência 
médica para qualificar a formação 
desses profissionais. sendo instituído 
pela Portaria Interministerial 1.369/2013, 
Medida provisória 621/2013 e regula-
mentado pela Lei 12.871 de 2013. 

Objeto: FOMENTAR ESTRATÉ-
GIAS DE FORMAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E DIMEN-
SIONAMENTO DA FORÇA DE 
TRABALHO DOS PROFISSION-
AIS DA SAÚDE. 

Contrapartida: Entidade Privada sem Fins 
Lucrativos: É facultativa a exigência de 
contrapartida para as transferências pre-
vistas na forma dos Arts. nº 73, 74 e 75 
(Art. 78 da LDO nº 13.408/2016); Entes Pú-
blicos (Consórcio Público, Estados, Distrito 
Federal e Municípios): Não será exigida 
contrapartida (Art. 79, parágrafo 4, da Lei 
nº 13.408/2016). 

Data limite : 30/11/2017 

Programa atende a:  Admin-
istração Pública Municipal, Or-
ganização da Sociedade Civil, 
Administração Pública Estadual 
ou do Distrito Federal. 

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos: Não possui anexos no 
SICONV. 
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5.1 Preparação de Atletas e Capacitação de Recursos Hu-
manos para o Esporte de Alto Rendimento  

Código do Programa: 5100020170019  

 

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/) 

 

Descrição: Apoio financeiro comple-
mentar visando prover as condições 
necessárias para a detecção, formação, 
preparação e destreinamento do atleta; 
organização e realização de eventos es-
portivos; e capacitação de recursos hu-
manos, para o esporte de alto rendi-
mento. Destinado a apoiar o pagamento 
de pessoal especializado e de apoio, 
contratação de serviços, aquisição de 
materiais e equipamentos técnico-
esportivo, material de apoio e adminis-
trativo. Apoio à organização, realização 
e participação em eventos esportivos, 
cursos, seminários, congressos, con-
ferências, eventos de transmissão de 
conhecimento no âmbito do esporte, in-
tercâmbios e outros ligados ao desen-
volvimento de estudo e da prática do 
esporte de alto rendimento. Destinado a 
formentar o aprimoramento de profis-
sionais para atuarem com o esporte de 
rendimento.  

Objeto: Prover as condições 
necessárias para a preparação 
do atleta de esporte de alto 
rendimento desde sua detecção, 
base, desenvolvimento, alto nível 
e destreinamento no esporte.  

Contrapartida: Nenhum registro encontra-
do. 

Data limite : 31/10/2017 

Programa atende a:  Organiza-
ção da Sociedade Civil. 

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos: Não possui anexos no 
SICONV. 
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5.2 Preparação de Seleções Principais para Representação do 
Brasil em Competições Internacionais  

Código do Programa: 5100020170011  

 

Mais Informações: (http://
portal.convenios.gov.br/) 

 

Descrição: Apoio supletivo visando o 
máximo desempenho esportivo para 
representação oficial do Brasil em com-
petições esportivas internacionais, des-
tinado às seleções da categoria princi-
pal, nas modalidades dos Programas 
Olímpico e Paralímpico. Destinado a via-
bilizar a equipe técnica multidisciplinar 
para planejamento, treinamento e 
acompanhamento de atletas; viabilizar a 
participação em competições internac-
ionais; apoiar a realização de treinamen-
tos e intercâmbios internacionais; for-
necimento de equipamentos e materiais 
esportivos de alta performance, visando 
a melhoria dos resultados esportivos e 
conquista de medalhas em competições 
internacionais e Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos. 

Objeto: Apoio supletivo visando 
o máximo desempenho esportivo 
para representação oficial do 
Brasil em competições internac-
ionais, destinado às seleções da 
categoria principal, nas modali-
dades dos Programas Olímpico e 
Paralímpico, para melhora dos 
resultados esportivos e con-
quista de medalhas em com-
petições internacionais e Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos. Contrapartida: Não será exigida contra-

partida financeira como requisito para cel-
ebração de parceria, conforme §1º, do art. 
35, da Lei nº 13.019/2014.  

Data limite : 31/07/2017 

Programa atende a:  Organiza-
ção da Sociedade Civil. 

Estados  habilitados: TODOS 

Anexos: Não possui anexos no 
SICONV. 
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4.1 Programa Brasil de Todas as Telas 

 

Mais Informações: (http://
www.brde.com.br/fsa/) 

 

 

Descrição: O prazo vai até o dia 3 de 
julho, e as inscrições devem ser feitas 
pelo Sistema FSA, no site do Banco Re-
gional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul - BRDE, agente financeiro do FSA. 
  
Os investimento estão divididos em três 
categorias, de acordo com o valor do in-
vestimento. A previsão é de seleção de 
2 projetos na categoria A, 12 na catego-
ria B, e 8 na categoria C. A categoria C 
contemplará projetos com até R$ 250 
mil; a categoria B, até R$ 500 mil; e a 
categoria A, até R$ 1 milhão.  

Objeto: Chamada Pública 
PRODAV 14/2017 disponibiliza 
R$ 10 milhões e estima seleção 
de 22 novos projetos de games, 
segunda edição da iniciativa do 
Programa Brasil de Todas as Te-
las que seleciona propostas de 
produção de jogos eletrônicos 
para exploração comercial em 
consoles, computadores ou dis-
positivos móveis.  

Restrições: Podem ser inscritos projetos 
que se encontrem em qualquer etapa de 
produção, desde que o jogo não tenha si-
do lançado comercialmente. Cada propo-
nente pode apresentar apenas um projeto 
e deve fazer a opção pela categoria em 
que deseja concorrer no momento da in-
scrição.  

Data limite : 03/07/2017 

Programa atende a:  Organiza-
ção da Sociedade Civil. 

Recurso Nacional 
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4.2 FUNDAÇÃO INTERAMERICANA 

 

Mais Informações: (http://
portugues.iaf.gov/convite-de-
propostas/convite-para-apresenta
-o-de-propostas-3853) 

 

 

Descrição: A Fundação Interamericana 
(IAF), órgão independente do Governo 
dos Estados Unidos, foi criada para can-
alizar a ajuda para o desenvolvimento 
diretamente às pessoas de baixa renda 
organizadas na América Latina e no Car-
ibe. […] As doações da IAF apoiam de 
forma predominante a geração de renda 
e melhores condições de vida. Os 
donatários promovem ainda 
uma agricultura mais lucrativa, microem-
presas e empresas comunitárias; pro-
porcionam treinamento em aptidões 
vitais para um emprego bem remu-
nerado; oferecem acesso a recursos 
hídricos, serviços de utilidade pública 
básicos e habitação adequada, possibil-
itando às pessoas canalizar sua energia 
para um trabalho produtivo. 

Objeto: [...] promover o desen-
volvimento econômico, melhorar 
as condições de vida e incentivar 
a participação de pessoas desfa-
vorecidas e excluídas na vida da 
respectiva comunidade. A IAF 
não identifica problemas nem 
sugere projetos; ao contrário, re-
sponde a iniciativas apresenta-
das. Os projetos são seleciona-
dos para financiamento por seus 
méritos e não por setor. Restrições: As propostas para a IAF po-

dem ser enviadas em português e 
a avaliação inicial de propostas demora 
cinco meses, podendo chegar até doze 
meses, dependendo da complexidade do 
projeto e do número de visitas necessárias 
ao projeto.  

Data limite : Edital Permanente 

Programa atende a:  Organiza-
ção da Sociedade Civil. 

Recurso Internacional (Caribe e 
América Latina 
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4.3 Instituto Coca-Cola: Chamada de Soluções Água+Acesso 

 

Mais Informações: (http://
aguamaisacesso.com.br/) 

Descrição: Organizações da sociedade 
civil podem enviar proposta para a 
Chamada de Soluções Água+ Acesso, 
uma iniciativa do Instituto Coca-Cola 
que tem como missão ampliar o acesso 
à água de forma segura e sustentável 
em comunidades de baixa renda de to-
do o Brasil, com prioridade para as 
regiões Nordeste e Norte. O apoio para 
as soluções escolhidas será de até 150 
mil reais, e estão disponíveis nesse 
edital 1 milhão e 500 mil reais. 

Objeto: O edital busca soluções 
e tecnologias que já estejam no 
mercado ou encontram-se em 
estágios finais de desenvolvi-
mento (protótipo já validado) e 
que possam atender a alguns 
dos maiores desafios para o 
acesso à agua enfrentados por 
comunidades em todo o Brasil. 
No total, o edital elenca nove de-
safios que podem ser abordados 
pelas propostas enviadas. 

Restrições: Deve ser feita uma inscrição 
para cada solução proposta, elas devem 
ser encaminhadas, por e-mail, ao endereço 
chamada@aguamaisacesso.com.br até às 
23:59 (horário de Brasília) até o dia 07 de 
junho.   

Data limite : 07/07/2017 

Programa atende a:  Organiza-
ção da Sociedade Civil. 

Recurso Nacional 
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4.4 Seleção Pública Culturas Populares: Edição Leandro 
Gomes de Barros 

 

Mais Informações: http://
www.ekloos.org/editaisabertos/) 

Descrição: O Edital de Seleção Pública Cul-
turas Populares: Edição Leandro Gomes de 
Barros visa reconhecer e premiar as iniciativas 
de Mestres e Mestras, Grupos/Comunidades 
sem constituição jurídica e pessoas jurídicas 
sem fins lucrativos com natureza ou finalidade 
cultural que envolvam as expressões das cul-
turas populares brasileiras. O edital contará 
com recursos na ordem de R$ 6.800.002,40 
(seis milhões, oitocentos mil, dois reais e 
quarenta centavos) para as premiações, recur-
sos estes oriundos do Programa 2027 
“Cultura: Dimensão Essencial do Desenvolvi-
mento”, provenientes da Administração Direta, 
da Ação 215G – Implementação da Política 
Nacional de Cultura Viva, consignados no or-
çamento do exercício de 2017. 

Objeto: Fortalecer as expressões 
das culturas populares brasileiras; 
identificar, valorizar e dar visi-
bilidade às atividades culturais pro-
tagonizadas por Mestres, Grupos/
Comunidades e pessoas jurídicas 
sem fins lucrativos e às estratégias 
de preservação de suas iden-
tidades culturais; incentivar a par-
ticipação plena e efetiva dos Mes-
tres, Grupos/Comunidades e pes-
soas jurídicas sem fins lucrativos na 
elaboração, execução e avaliação 
de projetos, atividades, ações e ini-
ciativas que envolvam as culturas 
populares por eles cultivadas; es-
timular o intercâmbio entre os Mes-
tres e Grupos/Comunidades prati-
cantes de expressões das culturas 
populares brasileiras. 

Restrições: Cada candidato poderá 
apresentar somente uma iniciativa para a 
seleção. Em caso de inscrição pela Inter-
net, a documentação obrigatória prevista 
no presente regulamento deverá ser 
preenchida, assinada e anexada ao Siste-
ma de Acompanhamento às Leis de In-
centivo à Cultura – SalicWeb, disponível 
na página eletrônica http://
sistemas.cultura.gov.br/propostaweb. O 
esclarecimento de eventuais dúvidas ref-
erentes a este edital poderá ser solicitado 
por qualquer interessado pelo e-mail co-
edi@cultura.gov.br. 

Data limite : 28/07/2017 

Programa atende a:  Organiza-
ção da Sociedade Civil. 

Recurso Nacional 
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7.1 Fundação Niwano para a Paz  

 

Ma is  In f o rm a ç ões :  ( h t t p : / /
w w w . n p f . o r . j p / e n g l i s h / g r a n t /
guidelines_application_forms/) 

Descrição: A Fundação Niwano para a 
Paz, organização japonesa que promove 
a cooperação e o entendimento interre-
ligioso, está recebendo projetos de or-
ganizações da sociedade civil. Serão 
apoiadas atividades sociais baseadas 
no espírito religioso ou atividades de 
base implementadas em comunidades 
locais. A Fundação tem 10 milhões de 
ienes para essa chamada, e os projetos 
receberão até 1 milhão de ienes, cerca 
de 28 mil reais.  

Objeto: Paz é o desejo de toda a 
humanidade. Muitas pessoas em 
muitas nações estão trabalhando 
incansavelmente para fazer ac-
ontecer. Apesar disso, muitos 
enormes problemas ainda ex-
istem. Como melhor lidar com 
eles é a tarefa que enfrentamos 
hoje. [...] Baseado nessas con-
siderações, a Niwano Peace 
Foundation promove a com-
preensão e cooperação interre-
ligiosa. Além de se esforçar em 
fortalecer a cooperação entre 
pessoas fazendo esforços con-
tinua e ativamente, em um espíri-
to religioso, para alcançar uma 
sociedade pacífica (tradução li-
vre). 

Restrições:  Projetos devem ter duração 
de 1 ano, pedidos devem ser escritos em 
inglês ou japonês. Obs.: Já houve uma 
rodada de envio em Maio, essa é a segun-
da e a última. 

Período de Envio: 01/07/2017 
- 13/08/2017 

Programa atende a:  Organiza-
ção da Sociedade Civil. 

Recurso Internacional 
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7.2 Prêmio Zayed de Energia do Futuro 

 

Mais Informações: (http://
www.zayedfutureenergyprize.com
/ e n / a p p l i c a t i o n - p r o c e s s /
how_to_apply/) 

Descrição: O Prêmio Zayed de Energia 
do Futuro, criado pelo governo dos 
Emirados Árabes Unidos em 2008, 
reconhece e premia a excelência em en-
e r g i a  r e n o v á v e l  e  s u s t e n t a -
bilidade. Organizações da sociedade 
civil podem se candidatar ao Prêmio de 
1 milhão e 500 mil reais, cerca de 4 mi-
lhões e 750 mi reais.  Objeto: As organizações candi-

datas devem teve ter obtido um 
claro impacto técnico, organi-
zacional ou social no mundo das 
energias renováveis ou da sus-
tentabilidade, conforme consta 
no material acessado pela 
ABCR.  

Restrições:  Proposta devem ser enviadas 
em inglês, e online (em razão do fuso horá-
rio, recomendamos enviar até o dia 05).  

Data limite : 06/07/2017 

Programa atende a:  Organiza-
ção da Sociedade Civil. 

Recurso Internacional 
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7.3 Fundação Tony Elischer 

 

Mais Informações: (http://
www.tonyelischerfoundation.org/) 

Descrição: Recém lançada na Inglater-
ra, em homenagem a captador falecido 
em 2016, a Fundação Tony Elischer está 
recebendo inscrições de captadores ou 
captadoras em início de carreira e que 
desejam receber mentoria no desenvol-
vimento da sua profissão. 

Objeto: A Fundação oferecerá 
oportunidades e apoio aos cap-
tadores selecionados no desen-
volvimento de sua capacidade 
de apresentação em público; 
com a produção de material vis-
ual de treinamento; em um forum 
online para participantes da co-
munidade; com oficinas lidera-
das pelos mentores e especialis-
tas do setor; no desenvolvimento 
de diálogo e na participação em 
eventos britânicos e internacion-
ais de captação de recursos. 

Restrições:  Interessados podem enviar 
sua candidatura online até o dia 04 de 
setembro, e é fundamental o domínio do 
inglês. 

Data limite : 04/09/2017 

Programa atende a:  Organiza-
ção da Sociedade Civil. 

Recurso Internacional 
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7.4 Prêmio de Inovação em Turismo 

 

Mais Informações: (http://
know.unwto.org/content/unwto-
awards-innovation-tourism) 

Descrição: A Organização Mundial do 
Turismo está recebendo inscrições para 
a décima-quarta edição do Prêmio de 
Inovação em Turismo. Há uma categoria 
específica para organizações da socie-
dade civil, e o Prêmio será entregue em 
um evento no começo de 2018, em 
Madri, Espanha. Não há um prêmio em 
dinheiro, porém o reconhecimento pela 
conquista pode ser utilizado para ala-
vancar a captação de recursos da or-
ganização contemplada, tendo em vista 
a característica do Prêmio e sua ex-
posição mundial. 

Objeto: Será selecionada uma 
iniciativa administrada por organ-
ização da sociedade civil que 
reforce o turismo como uma fer-
ramenta estratégica para o 
desenvolvimento sustentável e 
balanceado de aspectos 
econômicos, sociais e ambien-
tais. 

Restrições:  A candidatura da organização 
deve ser enviada em inglês. 

Data limite : 30/09/2017 

Programa atende a:  Organiza-
ção da Sociedade Civil, entre ou-
tros. 

Recurso Internacional 
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7.5 Fundação Toyota - Programa de Financiamento de 
Pesquisas  

 

Mais Informações: (http://
www.toyotafound.or.jp/english/
research/2017/) 

Descrição: A Fundação Toyota está 
com inscrições abertas para a edição 
2017 do Programa de Financiamento de 
Pesquisas, que tem como título Ex-
plorando Novos Valores para a Socie-
dade. Organizações da sociedade civil 
que desenvolvam projetos de pesquisa 
podem mandar propostas, que terão o 
apoio de até 1 milhão a 8 milhões de ie-
nes, entre 29 mil e 227 mil reais, para 
pesquisas de 1 a 2 anos. O total dis-
ponível pela Fundação é 100 milhões de 
ienes, ou 2 milhões e 960 mil reais. Se-
gundo a divulgação, menos de 5% das 
propostas enviadas são selecionadas, 
porém muitas das não-escolhidas con-
tam com baixa qualidade de conteúdo, 
não estando aderente ao objetivo inicial 
da chamada. 

Objeto: O Programa de Financia-
mento de Pesquisas 2017, en-
titulado "Explorando Novos 
Valores para a Socieade, apoia 
projetos ambiciosos que adotam 
uma visão panorâmica do mundo 
e vê gerações no futuro para 
buscar novos valores para a so-
ciedade, explorando filosofia e 
arte para abordar problemas 
difíceis a serem encarados por 
sociedades vindouras; prob-
lemas em escala global; prob-
lemas  que t ranscendem 
gerações; e problemas recém-
nascidos que apenas se mani-
festarão completamente no fu-
ture (tradução livre). Restrições:  Propostas podem ser envia-

das, em inglês, até o dia 8 de setembro de 
2017, no fuso horário japonês (portanto, 
considere o dia 7 de setembro como prazo 
limite). 

Data limite : 08/09/2017 

Programa atende a:  Organiza-
ção da Sociedade Civil. 

Recurso Internacional 
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7.6 I Convocatória de Propostas para a Mobilidade a Pé e Mu-
dança do Clima 

 

Mais Informações: (http://
www.casa.org.br/2017/05/30/i-
convocatoria-de-propostas-para-
a-mobilidade-a-pe-e-mudanca-do
-clima/) 

Descrição: Apoiar iniciativas voltadas a 
garantir melhores condições para os pe-
destres do Brasil é fundamental para 
caminharmos rumo a cidades mais 
democráticas, econômicas, saudáveis e 
sustentáveis. A diversidade do tema da 
mobilidade a pé está refletida nos focos 
desse programa: melhorias de in-
fraestrutura para pedestres, sua inte-
gração com bicicleta e transporte públi-
co, elementos de espaços públicos 
(mobiliário, parklet etc), segurança públi-
ca e garantia de acesso à cidade para 
toda a população, sejam crianças, 
idosos, pessoas com deficiência e/ou 
mobilidade reduzida. Podem ser 
apresentados projetos de advocacy e 
promoção de políticas públicas; impacto 
local (desenvolvimento de pilotos, pro-
jetos locais, mudanças em pequena 
escala – rua/bairro); apoio institucional, 
incluindo, mas não restrito ao desenvol-
vimento de estratégia, teoria de mudan-
ça e plano de comunicação; desenvolvi-
mento de estudos, coleta e proces-
samento de dados, análises quantita-
tivas etc. 

Objeto: A I Convocatória de 
Propostas para a Mobilidade a 
Pé e Mudança do Clima tem co-
mo objetivo apoiar projetos que 
promovam a mobilidade a pé no 
Brasil, especialmente nas 
grandes regiões metropolitanas. 
Até oito projetos serão escolhi-
dos, com financiamento máximo 
de 20 mil reais. 

Restrições:  As inscrições devem ser envia-

das preferencialmente pelo aplicativo 
CASAdigital, disponível para Windows, mas 
podem também ser enviadas via formulário 
Word para o email mobilidade@casa.org.br. 

Data limite : 03/07/2017 

Programa atende a:  Organiza-
ção da Sociedade Civil. 

Recurso Nacional 
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7.7 Prêmio Internacional Dubai para Melhores Práticas para 
Melhorar o Ambiente Habitacional  

 

Mais Informações: (http://
www.dubaiaward.ae/) 

Descrição: Organizações da sociedade 
civil brasileiras podem enviar propostas 
para o Prêmio Internacional Dubai para 
Melhores Práticas para Melhorar o Am-
biente Habitacional. O Prêmio é de até 
30 mil dólares, quase 100 mil reais. O 
Prêmio Internacional Dubai foi criado em 
1995, durante uma Conferência Inter-
nacional das das Nações Unidas que se 
reuniu no local. Seu financiador foi o 
Sheik Maktoum Bin Rachid Al Maktoum 
e a iniciativa está em sua décima 
primeira rodada. 

Objeto: O foco do Prêmio é 
melhorar a qualidade de vida das 
pessoas, em particular com 
ênfase na habitação. 

Restrições:  Candidaturas de organi-
zações devem ser enviadas em inglês. 

Data limite : 30/08/2017 

Programa atende a:  Organiza-
ção da Sociedade Civil. 

Recurso Internacional 


