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APRESENTAÇÃO

A captação de recursos é um desafio para o Ministério Público, no sentido de oferecer suporte às ações voltadas ao cumprimento da sua missão constitucional. A
grande dispersão de informação sobre fontes de financiamento existentes tem sido um dos principais obstáculos na busca por esses recursos.

O Fórum Nacional de Gestão do Ministério Público, por meio do Comitê de Políticas de Gestão Orçamentária – GT Captação de Recursos, vem realizando estudos e
propondo ações voltadas à captação de recursos para o aperfeiçoamento e a modernização do MP.

O presente Catálogo tem como finalidade disponibilizar informações úteis sobre algumas fontes de financiamento para captação de recursos com o objetivo de
viabilizar a execução de iniciativas. A publicação foi elaborada em linguagem simples e formato prático, contendo: nome da instituição, áreas de financiamento,
endereço na internet e contatos.

SEBASTIÃO VIEIRA CAIXETA
Conselheiro Nacional do Ministério Púbico  

Presidente da Comissão de Planejamento Estratégico
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INSTITUIÇÃO ÁREAS DE FINANCIAMENTO/OBJETIVOS SITE CONTATOS

Ação Agrária Alemã

Financiamento para projetos de desenvolvimento rural,
integração social, desenvolvimento democrático, educação e  
treinamento vocacional.

www.welthungerhilfe.org/

Tel.: +49 (0) 228-2288 0
Fax: +49 (0) 228-2288 333
Email: info(at)welthunger  

hilfe.de

Ação Ecumênica Suécia
Apoio a projetos para direitos humanos, democratização, justiça  
social e econômica, e qualidade de gênero, paz e reconciliação.

www.diakonia.se

Fone: +46 8 453 69 00
Fax: +46 8 453 69 29

E-mail:
diakonia@diakonia.se

Agência Brasileira de  
Cooperação - ABC

Cooperação técnica internacional. A Agência Brasileira de
Cooperação (ABC), parte integrante do Ministério das Relações
Exteriores, é o setor do Governo Federal responsável por toda
cooperação técnica internacional (CTI) estabelecida entre o
Governo brasileiro e outros países ou organismos internacionais.
Sua principal função é negociar, coordenar, implementar e
acompanhar os programas e projetos brasileiros de cooperação
técnica, com base nos acordos firmados pelo Brasil com outros
países e organismos internacionais.

www.abc.gov.br

Endereço: Esplanada dos  
Ministérios – Bloco H /  
Palácio do Itamaraty,  
Anexo I, 8° andar CEP:  

70.1970-900 Brasília – DF  
Fone: (61) 3411-6881 /

(61) 2030.9360

Agência de Cooperação  
Internacional do Japão - JICA

A JICA defende uma visão de “desenvolvimento dinâmico e
inclusivo”
Para tornar essa visão realidade, a JICA está empenhada em
quatro missões, quais sejam: (1) desafios que acompanham a
globalização como mudanças climáticas e questões relacionadas
à água, alimentos e doenças infecciosas; (2) redução da pobreza e
crescimento justo e; (3) melhoria da governança, como políticas e
sistemas de governo de países em desenvolvimento; e (4)
garantias da segurança humana.

www.jica.go.jp/brazil/portuguese/ 
office/

Fone: (61) 3321-6465
Fax: (61) 3321-7565

E-mail: 

br_oso_rep@jica.go.jp
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Agência Espanhola de  
Cooperação Internacional  
para o Desenvolvimento -

AECID

A Agência Espanhola de Cooperação concede subsídios
para ações de cooperação para o desenvolvimento. Os
beneficiários são: ONGs, empresas, organizações internacionais,
associações, fundações, administrações públicas de outros países,
etc.

www.aecid.es/EN

Fone: (+34) 91 583 81 00
Email:        

centro.informacion@aeci 
d.es

USAID -
Agência Norte-Americana  
para o Desenvolvimento  

Internacional

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.

www.usaid.gov/ Fone: (202) 712-0000

Alcoa Foundation

Trabalham com segurança, de modo a proteger e promover a
saúde e o bem-estar das pessoas e do meio ambiente. www.alcoa.com/foundation/en/de 

fault.asp
Fone: 0800-724-9229

AMCE Negócios Sustentáveis

Especializada em sustentabilidade que atua com processos de
mudança organizacional e projetos especiais de gestão, educação  
e comunicação.

www.amce.com.br/ Fone: (11) 3661-4102

American Conservation  
Association, Inc.

Preservação histórica, conservação e proteção dos recursos
naturais, meio ambiente, área de financiamento, pesquisa,  
política pública, preservação e proteção da vida selvagem.

www.guidestar.org/profile/13-
1874023

Fone: 202-624-9365

American Express Foundation

Financiamento de projetos em herança cultural, liderança e
serviço comunitário.

home3.americanexpress.com/corp
/csr.asp

Fone: (212) 640-4648
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Ashoka – Empreendedores  
Sociais

Empreendedores sociais, suas ideias e instituições;
Empreendedorismo de Grupo - colaboração e maior impacto  
social; Infraestrutura e nova arquitetura para o setor social. www.ashoka.org/pt-br Fone: (11) 3083-7199

AT&T Foundation
Financiamento para educação, melhoria de condições de vida e
fortalecimento comunitário.

about.att.com/pages/diversity/our
_communities

Fone: (202) 735-7349

Ação Mundo Solidário  
(AktionsgemeinschaftSolidari  

scheWelt - ASW)

A Ação Mundo Solidário apóia desde 1957 grupos de base na
Índia, na África e no Brasil que se engajam para o
fortalecimento das mulheres, a proteção do meio-ambiente e
a defesa dos direitos humanos políticos, sociais e culturais.

www.aswnet.de/pt.html 
No Brasil falar com a Senhora

Silke Tribukait:  
lateinamerika@aswnet.de

Fone: 49 30 25 94 08 01
Fax: 49 30 25 94 08 11

Correio eletrônico:  
lateinamerika(at)aswnet.  

de

Banco de Desenvolvimento  
Econômico e Social - BNDES

Expansão e melhoria da qualidade da infraestrutura urbana e dos
serviços sociais básicos; manutenção e criação de oportunidades
de trabalho e geração de renda; modernização da gestão pública  
e fomento do investimento social das empresas.

www.bndes.gov.br Fone: 0800 702 6337

Banco Interamericano de  
Desenvolvimento (BID)

Concede financiamento para países em desenvolvimento,
complementando os investimentos privados e provendo a
assistência técnica para a preparação, financiamento e
execução de projetos e programas de desenvolvimento de
médio e grande porte. Áreas temáticas: a) redução de pobreza
e a promoção da equidade social, b) modernização do Estado,
c) integração regional, d) meio ambiente

www.iadb.org/pt

Fone: (61) 3317.4200 /
Fax: (61)3321.3112

E-mail:  
BIDBrasil@iadb.org

Banco JP Morgan

Área educacional com prioridade para atuação na formação para
a cidadania. www.jpmorgan.com

Fone: (11) 3048-3700
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Banco Bradesco

Apoia projetos que estejam dentro de suas estratégias em temas
como educação ambiental e financeira, reflorestamento,  
cidadania e inclusão social, entre outros.

www.bradescosustentabilidade.com. 
br/

Fone: 0800 704 8383

Canadian Catholic
Organization for  

Development and Peace

Financiamento para projetos contra pobreza e injustiça social.
www.devp.org

Fone: 1 800 494-1401
Fax: 416 922-0957

E-mail: info@devp.org

Cáritas do Brasil

Direitos humanos e desenvolvimento sustentável e solidário na
perspectiva de políticas públicas. Promoção humana e solidária,  
crianças e adolescentes, situações emergenciais.

www.caritas.org.br Fone: (61) 3214-5400

Center for International  
Private Enterprise

Suporte para fortalecimento democrático através da iniciativa
privada e reforma orientada para o mercado. www.cipe.org Fone: (202) 721-9200

Charles Stewart Mott  
Foundation

Financiamento   de   projetos   para   fortalecimento democrático,
combate à  pobreza,  respeito  aos  direitos  e  diversidade, acesso
equalitário a recursos, fortalecimento comunitário e proteção do  
meio ambiente.

www.mott.org
Fone: +1 810 238-5651
Fax: + 1-810-766-1753

Cidade Futura

Instituição da sociedade civil devidamente registrada como
associação privada, sem fins lucrativos, comprometida com a
educação, articulação e mobilização popular e com a conservação
da natureza dentro do contexto social e econômico brasileiro.

www.cidadefutura.net.br Fone: (34) 3087-4503
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Deutsche   
Gesellschaftfürinternationale  

Zusammenarbeit (GIZ) –
Agência Alemã de  

Cooperação Internacional

O foco do trabalho da GIZ no Brasil são as energias renováveis e a
eficiência energética, bem como a proteção e o uso sustentável
da floresta tropical. Além disso, temas como desenvolvimento
urbano sustentável ou oportunidades de financiamento para
investimentos em prol do clima desempenham um papel cada vez
mais importante. Programas globais sobre temas como parcerias
de energia ou prevenção à corrupção completam o portfólio.

www.giz.de/en/worldwide/12055. 
html

Fone: +55 61 21012170
GIZ Agência Brasília  

Diretor Nacional  
Michael Rosenauer
giz-brasilien@giz.de

Diakonia Ação Ecumênica  
Sueca

Objetiva apoiar projetos voltados para os direitos humanos, a
democracia, gênero e prevenção e informação sobre AIDS.
Atua nas seguintes áreas temáticas: Direitos humanos e jurídicos
de populares, campanhas de opinião pública, políticas públicas,
informação preventiva de Aids.

www.diakonia.se

Caixa 14038
167 14 Bromma

Fone: (46 8) 453-6900
E-mail:   

diakonia@diakonia.se

DFID -Departamento de  
Desenvolvimento  
Internacional do

Reino Unido

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.

www.dfid.gov.uk/ Fone: +44 0 1355 84 3132

Educação e Participação -
Prêmio Itaú Unicef

Garantir direitos e promoção da educação integral de crianças e
adolescentes de famílias de baixa renda em todo Brasil. www.educacaoeparticipacao.org.b 

r
Fone: (11) 2132-9000
@educacaoeparticipacao
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Embaixada da Alemanha:  
Divisão Cooperativa e  
Técnicas de Finanças

Apoio financeiro a projetos de pequeno porte, nas áreas sociais,
saúde, cultura e educação, ciência e pesquisa, agropecuária que  
beneficiam a população mais carente.

Fone: (61) 3442 7000/
Fax: (061) 3443-7508 /

3442-7024

Embaixada da Austrália:  
Departamento Assistente de  

Pesquisa - DAP

Projetos de cunho eminentemente social, administrado por  
entidades não-governamentais e objetivando o desenvolvimento
direto da comunidade.

www.uel.br/proex/Banco/dap.html

Fone: (61) 3226 3111/
Fax: (61) 3226 1112

embaustr@nutecnet.com
.br

Embaixada da Suíça

Projetos de ONGs que estejam destinadas a ações comunitárias
que beneficiem pessoas indigentes.

www.eda.admin.ch/brasilia

Fone: (61) 3443-5500/
Fax: (61) 3443-5711

Email:      
brasilia@eda.admin.ch

Embaixada do Canadá

Projetos de ONGs voltados para as áreas de saúde, nutrição,
educação e direitos humanos, com prioridades para as regiões  

Norte/Nordeste e periferias das grandes cidades brasileiras.

w05.international.gc.ca/projectbro 
wser-

banqueprojets/?lang=eng&_ga=2.7 
534772.767799799.1553616543-

1776771335.1553616543

Fone: (61) 3424-5400/
Fax: (61) 3424-5490

Exxon Corporate
GivingProgram

Investimento em educação, saúde e conservação da
biodiversidade.

www.exxonmobil.com/corporate Fone: (21) 2546-7700

FondoMink’a de Chorlaví

O grupo Chorlaví é uma rede interativa que busca estimular e  
facilitar    processos    descentralizados    de    aprendizagem social
orientados a enriquecer a qualidade e potencializar a efetividade  
das iniciativas transformadoras das sociedades rurais da América
Latina.

www.grupochorlavi.org/

Fone: + (56-2) 236 45 57
Fax: +(56-2) - 236 45 58
grupochorlavi@rimisp.org

FondsMondial de Solidarité  
Contra laFaim – FMSCF

Projetos de ONGs que estejam direcionados para as seguintes
prioridades: agricultura,pesca e artesanato. huia.org/s/or/en/1100047826

Fone: +32 (0) 2 640 18 08
Fax: +32 (0) 2 643 61 99

Email: uia@uia.org
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FUNBIO - Fundo Brasileiro  
para a Biodiversidade

É um mecanismo financeiro nacional privado, sem fins lucrativos,
que trabalha em parceria com os setores governamental e
privado e a sociedade civil para que recursos estratégicos e
financeiros sejam destinados a iniciativas efetivas de conservação
da biodiversidade.

www.funbio.org.br

Fone: (21) 2123 5300
Fax: (21) 2123 5354

email: funbio@funbio.org
.br

Fundação Aperam Acesita  
para o Desenvolvimento  

Social

Projetos de ONGs direcionados para as áreas de educação,
cultura, assistência social e meio ambiente.

www.acesita.com.br

Fone: (31) 3849-7002/
Fax:(31) 3848-7775

email: inox.fundacao@ap 
eram.com

Fundação Banco do Brasil

A fundação Banco do Brasil tem pautado suas ações em busca da
inclusão socioprodutiva dos segmentos mais vulneráveis da
sociedade. Essa trajetória é marcada por iniciativas de geração de
trabalho e renda, preservação do meio ambiente e educação.

https://fbhttps://fbb.org.br
Fone: +55 (61) 3108-7000

fbb@fbb.org.br

Fundação Itaú Social

Tem por objeto gerir projetos de interesse da comunidade
apoiando ou desenvolvendo projetos sociais, científicos e
culturais nas comunidades onde o Itaú Unibanco S.A. atua,
prioritariamente nas áreas de ensino fundamental e saúde; além
de apoiar projetos ou iniciativas já em curso.

wwhttps://www.itausocial.org.br/ 
w.itausocial.org.br/

Comunicação
Corporativa Itaú  

Unibanco
Rejane Braz e Gleyma  

Carvalho
imprensa@itau-
unibanco.com.br 

Fone: 0800 728 0728

Fundação Jonh D. e Catherine
T. MacArthur

Apoia pessoas criativas, instituições eficazes e redes influentes
construindo um mundo mais justo, verde e pacífico. A MacArthur
está fazendo algumas grandes apostas de que é possível um
progresso realmente significativo em alguns dos desafios sociais
mais prementes do mundo, incluindo o excesso de
encarceramento, a mudança climática global, o risco nuclear e o
aumento significativo do capital financeiro para o setor social.
A Fundação trabalha para defender os direitos humanos,
preservação, avanço global e segurança, tornar as cidades lugares

www.macfound.org/

Fone: (312) 726-8000

Fax: (312) 579-3457
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melhores, e entender como a tecnologia está afetando crianças e
sociedade.

Fundo de Apoio a Pequenos  
projetos do serviço de análise  
e assessoria a projetos(SAAP
– Federação de órgãos para  

assistência social e
educacional)

Aposta na auto-organização de novos sujeitos sociais coletivos,
principalmente mulheres e jovens. Por meio da gestão de três
fundos de investimento social, apoia pequenos projetos com
diferentes enfoques em que o protagonismo seja popular. Os
pequenos projetos apoiados são aqueles que servem de estímulo
para ampliar as capacidades locais a favor de causas sociais.

https://fase.org.br/pt/fundos/saap
/ Fone: (021) 2536 7350

Prêmio Fundação Banco do  
Brasil de Tecnologia Social

O Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social, criado
em 2001, é o principal instrumento de identificação e certificação
de tecnologias sociais que compõem o Banco de Tecnologias
Sociais. Realizado a cada dois anos, o Prêmio tem por objetivo
identificar, certificar, premiar e difundir tecnologias sociais já
aplicadas, implementadas em âmbito local, regional ou nacional,
que sejam efetivas na solução de questões relativas à
alimentação, educação, energia, habitação, meio ambiente,
recursos hídricos, renda e saúde.

www.fbb.org.br/tecnologiasocial/

Fone: (61) 3108 7000

E-mail: fbb@fbb.org.b

Fundo de Defesa de Direitos  
Difusos- FDD

. As linhas temáticas de acesso ao FDD são I) Promoção da
recuperação,
conservação e preservação do meio ambiente; II) Proteção e  
defesa do consumidor;
III) Proteção e defesa da concorrência; IV) Patrimônio cultural  
brasileiro; e V) Outros
direitos difusos e coletivos.

www.justica.gov.br/seus-
direitos/consumidor/direitos-

difusos
Fone: (61) 2025-9133

15

https://fase.org.br/pt/fundos/saap/
https://fase.org.br/pt/fundos/saap/
http://www.fbb.org.br/tecnologiasocial/
mailto:fbb@fbb.org.b
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/direitos-difusos
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/direitos-difusos
http://www.justica.gov.br/seus-direitos/consumidor/direitos-difusos


CATÁLOGO DE FONTES DE FINANCIAMENTO

INSTITUIÇÃO ÁREAS DE FINANCIAMENTO/OBJETIVOS SITE CONTATOS

Fundo Estadual de Defesa dos  
Direitos da Criança e do  

Adolescente de Pernambuco  
(FEDCA)

O Fundo Estadual é um dos instrumentos do Governo do Estado
para a execução de políticas públicas para infância e juventude,
vinculado ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente e gerido pela Fundação da Criança e do Adolescente.

Fone: (81) 3222-1106

Rua Correia de Araújo,  
93 - Graças

Fundo Estadual dos Direitos  
do Idoso de Pernambuco -

FEDIPE

O FEDIPE é instrumento de natureza orçamentária, que tem por
finalidade a captação e a aplicação de recursos financeiros
destinados a proporcionar a implantação, a manutenção e o
desenvolvimento das políticas voltadas à pessoa idosa no âmbito
do Estado de Pernambuco.

Fone:(081) 3243 5296
(Conselho Estadia dos  

Direitos do Idoso)

Fundo Nacional de  
Desenvolvimento Florestal  

(FNDF)

As linhas temáticas do FNDF integram: I) pesquisa e
desenvolvimento tecnológico em manejo florestal; II) assistência
técnica e extensão florestal; III) recuperação de áreas degradadas
com espécies nativas; IV) aproveitamento econômico racional e
sustentável dos recursos florestais; V) controle e monitoramento  
das atividades florestais e desmatamentos; VI) capacitação em  
manejo florestal e formação de agentes multiplicadores em  
atividades florestais; VII) educação ambiental; e VIII) proteção ao  
meio ambiente e conservação dos recursos naturais.

www.florestal.gov.br/desenvolvim 
ento-florestal

Fone: (61) 2028-7240
Fax: (61) 2028-7269

Email:  
fndf@florestal.gov.br

Fundo Social do BNDES

Constituído com uma parcela dos lucros anuais do BNDES, o
Fundo Social apoia investimentos de caráter social, nas áreas de
inclusão produtiva, serviços urbanos, saúde, educação, desportos,
justiça, meio ambiente e outras vinculadas ao
desenvolvimento regional e social.

www.bndes.gov.br/wps/portal/site
/home/financiamento/produto/bn 

des-fundo-social

Fones: (21) 3747-7447
(21) 2052-7447

Fundação Nacional de Saúde
A   Funasa   atualmente   é   a  instituição    do    governo    federal
responsável por promover o fomento à soluções de saneamento  
para  prevenção  e  controle  de  doenças,  bem  como  formular e

http://www.funasa.gov.br/
Fone: (61) 3314-

6336/6288 e (61) 3321-
4013
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implementar ações de promoção e proteção à saúde
relacionadas com as ações estabelecidas pelo Subsistema  
Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental.

Fax: (61) 3224-1987
Email:     

funasa@funasa.gov.br

Fundação Ford

Fortalecer os valores democráticos, reduzir a pobreza e a
injustiça, fomentar a cooperação internacional e promover o  

progresso humano.
www.fordfound.org

Fone: (21)3235-2100
Fax: (21)3235-2104

Fundação Interamericana

Apoiar as pessoas, organizações e processos, canalizar fundos
diretamente ao setor não-governamental, promover a iniciativa
empresarial, a inovação e a autodependência, fortalecer os
princípios democráticos, capacitar a população de baixa renda
para que possa resolver seus próprios problemas e tratar os
parceiros com respeito e dignidade.

https://www.iaf.gov/pt Fone: 202-360-4530

Fundação Iochpe

Educação, cultura e bem-estar social realizando parcerias com
entidades públicas e privadas.

www.fiochpe.org.br

Fone:(11) 3103-8088/
Fax: (11) 3103-8082

Email:       
contato@fiochpe.org.br

Fundación Avina

Focada em projetos da América Latina, em especial o Bioma
Amazônica,reciclagem, cidades sustentáveis e migrações. www.avina.net/avina/

Fone: + [507] 317 1121
Fax: (507) 317 0239

Fundação Maurício Sirotsky  
Sobrinho

É uma organização  especializada em  gerenciamento de projetos
e no  desenvolvimento social,  atuando  nas áreas  de cooperação
técnica e financeira, cidadania empresarial, mobilização social e  
formulação de políticas públicas.

www.fmss.org.br

Fone: (51) 3218-6474
Fax: (51) 3218-6488

E-mail:    
fundacao@fmss.org.br
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Fundação Grupo Boticário de 
Proteção à Natureza

Objetiva apoiar projetos de conservação da natureza, atuando na
área temática meio ambiente.

www.fbpn.org.br
Fone: (41) 3318-2636

fundacao@fbpn.org.br

Fundação Odebrecht

Contribuir para promover a educação de jovens para a vida, pelo
trabalho e para valores, visando sua formação como cidadãos  

responsáveis, conscientes, produtivos, participativos e solidários.

www.fundacaoodebrecht.org.br

Responsável: Marta  
Castro - responsável pelo  
Núcleo de Comunicação e  

Documentação
Fone: (71)340 1752
Fax: (71)340 1668

fundacao@odb.com.br

Fundação Jari

Responsável pela área social do Grupo Orsa/Jari, é instituição
sem fins lucrativos que desenvolve programas e projetos nos
segmentos de educação, saúde, garantia de direitos humanos,
meio ambiente, cultura e geração de emprego e renda.

Tem atuação por meio de uma rede de parcerias com empresas,
instituições, organizações da sociedade civil e diferentes esferas
governamentais.

Com atuação nacional, promove o fortalecimento de políticas
públicas.

http://www.fundacaojari.org.br/pt
/#

Fone: (19) 3223-1457
Fax: (11) 2175-7554

institucional@fundacaoja 
ri.org.br
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Fundação Vale

Realiza ações sociais nos territórios em que a Vale está presente,
buscando dar suporte ao aperfeiçoamento da gestão pública, à
qualificação da participação social, ao fortalecimento das redes
de promoção e proteção social e ao empreendedorismo nas
comunidades.
O trabalho é desenvolvido localmente em parceria com
instituições que têm reconhecida expertise em nossas áreas
temáticas, articulando-se às ações já existentes nas diversas
esferas inter e intra-governamentais e às iniciativas da
comunidade também em andamento, respeitando e valorizando
a cultura local.
Áreas de Atuação:
Educação
Geração de Trabalho e Renda 
Saúde
Temas Complementares (Cultura, Esporte, Promoção e Proteção  
Social)

www.fundacaovale.org
Fone: (21) 3485-5000

Fundação Volkswagen do  
Brasil

Desenvolve iniciativas de impacto social e educacional com
recursos provenientes dos rendimentos de um fundo constituído
pela montadora alemã em 1979.

Junto com parceiros técnicos, aplica e dissemina conhecimentos
capazes de atrelar a teoria à prática. O resultado disso são
transformações efetivas em duas frentes de atuação: educação e
desenvolvimento social.

https://fundacaovolkswagen.org.br
/

Via Anchieta, Km 23,5  
CPI: 1394 - Bairro  

Demarchi, São Bernardo  
do Campo (SP) - CEP:  

09823-901
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Fundo Canadá de Apoio a  
Iniciativas Locais

Fomenta desenvolvimento econômico e social das comunidades
menos favorecidas, saúde, nutrição, educação e direitos  
humanos. www.canadainternational.gc.ca/br 

azil-bresil

Embaixada do Canadá no
Brasil

Fone: (61) 3424-5400
Fax: 55 (61) 3424-5490

Email:
brslag@international.gc.ca

Fundo Constitucional de  
Investimento do Centro-

Oeste

O Fundo de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) é um fundo de
crédito criado pela Constituição Federal de 1988 com o objetivo
de promover o desenvolvimento econômico e social da Região
Centro-Oeste mediante programas de financiamento aos setores
produtivos, buscando maior eficácia na aplicação dos recursos.

http://www.sudeco.gov.br Fone: (61) 3251-8500

Fundo Constitucional de  
Investimento do Nordeste

O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) é
um instrumento de política pública federal operado pelo Banco
do Nordeste que objetiva contribuir para o desenvolvimento
econômico e social do Nordeste, através da execução de
programas de financiamento aos setores produtivos, em
consonância com o plano regional de desenvolvimento,
possibilitando, assim, a redução da pobreza e das desigualdades.

O Banco do Nordeste é um agente do Governo Federal que atua
como depositário de recursos de convênios e como mandatário
da União nos contratos de repasse provenientes de transferências
voluntárias do Orçamento Geral da União (OGU) para estados,
municípios e entidades não-governamentais.

https://www.bnb.gov.br/fne

O Banco do Nordeste está  
habilitado a operar  

através do SICONV em  
todos os seus aplicativos,  

inclusive com OBTV.

Fundo Constitucional de  
Investimento do Norte

O Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) é a
principal fonte de recursos financeiros estáveis para o crédito de
fomento da Região Norte e um dos principais instrumentos
econômico-financeiros de execução da Política Nacional de
Desenvolvimento Regional (PNDR), elaborada pelo Ministério da
Integração Nacional.
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Fundo de Desenvolvimento  
das Nações Unidas para a  

Mulher (Unifem)

É órgão das Nações Unidas com a missão de prover assistência
técnica e financeira a programas inovadores e estratégias que
contribuam para assegurar os direitos da mulher, sua
participação na política e sua segurança econômica.

www.onumulheres.org.br/onu-
mulheres/sobre-a-onu-mulheres/

Fone:(61) 3038-9280/
Fax: (61) 3038-9289

Email:
onumulheres@unwome 

n.org

BNDES Fundo Social

Constituído com parcela dos lucros anuais do BNDES, o Fundo
Social apoia investimentos de caráter social, nas áreas de inclusão
produtiva, serviços urbanos, saúde, educação, desportos, justiça,
meio ambiente e outras vinculadas ao desenvolvimento regional
e social.
Nos últimos anos, o BNDES Fundo Social tem direcionado grande
parte dos investimentos em projetos de inclusão produtiva, tendo
como público-alvo agricultores familiares e seus
empreendimentos, observados os termos da Lei nº 11.326 de
2006, com ênfase em mulheres, jovens, produtores que adotem
sistemas agroecológicos e povos e comunidades tradicionais.

www.bndes.gov.br/wps/portal/site
/home/financiamento/produto/bn 

des-fundo-social
Fone: 0800 702 6337

Fundo Nacional do Meio  
Ambiente (FNMA)

É unidade do Ministério do Meio Ambiente (MMA).
Tem a missão de contribuir, como agente financiador, por meio
da participação social, para a implementação da Política Nacional
do Meio Ambiente - PNMA.
O FNMA é o mais antigo fundo ambiental da América Latina e é
referência pelo processo transparente e democrático na seleção
de projetos. Destina recursos públicos destinados a projetos
socioambientais em todo o território nacional.

www.mma.gov.br/fundo-nacional-
do-meio-ambiente

Fone: (61) 2028-2160
fnma@mma.gov.br

Fundo Nacional de  
Desenvolvimento Científico e  

Tecnológico (FNDCT)

Criado com o objetivo de apoiar financeiramente programas e
projetos prioritários de desenvolvimento científico e tecnológico
nacionais, tendo como fonte de receita os incentivos fiscais,
empréstimos de instituições financeiras, contribuições e doações
de entidades públicas e privadas.

http://fndct.mcti.gov.br/
Fones:(61) 2033-8100

(61) 2033-8021
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Fundação Nacional de Saúde  
(Funasa)

Instituição do governo federal responsável em promover o
fomento à soluções de saneamento para prevenção e controle de
doenças, bem como formular e implementar ações de promoção
e proteção à saúde relacionadas com as ações estabelecidas pelo
Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental.
Desenvolve também ações estratégicas preventivas de Saúde
Ambiental para a redução dos riscos à saúde humana e ações de
estudos e pesquisas na área de saneamento e de saúde
ambiental, além de contar com o Programa Nacional de Apoio ao
Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano (PNCQA),
que busca fomentar e apoiar tecnicamente os estados, Distrito
Federal e municípios no desenvolvimento de ações, planos e
políticas para as ações de controle da qualidade da água para
consumo. Completa o rol de ações o eixo de Educação em Saúde
Ambiental, entendido como um conjunto de práticas pedagógicas
e sociais, de conteúdo técnico, político e científico, que
contribuem efetivamente na formação e o desenvolvimento da
consciência crítica do cidadão, estimulando a participação, o
controle social e sustentabilidade socioambiental.

www.funasa.gov.br
Fone: (61) 3314-6466

/6442

GE Foundation

Entidade filantrópica da General Electric Company, investe em
iniciativas que trabalham para solucionar alguns dos problemas
mais difíceis do mundo. A Fundação foca em educação, saúde,
meio-ambiente, políticas públicas, direitos humanos, alívio de
desastres naturais e sucesso e desenvolvimento comunitário em
todo o mundo. A Fundação GE também apoia empregados e
aposentados. As áreas temáticas são: - Direitos Humanos - Apoio
Humanitário - Meio-Ambiente - Saúde - Educação -
Desenvolvimento Comunitário - Preparo para desastres -
Assuntos Públicos.

www.ge.com/foundation
Email:  

gefoundation@ge.com
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GLOBAL ENVIRONMENT  
FACILITY (GEF) – Fundo

Global para o Meio Ambiente

É um dos maiores financiadores de projetos ambientais no
mundo. A iniciativa de cooperação internacional reúne hoje 183
países, e trabalha com instituições internacionais, organizações
da sociedade civil e o setor privado. O GEF foi estabelecido em
1991 como um programa piloto de US$ 1 bilhão do Banco
Mundial para apoiar a proteção do meio ambiente global e
promover o desenvolvimento sustentável. Desde o seu início, já
destinou mais de US$ 13 bilhões para cerca de quatro mil
projetos em mais de 150 países, incluindo o Brasil. O fundo define
diretrizes, políticas e temas prioritários, e confia às Agências
implementadoras do GEF, ou apenas Agências GEF, a aplicação
das regras a preparação e o monitoramento dos projetos que
serão desenvolvidos pelas chamadas instituições executoras. As
Agências GEF conferem grande capilaridade à instituição e
viabilizam o uso dos recursos em um grande número de projetos.

www.funbio.org.br

Fone: (21) 2123 5300
Fax: (21) 2123 5354

Email:     
funbio@funbio.org.br

Instituto Ayrton Senna

Promove o potencial transformador das pessoas por meio do
desenvolvimento integral dos estudantes e educadores. O
trabalho em parceria, a crença no potencial e o respeito ao
protagonismo.

http://www.institutoayrtonsenna.o 
rg.br

Fone: (11) 2974 3000

Instituto Avon

Responsabilidade com cidadania corporativa, contribuir para o
bem-estar da sociedade e para a preservação do meio ambiente. http://www.institutoavon.org.br/#

/

Fone: 5546-7938
Email:   

instituto@avon.com

Instituto Credicard de  
Desenvolvimento  

Educacional, Cultural e de  
Ação Comunitária

Atua para o aprimoramento das ações sociais desenvolvidas por
organizações do terceiro setor e instituições públicas e privadas.

www.ideca.org.br

Fones: (11) 3845-6386
(11) 3863-2044

ideca@ideca.org.br

23

http://www.funbio.org.br/
mailto:funbio@funbio.org.br
http://www.institutoayrtonsenna.org.br/
http://www.institutoayrtonsenna.org.br/
http://www.institutoavon.org.br/
http://www.institutoavon.org.br/
mailto:instituto@avon.com
http://www.ideca.org.br/
mailto:ideca@ideca.org.br


CATÁLOGO DE FONTES DE FINANCIAMENTO

INSTITUIÇÃO ÁREAS DE FINANCIAMENTO/OBJETIVOS SITE CONTATOS

Instituto Alcoa

Tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento
sustentável local, atuando por meio de programas de
voluntariado, projetos próprios e investimento em projetos de
organizações parceiras em áreas consideradas estratégicas como:
educação, trabalho e renda, saúde, meio ambiente, governança e
segurança.

www.alcoa.com/brasil/pt/instituto. 
asp CAAC 0800 724 9229

Instituto WCF-Brasil

A Childhood Brasil tem como objetivo a proteção à infância e à
adolescência. O foco de atuação é no enfrentamento ao abuso e
da exploração sexual contra crianças e adolescentes.

Trabalha por meio de programas e projetos para que a proteção
da infância e da adolescência seja pauta de políticas públicas e
privadas. Desenvolve parcerias com empresas, sociedade civil e
governos, e oferecem informação, soluções e estratégias para a
questão da violência sexual contra crianças e adolescentes.

www.wcf.org.br

Fone: (11) 2383.8032
Email:        

childhood@childhood.org
.br

Fundação Interamericana  
(IAF)

Órgão independente do Governo dos Estados Unidos, foi criado
pelo Congresso em 1969 para canalizar a ajuda para o
desenvolvimento diretamente às pessoas de baixa renda
organizadas na América Latina e no Caribe. A IAF tem cumprido
seu mandato respondendo com o apoio de doações às ideias mais
criativas de autoajuda recebidas de grupos de base e
organizações não governamentais. Também incentiva parcerias
entre organizações comunitárias, empresas e governo local,
destinadas a melhorar a qualidade de vida das pessoas de baixa
renda e a fortalecer as práticas democráticas.

www.iaf.gov/pt/solicite-fundos/

Inter-American  
Foundation

1331 Pennsylvania Ave.
NW,

Suite 1200 North
Washington, DC 20004

202-360-4530
inquiries@iaf.gov.

Misereor- Obra Episcopal de
Cooperação parao  
Desenvolvimento

É a obra episcopal da Igreja Católica da Alemanha para a
cooperação ao desenvolvimento. Há mais de 50 anos, MISEREOR
está comprometida com a luta contra a pobreza na África, Ásia e
América Latina. A ajuda de MISEREOR dirige-se a todas as

www.misereor.org

info@misereor.de
Fone: 0049-241-4420
Fax: 0049-241-4421
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pessoas que sofrem necessidade – independentemente da sua
religião, raça, cor ou sexo.

Petrobras

Patrocina projetos sociais, ambientais, culturais e esportivos
selecionados em todas as regiões do país. As iniciativas
contribuem para o desenvolvimento local, regional e nacional,
gerando renda, promovendo a proteção ambiental, fortalecendo
a cadeia produtiva da cultura e ampliando o acesso a práticas
esportivas.

www.petrobras.com.br SAC Petrobras:  
0800 728 9001

PNUD – Programa dasNações  
Unidas para o  

Desenvolvimento/PNUD  
Brasil

O Programa das Nações Unidas para oDesenvolvimento executa
diversos projetos em diferentes áreas. Neles, o PNUD oferece aos
parceiros apoio técnico, operacional e gerencial, por meio de
acesso a metodologias, conhecimentos, consultoria especializada
e ampla rede de cooperação técnica internacional. Com o
objetivo de contribuir para o desenvolvimento humano, o
combate à pobreza e o crescimento do país nas áreas prioritárias,
o PNUD Brasil tem a constante missão de buscar alinhar seus
serviços às necessidades de um país dinâmico, multifacetado e
diversificado. Os projetos são realizados em parceria com o
Governo Brasileiro, instituições financeiras internacionais, setor
privado e sociedade civil.

www.br.undp.org/
Fone: (61) 3038-9300

comunica.br@undp.org

PNUMA Programa das  
Nações Unidas para o Meio  

Ambiente

No Brasil, a ONU Meio Ambiente trabalha para disseminar, entre
seus parceiros e a sociedade em geral, informações sobre  
acordos  ambientais,  programas,  metodologias  e conhecimentos

https://nacoesunidas.org/agencia/ 
onumeioambiente/

Fone: (61) 3038-9233
pnuma.brasil@pnuma.or 

g
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em temas ambientais relevantes da agenda global e regional e,
por outro lado, para promover uma participação e contribuição
mais intensa de especialistas e instituições brasileiras em fóruns,
iniciativas e ações internacionais. A ONU Meio Ambiente opera
ainda em estreita coordenação com organismos regionais e sub-
regionais e cooperantes bilaterais, bem como com outras
agências do Sistema ONU instaladas no país.

Shell Brasil S.A.
Financia projetos ambientais, sociais e na área de educação.

www.shell.com.br
Fone: (21) 3590-8409

fale@shell.com

Superintendência de
Desenvolvimento da
Amazônia (SUDAM)

Tem entre as principais competências definir objetivos e metas
econômicas e sociais que levem ao desenvolvimento sustentável
de sua área de atuação; formular planos e propor diretrizes para
o desenvolvimento em consonância com a Política de
Desenvolvimento Regional – PNDR, articulando-os com os planos
nacionais, estaduais e locais; e propor diretrizes para definir a
regionalização da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio
Exterior - PITCE, que considerem as potencialidades e as
especificidades de sua área de atuação entre outras.

http://www.sudam.gov.br/

Fone: (91) 4008-5440
E-mail:     

gabinete@sudam.gov.br

Superintendência de  
Desenvolvimentodo
Nordeste (SUDENE)

Trabalha com ações e instrumentos para potencializar a dinâmica  
econômica, inclusiva e sustentável de sua área de atuação. http://www.sudene.gov.br/ Fone: (81) 2102 - 2000

UNESCO - Organização das  
Nações Unidas para a  

Educação, a Ciência e a  
Cultura/Representação no  

Brasil

As prioridades programáticas da UNESCO no país se definem pela
identificação dos desafios conjunturais brasileiros, no quais a  
Organização  fundamenta  seus  objetivos  estratégicos  para cada
uma de suas áreas temáticas:
• educação
• ciências naturais
• ciências humanas e sociais,
• cultura

www.unesco.org
Fone: (61) 2106 3500
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UNICEF - Fundo das Nações  
Unidas para a Infância

Apesar de estar presente em praticamente todo o território
nacional, o UNICEF reconhece que as regiões Norte e Nordeste –
especialmente no Semiárido e na Amazônia –, as periferias
urbanas, as nações indígenas e as comunidades quilombolas são
as que possuem os piores indicadores sociais no Brasil. Por isso,
para universalizar os direitos de crianças e adolescentes, é
preciso centrar foco em algumas áreas geográficas do Brasil. São
elas:

 Os grandes centros urbanos, onde as desigualdades
dentro de uma mesma cidade são marcantes, separando
em mundos completamente diferentes meninos e
meninas que moram nas comunidades populares e os
que estão nas regiões mais ricas.

 O Semiárido, onde os indicadores sociais revelam que
crianças e adolescentes enfrentam uma realidade
desfavorável em comparação com a vida média dos
brasileiros da mesma idade.

A Amazônia, região que abriga 230 povos indígenas, além de um
grande número de registros de remanescentes de quilombos,
amplas populações que sofrem com problemas básicos de saúde,
proteção e educação, já superados em outras partes do País.

www.unicef.org.br
Fones: 0800 605 2020

(61) 3035-1900
Fax: (61) 3349-0606
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União Europeia no Brasil

A cooperação da União Europeia com o Brasil apoia mais de 100
projetos em todas as regiões do país. Os projetos visam em
particular iniciativas de desenvolvimento sustentável,
governança, democracia, direitos humanos, comércio e
integração regional, água e energia, desenvolvimento humano,
desenvolvimento rural, agricultura e segurança alimentar e
prevenção de conflitos. O financiamento de projetos pela União
Europeia é concedido por meio de subvenções e contratos de
serviços.

www.eeas.europa.eu/delegations/

Fone:+55(61) 2104 3122

E-mail: delegation-
brazil@eeas.europa.eu

Visão Mundial

É uma organização cristã de desenvolvimento e resposta às
situações de emergência. Está no Brasil desde 1975 atuando por
meio de programas e projetos nas áreas de proteção, educação,
advocacia e emergência, priorizando crianças e adolescentes que
vivem em situação de vulnerabilidades diversas.

https://visaomundial.org/

vmb_atendimento@wvi.  
org

WhatsApp: (11) 9 8484
0442

Fone: 0800 70 70 374
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ONDE ENCONTRAR FONTES DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS. Disponível em: http://www.e-gestaopublica.com.br/onde-encontrar-fontes-de-captacao-de-

recursos-externos/

MELO, Herbart dos Santos; LEITÃO, Leonardo Costa. Captação de Recursos: Coletânea de Instituições Nacionais e Internacionais com Linhas de Financiamento para  

Elaboração de Projetos. Fortaleza, SEBRAE/CE, 2007.

Pesquisas nos sites das instituições na internet.
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