
Entidades Financiadoras Nacionais

Entidade Financiadora: BASF S. A.
Endereço: Estrada Samuel Aizemberg, 1707 - Jardim Continental
Cep: 09844-900
Cidade / Estado: São Bernardo do Campo-SP
Tel: (11) 4347 1574
Fax: (11) 4347 1790
Site: http://www.basf.com.br
E-mail: soc@basf-sa.com.br
Áreas Prioritárias para Financiamento: A BASF é uma das maiores indústrias químicas do 
mundo. Está presente em mais de 170 países e produz cerca de oito mil itens - de químicos até 
produtos para agricultura e nutrição. Sua missão é valorizar a cidadania por meio do 
comprometimento com as comunidades (internas e externas) aplicando recursos e 
conhecimentos para o desenvolvimento social e respeitando a cultura e as necessidades dessas 
comunidades e o meio ambiente. Apoia projetos destinados a valorizar a cidadania, 
desenvolvimento social, cultura e o meio ambiente.

Entidade Financiadora: COMISSÃO FULBRIGHT - ED. CASA THOMAS JEFFERSON 
Endereço:SEPS - 706/906 - Conjunto B - SHIS - QI 09 Conj. 17 Lote 2 
Cep: 71625-170 
Cidade / Estado: Brasília-DF 
Tel: (61) 364 3824 
Fax: (61) 364 5292 
Site: http://pnb2.incc.br/fulbright/ 
E-mail: fulbright@fulbright.com.br 
Áreas Prioritárias para Financiamento: A Comissão Fulbright – Comissão para Intercâmbio 
Educacional entre os Estados Unidos da América e o Brasil, promove desde 1957 amplo 
intercâmbio de conhecimento e talentos profissionais, com o fim de aumentar o entendimento 
entre os dois povos. Proporciona bolsas de estudos para pós-graduação nos Estados Unidos nas 
seguintes áreas: administração, antropologia, artes, informação, ciência política, comunicação, 
direito, economia, educação, meio ambiente, filosofia, geografia, história, letras e sociologia.

Entidade Financiadora: CONSERVATION INTERNATIONAL DO BRASIL - CI 
Endereço: Av. Getulio Vargas 1300 - 7º andar - Savassi 
Cep: 30112-021 
Cidade / Estado: Belo Horizonte - MG 
Tel: (31) 3261 3889 
Fax: (31) 3441 2582 
Site: http://www.conservation.org.br 
E-mail: info@conservation.org.br 
Áreas Prioritárias para Financiamento: A CI - Conservation International é uma organização 
privada, sem fins lucrativos, dedicada à conservação e uso sustentado da biodiversidade. 
Atuando no Brasil desde 1988, a CI busca estratégias que promovam o desenvolvimento de 
alternativas econômicas sustentáveis, compatíveis com a proteção dos ecossistemas naturais, 
sempre levando em consideração as realidades locais e as necessidades das comunidades. Em 
1999 o Programa do Brasil se transformou em entidade nacional autônoma, denominada 
Instituto Conservation International do Brasil (CI do Brasil). Quatro programas englobam as 
suas atividades: economia/biologia da conservação, planejamento e capacitação em 
conservação e políticas de conservação.

Entidade Financiadora: FAPESP - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 
Endereço: Rua Pio XI, 1500 - Alto da Lapa 
Cep: 05468-901 
Cidade / Estado: São Paulo - SP 
Tel: (11) 3838 4000 
Fax: (11) 3645 2421 
Site: http://www.fapesp.br 
E-mail: info@fapesp.br 
Áreas Prioritárias para Financiamento: A FAPESP apoia, há 40 anos, todas as áreas de ciência e 
tecnologia, por meio da concessão de bolsa e de auxílios a projetos de pesquisa e a outras 
atividades ligadas à investigação e ao intercâmbio científico. A FAPESP concede financiamento a 



pesquisadores com expressiva produção científica ou tecnológica, vinculados a instituições de 
pesquisa, pública ou privada, localizadas no Estado de São Paulo, para as seguintes 
modalidades: Formação de Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão; Pesquisas em Políticas 
Públicas: Apoio a Jovens Pesquisadores; Pesquisas Aplicadas para a Melhoria do Ensino Público; 
(Programa Pró-Ciências; Infraestrutura; Capacitação Técnica).

Entidade Financiadora: FUNBIO 
Endereço: Largo do Ibam, 01 - 6º andar 
Cep: 22271-070 
Cidade / Estado: Rio de Janeiro - RJ 
Tel: (21) 2579 0809 
Fax: (21) 2579 0829 
Site: http://www.funbio.org 
E-mail: funbio@funbio.org 
Áreas Prioritárias para Financiamento: Conservação e uso sustentável da diversidade biológica 
do Brasil, através de projetos de agroecologia, manejo florestal, madeireiro, manejo florestal 
não-madeireiro, conservação, educação ambiental, pesquisa e ecoturismo.

Entidade Financiadora: FUNDAÇÃO BELGO MINEIRA 
Endereço: Av Carandaí, 115 
Cep: 30130-915 
Cidade / Estado: Belo Horizonte (MG) 
Tel: (31) 3219 1426 
Fax: (31) 3219 1337 
Site: http://www.fundacaobelgomineira.org.br 
E-mail: fundacao@belgomineira.com.br 
Áreas Prioritárias para Financiamento: A Fundação Belgo Mineira tem como missão contribuir 
para a integração econômica, social, política, cultura e psicológica das comunidades. Entre seus 
objetivos principais encontram-se o exercício e estímulo às atividades culturais, educacionais, 
ação comunitária, saúde, assistência social, preservação do meio ambiente e lazer. 
Entidade Financiadora: FUNDAÇÃO EDUCAR DPASCHOAL DE BENEMERÊNCIA E 
PRESERVAÇÃO DA CULTURA E MEIO AMBIENTE 
Endereço: Rua Maria Bibiana do Carmo, 305 - Parque Industrial 
Cep: 13031-720 
Cidade / Estado: Campinas - SP 
Tel: (19) 3272 0764 
Fax: (19) 3272 3335 
Site: http://www.educar.com.br 
E-mail: fundacao@educar.com.br 
Áreas Prioritárias para Financiamento: projetos de ONGs direcionados para projetos 
educacionais, estimulando mudanças de comportamento para o desenvolvimento do 
protagonismo e da corresponsabilidade social da sociedade civil.

Entidade Financiadora: FUNDAÇÃO FORD 
Endereço: Praia do Flamengo, 154 - 8o andar 
Cep: 22007-900 
Cidade / Estado: Rio de Janeiro - RJ 
Tel: (21) 2556 1586 
Fax: (21) 2285 1250 
Site: http://www.fordfoundation.org 
E-mail: ford-rio@fordfound.org 
Áreas Prioritárias para Financiamento: A Fundação Ford tem como missão fortalecer os valores 
democráticos, reduzir a pobreza e a injustiça. Bem como fomentar a cooperação internacional e 
promover o progresso humano. A Fundação Ford atua no apoio a projetos de organizações não-
governamentais, através de prioridade às seguintes áreas temáticas: cidadania, direitos 
humanos, justiça social, educação, meio ambiente, saúde e fortalecimento de organizações da 
sociedade civil.

Entidade Financiadora: FUNDAÇÃO O BOTICÁRIO DE PROTEÇÃO À NATUREZA 
Endereço: Rua Gonçalves Dias, 225 
Cep: 80240-340 
Cidade / Estado: Curitiba-PR 
Tel: (41) 340 2650 



Fax: (41) 340 2635 
Site: http://www.fundacaoboticario.org.br 
E-mail: fundacao@fbpn.org.br 
Áreas Prioritárias para Financiamento: A Fundação o Boticário de Proteção à Natureza tem 
como missão promover e realizar a conservação da natureza para garantir a vida na Terra. 
Entre seus objetivos encontram-se as tarefas de apoiar ações de conservação da natureza, 
proteger locais de relevante significado ecológico e promover a conscientização 
conservacionista.

Entidade Financiadora: FUNDAÇÃO OTACILIO COSER 
Endereço: Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 675 - 6o andar - Enseada do Sul 
Cep: 29056-900 
Cidade / Estado: Vitória - ES 
Tel: (27) 3335 6370 
Fax: (27) 3335 6400 
Site: http://www.grupocoimex.com.br 
E-mail: foco@coimex.com.br 
Áreas Prioritárias para Financiamento: A Fundação OTACILIO COSER tem como missão 
desenvolver ações nas áreas de educação e meio ambiente, promovendo a cidadania e a 
formação de lideranças. As áreas de atuação são: educação, meio ambiente e desenvolvimento 
sustentável.

Entidade Financiadora: HSBC BANCO MÚLTPLO 
Endereço: Avenida das Nações Unidas, 11541 - 10o andar - Brooklin Novo 
Cep: 04578-000 
Cidade / Estado: São Paulo - SP 
Tel: (11) 5504 4263 
Fax: (11) 5504 4252 
Site:http://www.hsbc.com.br 
E-mail: ssouza@hsbc.com.br 
Áreas Prioritárias para Financiamento: Projetos de ONGs que sejam dirigidos para a valorização 
da cidadania por meio do efetivo comprometimento com as comunidades em que atua, não 
apenas através do cumprimento das leis e regulamentos, mas também pela distribuição ativa 
para a preservação dos seus valores - através da educação - e do meio ambiente. 
Entidade Financiadora: INSTITUTO ALCOA 
Endereço: Av. Maria Coelho de Aguiar 215 - Bloco C 
Cep: 05804-900 
Cidade / Estado: São Paulo - SP 
Tel: (11) 3741 5807 
Fax: (11) 3741 8300 
Site: http://www.alcoa.com.br 
Áreas Prioritárias para Financiamento: O Instituto Alcoa tem como missão melhorar a qualidade 
de vida das comunidades onde a Alcoa Alumínio e suas subsidiárias operam através da 
aplicação de seus recursos na realização de atividades de caráter filantrópico, 
predominantemente nas áreas de educação, saúde, meio ambiente e bem-estar social. Entre as 
áreas de atuação prioritárias encontram-se: educação, meio ambiente e desenvolvimento 
sustentável, melhorias habitacionais, saneamento básico, gestão urbana e saúde. 
Entidade Financiadora: INSTITUTO ECOFUTURO 
Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima 1355 - 10º andar 
Cep: 01452-919 
Cidade / Estado: São Paulo - SP 
Tel: (11) 3037 9552 
Fax: (11) 3037 9238 
Site: http://www.ecofuturo.org.br 
E-mail: ecofuturo@ecofuturo.org.br 
Áreas Prioritárias para Financiamento: O Instituto Ecofuturo tem como missão praticar e 
promover o desenvolvimento sustentável, visando a melhoria da qualidade de vida, a 
conservação e restauração dos ambientes naturais e antrópicos, e a valorização da cultura e 
educação ambiental, principalmente das comunidades que vivem dos recursos naturais do 
Brasil. Entre as áreas prioritárias de atuação encontram-se: cultura e artes; educação; meio 
ambiente e desenvolvimento sustentável.



Entidade Financiadora: INSTITUTO XEROX 
Endereço: Av. Rodrigues Alves 261 
Cep: 20220-360 
Cidade / Estado: Rio de Janeiro - RJ 
Tel: (21) 2271 1837 
Fax: (21) 2271 1445 
E-mail: fatima-sa@bra.xerox.com 
Áreas Prioritárias para Financiamento: O Instituto Xerox tem como missa assegurar meios e 
condições que possibilitem a Xerox do Brasil exercer em sua plenitude a sua responsabilidade 
como empresa cidadã corporativa, através do desenvolvimento e implantação de projetos que 
beneficiem a sociedade brasileira nas áreas de educação, cultura, esporte, meio ambiente e, de 
modo especial, através de atividades que privilegiem comunidades carentes.

Entidade Financiadora: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 
Endereço: Esplanada dos Ministérios - Bloco D 
Cep: 70043-900 
Cidade / Estado: Brasília-DF 
Tel: (61) 218 2828 
Fax: (61) 225 9046 
Site: http://www.agricultura.gov.br 
E-mail: acsgm@agricultura.gov.br 
Áreas Prioritárias para Financiamento: Projetos de ONGs, com prioridade para associações 
rurais e urbanas, em diversos programas: apoio ao desenvolvimento institucional, capacitação, 
incentivo à educação cooperativista e associativista ; modernização gerencial e administrativa; 
sistemas de produção de agricultura familiar; competitividade de associações rurais e 
cooperativas e fortalecimento da agricultura familiar - PRONAF. Através da EMBRAPA, financia 
também ONGs que estejam com projetos de apoio a pesquisa, desenvolvimento e transferência 
de tecnologia, em diversas prioridades temáticas : tecnologia avançada para a agricultura, 
agricultura familiar, recursos, agronegócios e estudos estratégicos. Com a administração da 
EMBRAPA, é desenvolvido o PROJETO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS 
AGROPECUÁRIAS PARA O BRASIL - PRODETAB. O PRODETAB é um projeto negociado entre o 
governo brasileiro e o Banco Mundial, para aplicação de recursos em pesquisa, desenvolvimento 
e transferência de tecnologia agropecuária, florestal e agroindustrial. Este Projeto pretende 
induzir e apoiar a execução de pesquisas em áreas 
consideradas críticas e estratégicas para o desenvolvimento agropecuário brasileiro, tendo por 
referência demandas identificadas no sistema produtivo e na comunidade científica e 
tecnológica, estimular a ação cooperativa multi-institucional, com abertura à participação do 
setor privado, e apoiar ações que promovam o aumento da eficiência e a sustentabilidade do 
Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária. O PRODETAB apóia as seguintes áreas de pesquisa 
e linhas temáticas : - tecnologia avançada para a agricultura - agricultura de precisão, biologia 
celular, biologia molecular, engenharia genética, informática e outras linhas consideradas 
estratégicas para a superação do atraso tecnológico e a obtenção de melhores índices de 
produtividade, melhor qualidade e maior 
competitividade dos produtos agropecuários, agroindustriais e florestais. - Agricultura familiar - 
tecnologia de produção apropriada à pequena propriedade rural e à pequena empresa de 
processamento industrial, que aumente a eficiência, a produtividade e a sustentabilidade dos 
sistemas de produção; e organização dos produtores, visando à sua maior inserção no processo 
de desenvolvimento rural. - Recursos naturais - tecnologia de 
monitoramento, avaliação, conservação, manejo e exploração sustentável dos recursos naturais 
e de recuperação de áreas degradadas, compatível com o aumento da capacidade produtiva. - 
Agronegócio - tecnologia de colheita e pós-colheita, incluindo armazenagem, conservação e 
processamento industrial, que promova a redução de perdas, de deterioração da qualidade e de 
desperdício de produtos alimentares; estudos e desenvolvimento de oportunidades de mercado 
para novos produtos agropecuários; e processos de gerenciamento da propriedade rural e de 
organização da produção, visando ao crescimento ordenado e eficiente de cadeias produtivas. - 
Estudos estratégicos - estudos básicos e estratégicos para avanços na solução de problemas do 
setor agropecuário, florestal e agroindustrial em geral. - Podem concorrer ao apoio financeiro 
do PRODETAB as instituições de pesquisa agropecuária em geral e de pesquisa em áreas afins; 
universidades e outras instituições de ensino superior; entidades de assistência técnica e 
extensão rural; organizações de desenvolvimento rural; cooperativas agropecuárias e 
associações de produtores rurais; empresas produtoras de sementes, agroquímicos, máquinas e 
implementos e outras com atuação no setor agropecuário, florestal e agroindustrial; 



organizações não-governamentais com atuação em pesquisa e desenvolvimento no setor 
agropecuário, florestal e agroindustrial. - As regras gerais para a apresentação dos projetos 
estão estabelecidas em manual operacional específico do PRODETAB, disponível no endereço 
http://www.embrapa.br/sci. 
Endereço : EMBRAPA - Secretaria de Cooperação Internacional – Parque Estação Biológica - 
Final da W3 Norte - Ed. Sede - Ala C - Sala 220. Caixa Postal 04-0315 - Cep 70770-901 - 
Brasília - DF. Tel (61) 4484491 - Fax (61) 2724656 - E-mail sci@sede.embrapa.br.

PROGRAMA DO COOPERATIVISMO 
O Ministério da Agricultura, através do Departamento de Cooperativismo e Associativismo Rural 
(DENACOOP), elabora as diretrizes de ação governamental para o associativismo rural e o 
cooperativismo, com vista a subsidiar a formulação da política agrícola; elaborar programas e 
projetos que tenham por objeto o desenvolvimento do associativismo rural e do cooperativismo, 
bem como prover e avaliar sua execução; administrar os recursos provenientes do Fundo 
Nacional de Cooperativismo (FUNACOOP), instituído pelo Decreto-lei número 59, de 21 de 
novembro de 1966, e mantido pela Lei número 5.764, de 16 de dezembro de 1971. O 
DENACOOP concede apoio financeiro a projetos que tenham como público-alvo as cooperativas 
(até mesmo as urbanas) e as associações rurais. Propostas devem ser dirigidas ao 
Departamento de Cooperativismo e Associativismo Rural - Esplanada dos Ministérios - Bloco D - 
Sala 352 - Cep 70043-900 - Tels (61) 2182485 / 2182787 - Fax (61) 2254386 – site 
www.agricultura.gov.br/html/estrutura.asp.

Entidade Financiadora: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
Endereço: Esplanada dos Ministérios - Bloco B 
Cep: 70068-900 
Cidade / Estado: Brasília-DF 
Tel: (61) 317 1000 
Fax: (61) 226 7101 
Site: http://www.mma.gov.br 
Áreas Prioritárias para Financiamento: Projetos de ONGs em diversos programas: Educação 
Ambiental; Parques do Brasil; Turismo Verde; Qualidade Ambiental; Amazônia Sustentável; 
Florestar; Biodiversidade e Recursos Genéticos - BIOVIDA; Gestão da Política do Meio 
Ambiente; Brasil Joga Limpo; Desenvolvimento Sustentável da Amazônia e Mata Atlântica. O 
Ministério do Meio Ambiente administra o Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA, que apóia 
iniciativas que visem o uso racional dos recursos naturais, incluindo a manutenção, melhoria ou 
recuperação da qualidade ambiental dos diversos ecossistemas brasileiros. Podem receber 
recursos do FNMA : instituições públicas pertencentes à administração direta ou indireta, em 
seus diversos níveis (federal, estadual e municipal); instituições privadas brasileiras sem fins 
lucrativos que possuam atribuições estatutárias para atuar em áreas do meio ambiente, 
identificadas como organizações não-governamentais (ONGs), organizações da sociedade civil 
de interesse público (OSCIP) ou organizações de base (associações de produtores, de bairro ou 
outras). Para serem consideradas elegíveis, as instituições privadas brasileiras sem fins 
lucrativos deverão integrar o Cadastro Nacional das Entidades Ambientalistas (CNEA/CONAMA) 
ou possuir, no mínimo, dois anos de existência legal. Para mais informações, consulte 
documentos disponíveis no site do Ministério do Meio Ambiente, entrada para FNMA – Editais. 

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

Entidade Financiadora: PETROBRÁS - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. 
Endereço: Av. República do Chile, 65 
Cep: 20035-900 
Cidade / Estado: Rio de Janeiro - RJ 
Tel: 0800 78 9001 



Fax: (21) 2534 6981 
Site: http://www.petrobras.com.br 
E-mail: social@petrobras.com.br 
Áreas Prioritárias para Financiamento: A Petrobrás apóia financeiramente projetos sociais em 
diversas áreas: meio ambiente, educação, cultura, saúde, geração de empregos e segurança 
alimentar. 

Entidade Financiadora: SHELL BRASIL 
Endereço: Av. das Américas 4200 - Bloco 5 - Barra da Tijuca 
Cep: 22640-102 
Cidade / Estado: Rio de Janeiro - RJ 
Site: http://www.shell.com.br 
E-mail: fale@shell.com.br 
Áreas Prioritárias para Financiamento: Financia projetos culturais, comunitários e 
preservação/educacional ambiental.

Entidade Financiadora: UNESCO 
Endereço: SAS - Quadra 5 , Bloco H, Lote 6 - Ed. CNPQ/IBICT/UNESCO, 9o andar 
Cep: 70070-914 
Cidade / Estado: Brasília - DF 
Tel: (61) 223 8684 
Fax: (61) 322 4261 
Site: http://www.unesco.org.br 
E-mail: webmaster@unesco.org.br 
Áreas Prioritárias para Financiamento: Projetos de educação, cultura, meio ambiente, ciências 
sociais, direitos humanos e comunicação/informação/informática. 
Entidade Financiadora: W. K . KELLOG - FOUNDATION - REGIÃO AMÉRICA LATINA E 
CARIBE 
Endereço: Calçada dos Cravos, 108 - Centro Comercial Alphaville 
Cep: 06453-000 
Cidade / Estado: Barueri - SP 
Tel: (11) 4191 2233 
Fax: (11) 7295 0992 
Site: http://www.wkkf.org 
Áreas Prioritárias para Financiamento: Projetos de ONGs destinados a ajudar as pessoas a 
ajudarem a si mesmas através da aplicação prática de recursos e conhecimento para melhorar 
a qualidade de vida desta e das futuras gerações, com prioridade para as seguintes áreas 
temáticas: comunicações; desenvolvimento comunitário; desenvolvimento da economia 
popular; desenvolvimento da filantropia e voluntariado; desenvolvimento de lideranças; 
educação; fortalecimento de organizações da sociedade civil; meio ambiente e desenvolvimento 
rural sustentável; saúde; segurança alimentar. 
Entidade Financiadora: WWF BRASIL 
Endereço: SHIS EQ. QL 6/8 Conj. E - 2º andar 
Cep: 71620-430 
Cidade / Estado: Barueri - SP 
Tel: 0300 78 95652 
Fax: (61) 364 7474 
Site: http://www.wwf.org.br 
Áreas Prioritárias para Financiamento: A missão da WWF Brasil é contribuir para que a 
sociedade brasileira conserve a natureza, harmonizando a atividade humana com a preservação 
da biodiversidade, com o uso dos recursos naturais. Financia projetos de apoio a natureza e 
colabora com bolsas de aperfeiçoamento técnico acadêmico.

Fonte da Informação: INSTITUTO BRASILEIRO DO TERCEIRO SETOR IBTS - SQS 102 - Bl. B - AP. 106 
CEP: 70330-020 - Brasília/DF - Telefax: (61) 224 4506 - Site: www.ibts.kit.net - E-mail: ibts@brasilia.com.br 


