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CHAMADAS PÚBLICAS 

 

 

EDITAIS ABERTOS 

 

 

 

OBJETO PRAZO 

FINAL 

ACESSO AO EDITAL 

A plataforma Captamos está oferecendo um curso online 

sobre captação de recursos por meio de editais. São 

tratados conceitos gerais, como planejar, dicas e erros 

comuns. O curso está dividido em 4 módulos com duração 

total de 55 minutos. 

Contínuo 

http://captamos.org.br/learn/pro

grams/p/4762/Captacao_com_E

ditais 

A Tinker Foundation oferece apoios institucionais com o 

objetivo de fomentar políticas públicas para melhorar a 

qualidade de vida na América Latina. O edital está 

separado em três grandes áreas: governança democrática, 

educação e manejo sustentável de recursos. 

15/09/2018 
https://www.tinker.org/content/i

nstitutional-grants-requests 

O Hilden Charitable Fund é um fundo de segurança social 

sediado na Inglaterra, que apoia projetos de 

desenvolvimento comunitário, educação e saúde. Será 

dada prioridade para projetos que atendam as 

necessidades e ao potencial de meninas e das mulheres. 

Contínuo 
http://www.hildencharitablefund

.org.uk/ 

O Saving Species é uma organização que atua no 

financiamento para a compra de pedaços relativamente 

pequenos de terra (no máximo algumas centenas de 

hectares) tendo como meta criar grandes áreas de 

corredores ecológicos, com objetivo de preservar espécies 

nativas. 

Contínuo 
https://www.savingspecies.org/c

ontact-us/submit-project/ 

A Tinker Foundation oferece apoios institucionais com o 

objetivo de fomentar políticas públicas para melhorar a 

qualidade de vida na América Latina. O edital está 

separado em três grandes áreas: governança democrática, 

educação e manejo sustentável de recursos. 

15/09/2018 
https://www.tinker.org/content/i

nstitutional-grants-requests 

O Hilden Charitable Fund é um fundo de segurança social 

sediado na Inglaterra, que apoia projetos de 

desenvolvimento comunitário, educação e saúde. Será 

dada prioridade para projetos que atendam as 

necessidades e ao potencial de meninas e das mulheres. 

 Contínuo 
http://www.hildencharitablefund

.org.uk/ 

O Consulado Geral do Japão em São Paulo aceita projetos 

com atuação no atendimento às necessidades humanas 

básicas, principalmente nas áreas de assistência social: 

Saúde básica; Educação básica; Bem-Estar público e Meio 

 Contínuo 
http://www.sp.br.emb-

japan.go.jp/pt/apoio/apc1.htm 

http://captamos.org.br/learn/programs/p/4762/Captacao_com_Editais
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Ambiente. 

A Open Society Foundations abre chamada de apoio a 

projetos na América Latina, com foco em quatro áreas: 

transparência e fiscalização de políticas governamentais, 

participação social no debate político, garantia dos 

direitos humanos e a promoção da segurança cidadã. 

Contínuo 

https://www.opensocietyfoundat

ions.org/grants/latin-america-

program 

A Fundação Coca-Cola apoia projetos de organizações 

sem fins lucrativos, em todo o mundo, que atuem de 

acordo com as prioridades locais das comunidades, dentro 

das temáticas de gestão hídrica, bem-estar humano, 

reciclagem comunitária e educação. 

 Contínuo 

https://www.coca-

colacompany.com/our-

company/community-requests-

guidelines-application 

A Fundação Interamericana (IAF) seleciona projetos de 

grupos comunitários e organizações não governamentais, 

na América Latina e Caribe, que trabalhem na melhoria 

das condições de vida de populações marginalizadas 

através de soluções inovadoras, visando o 

desenvolvimento sustentável. 

 Contínuo 

https://www.coca-

colacompany.com/our-

company/community-requests-

guidelines-application 

A National Geographic Society financia projetos ao redor 

do mundo que contribuem significativamente para a 

conservação e sustentabilidade dos recursos biológicos, 

culturais e históricos do planeta Terra. 

 Contínuo 
https://www.nationalgeographic.

org/grants 

A Fundação Arcadia apoia projetos continuadamente de 

instituições de caridade e escolares que buscam preservar 

a cultura e o meio-ambiente, além de projetos que 

promovem o acesso livre à informação. 

Contínuo 
https://prosas.com.br/editais/121

-arcadia-grants 

O programa de financiamento do Fundo OPEC para o 

Desenvolvimento Internacional (OFID) oferece 

assistência tecnológica para pequenos projetos, auxílio 

humanitário e patrocínios para pesquisas e outros 

programas. 

Contínuo 

http://www.ofid.org/PROJECTS

-OPERATIONS/Grants/Grant-

Application 

O Projeto “The Pollination” promove apoio financeiro a 

projetos em estágios iniciais de desenvolvimento que 

necessitam de uma pequena quantidade de dinheiro para 

solucionar muitos de seus problemas, e estimular seu 

desenvolvimento inicial para que possam crescer. 

Contínuo https://thepollinationproject.org/ 

O Fundo de Inovação Global recebe propostas a qualquer 

momento de soluções inovadoras que abordem os 

principais desafios do desenvolvimento, principalmente 

para grupos pobres e vulneráveis. O financiamento varia 

de £ 30 mil a £ 10 milhões de libras. 

Contínuo https://globalinnovation.fund/ 

A Fundação Ford recebe propostas o ano inteiro de 

projetos que atuem nas seguintes áreas: engajamento civil; 

desenvolvimento com equidade; economia inclusiva; 

 

Contínuo 

 

https://www.fordfoundation.org/

work/our-grants/idea-
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oportunidades para a juventude; criatividade e livre 

expressão; justiça de raça, gênero e etnia; e liberdade na 

internet. 

submission/ 

A holandesa Fundação Doen recebe projetos durante todo 

o ano para apoiar projetos sociais nas áreas de energias 

sustentáveis, economia solidária e empreendimentos 

sociais. Não há valor máximo e mínimo estabelecidos, 

mas indicam que normalmente financiam 1/3 do valor do 

projeto. 

Contínuo 

https://www.doen.nl/application

s/applications.htm 

 

 

Fonte: http://ispn.org.br/capta/ver/oportunidades/ 


