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Espécies exóticas invasoras representam uma 
das maiores ameaças ao meio ambiente, com 
enormes prejuízos à economia, à biodiversi-
dade e aos ecossistemas naturais, além dos 
riscos à saúde humana.

Em virtude do potencial invasor e ca-
pacidade de excluir as espécies nativas, 
diretamente ou pela competição por 
recursos, as espécies exóticas invaso-
ras podem transformar a estrutura e a 
composição dos ecossistemas, homo-
geneizando os ambientes e destruindo 
as características peculiares que a bio-
diversidade local proporciona. Por esse 
motivo, estão entre as principais causas 
diretas de perda de biodiversidade e ex-
tinção de espécies, juntamente com mu-
danças climáticas e perda de hábitat, so-
bre-exploração e poluição, fatores com os quais podem 
ter efeitos negativos sinérgicos.

Tendo em vista a complexidade dessa temática, as es-
pécies exóticas invasoras envolvem uma agenda bas-
tante ampla e desafiadora, com ações multidisciplinares 
e interinstitucionais. Ações de prevenção, erradicação, 
controle e monitoramento são fundamentais e exigem o 
envolvimento e a convergência de esforços dos diferentes 
órgãos dos governos federal, estadual e municipal en-
volvidos no tema, além do setor empresarial e das orga-
nizações não-governamentais.

Nesse sentido, a identificação e divulgação de fontes de 
recursos potenciais, em nível nacional e internacional, 
para a viabilização de ações de prevenção, controle, er-
radicação e monitoramento de espécies exóticas inva-

Nêspera (Eryobotrya japonica)   
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Casuarina (Casuarina equisetifolia)   

soras é uma prioridade estabe-
lecida pela Estratégia Nacional 
para Espécies Exóticas Invaso-
ras, coordenada pelo Ministério 
do Meio Ambiente (MMA). Desta 
forma, o Departamento de Es-
pécies do MMA preparou uma lis-
ta de potenciais fontes de finan-
ciamento para ações relativas 
às espécies exóticas invasoras, 
com base no produto  Estudo 
sobre Sustentabilidade Finan-
ceira de Planos de Ação Territo-
riais, desenvolvido pelo  Projeto 
GEF Pró-Espécies: Todos contra 

a Extinção. Assim, as fontes listadas abaixo são recomendadas para ações, 
planos ou projetos que busquem a prevenção ou mitigação de impactos das 
espécies exóticas invasoras no meio ambiente, especialmente para espécies 
ameaçadas de extinção.
 
Vale destacar que a captação de recursos implica em um processo estru-
turado para solicitar contribuições, sejam financeiros ou outros recursos, 
necessárias ao atingimento dos objetivos de uma organização ou de um pro-
jeto, junto a diferentes fontes, tais como indivíduos, empresas, governos ou 
outras organizações. 

Dessa forma, listamos abaixo as poten-
ciais fontes de financiamento agrupadas 
por origem dos recursos - públicos, agên-
cias internacionais e iniciativas privadas 
com e sem fins lucrativos - que podem ser 
acessadas para a execução de ações em 
diferentes linhas temáticas.

Coral-sol  (Tubastrea spp.)  
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Âmbito Federal

Fundo Destinação Quem Pode Acessar Meio de Acesso Link
Agência Nacio-
nal das Águas 
- ANA

Uso sustentável 
dos recursos hídri-
cos

Órgãos públicos Editais de 
chamamento

www.ana.gov.br/pro-
gramas-e-projetos

Fundo 
Amazônia

fiscalização 
ambiental, 
manejo florestal, 
regularização 
fundiária e 
conservação e uso 
sustentável da 
biodiversidade

Órgãos públicos 
federais, estaduais 
e municipais, Ongs, 
universidades e, 
internacionalmente, 
países amazônicos 

Chamadas públicas ou 
entidades aglutinado-
ras

https://www.justica.gov.
br/seus-direitos/consumi-
dor/direitos-difusos/sele-
cao-em-andamento

Fundo de Di-
reitos Difusos 
- FDD

Conservação do 
meio ambiente (en-
tre outros)

Órgãos públicos 
federais, estaduais e 
municipais e Ongs

Processo seletivo de 
projetos

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

Fundo Clima Pesquisas voltadas 
à redução de impac-
tos causados por 
mudanças climáti-
cas

Órgãos públicos 
federais, estaduais 
e municipais, 
organizações civis

Projeto dirigido ou 
edital de chamamento

https://www.bndes.gov.
br/wps/portal/site/home/
financiamento/produto/
fundo-clima/fundo-clima

Fundo Nacional 
de Compen-
sação Ambien-
tal - FNCA

Áreas protegidas 
municipais, estadu-
ais e federais

Em definição Em definição Em definição

Fundo Nacional 
de Desenvolvi-
mento Florestal 
- FNDF

Desenvolvimento de 
atividades florestais 
sustentáveis

Órgãos públicos munic-
ipais, estaduais e feder-
ais e Ongs 

Chamadas públicas www.florestal.gov.br/
desenvolvimento-florestal

Fundo Nacional 
do Meio Ambi-
ente - FNMA

Conservação e o 
manejo da biodi-
versidade e o uso 
sustentável dos 
recursos

Órgãos públicos 
municipais, estaduais e 
federais e Ongs 

Apresentação de 
projetos por demanda 
espontânea ou induzi-
da (editais)

www.mma.gov.br/fun-
do-nacional-do-meio-am-
biente

Fundo Social 
do BNDES

Projetos de caráter 
social -  meio am-
biente é uma das 
linhas temáticas

Pessoas jurídicas de 
direito público ou priva-
do, com ou sem fins 
lucrativos

Sem informação https://www.bndes.gov.
br/wps/portal/site/home/
financiamento/produto/
bndes-fundo-social

Fundo Social da 
Caixa Econômi-
ca Federal - 
FSA Caixa

Projetos e investi-
mentos socioam-
bientais voltados à 
população de baixa 
renda 

Instituições públicas ou 
privadas 

Seleção pública de 
projetos, apoio a 
políticas internas ou 
incentivo a negócios 
sustentáveis

http://www.caixa.gov.br/
site/paginas/downloads.
aspx
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Estado Fundo Destinação Quem Pode 
Acessar Meio de Acesso Link

AM

Fundo Estadual 
de Meio Ambi-
ente - FEMA/AM 

Atividades conser-
vação, recuperação, 
melhoria, educação, 
monitoramento e fis-
calização ambiental

Órgãos munici-
pais e estaduais, 
consórcios de mu-
nicípios, comitês de 
bacias hidrográfi-
cas, ONGs

Projetos, por deman-
da espontânea ou 
edital 

http://meioambi-
ente.am.gov.br/
conselho-estadu-
al-do-meio-ambi-
ente-cemaam/

Fundo Estadu-
al de Recursos 
Hídricos 

Educação ambiental, 
recuperação ambi-
ental, conservação 
da biodiversidade, 
unidades de conser-
vação e desenvolvi-
mento institucional

Órgãos públicos e 
ONGs

Acordos, convênios, 
contratos adminis-
trativos, termos de 
cooperação técnica 

http://meioambiente.
am.gov.br/consel-
ho-estadual-de-recur-
sos-hidricos/

BA

Fundo de Recur-
sos para o Meio 
Ambiente - FER-
FA/BA 

Estudos e pesquisas, 
recuperação ambi-
ental, medidas com-
pensatórias, projetos 
de desenvolvimento 
sustentável e edu-
cação ambiental

Órgãos públicos e 
ONGs

Demanda 
espontânea ou 
editais

http://www.meio-
ambiente.ba.gov.br/
modules/conteudo/
conteudo.php?conteu-
do=208

Fundo Estadu-
al de Recursos 
Hídricos da Bahia 
- FERHBA 

Estudos, programas, 
projetos, pesquisa 
e obras no setor de 
recursos hídricos; 
educação ambiental 
para uso sustentável 
das águas; comuni-
cação, mobilização, 
participação e con-
trole social para o 
uso sustentável das 
águas

Órgãos públicos e 
ONGs

Demanda 
espontânea ou 
editais

http://www.meio-
ambiente.ba.gov.br/
modules/conteudo/
conteudo.php?conteu-
do=208

ES

Fundo Estadual 
do Meio Ambi-
ente - FUNDEMA

Proteção e conser-
vação de espécies 
ameaçadas de ex-
tinção, recuperação 
de áreas degradadas, 
unidades de conser-
vação e áreas prote-
gidas

Não informado Não informado https://seama.es.gov.
br/fundema

Fundo Estadual 
de Recursos 
Hídricos e 
Florestas do 
Espírito Santo - 
FUNDÁGUA 

Manutenção, recuper-
ação e ampliação da 
cobertura florestal

Não informado Não informado https://seama.es.gov.
br/fundagua

Fundos Públicos:
Âmbito Estadual
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GO

Fundo Estadual 
Meio Ambiente - 
FEMA/GO 

Uso sustentável dos 
recursos naturais e 
manutenção, melho-
ria e recuperação da 
qualidade ambiental

Não informado Projetos http://www.meio-
ambiente.go.gov.br/
meio-ambiente-e-re-
cursos-h%C3%AD-
dricos/financiamen-
to-%C3%A0-pro-
jetos-de-desen-
volvimento-suste-
nt%C3%A1vel.html

MA
Fundo Especial 
de Meio Ambi-
ente - FEMA/MA 

Uso racional e suste-
ntável dos recursos 
naturais 

Órgãos públicos e 
ONGs

Planos, programas e 
projetos 

http://stc.ma.gov.
br/legisla-documen-
to/?id=2039

MG

Fundo de Re-
cuperação, 
Proteção e 
Desenvolvimen-
to Sustentável 
das Bacias Hi-
drográficas do 
Estado de Minas 
Gerais - FHIDRO

Racionalização do 
uso e a melhoria dos 
recursos hídricos

Órgãos públicos, 
ONGs, organi-
zações  de pesquisa 
e ensino e asso-
ciação de usuários 
hídricos

Programas, projetos 
e ações 

http://www.igam.
mg.gov.br/fhidro

Fundo Estadual 
de Defesa dos 
Direitos Difusos - 
FUNDIF

Recuperação do bem, 
na promoção de 
eventos educativos e 
científicos

Órgãos públicos e 
ONGs

Projetos http://direitoshu-
manos.social.mg.gov.
br/pagina/fundos/fun-
dif

PR

Fundo Estadual 
do Meio Ambi-
ente - FEMA

Educação ambiental, 
controle e monito-
ramento ambiental, 
recuperação e restau-
ração ambiental, 
proteção dos recur-
sos hídricos, conser-
vação da biodiversi-
dade, Unidades de 
Conservação, desen-
volvimento florestal e 
pesquisa 

Órgãos públicos e 
ONGs

Planos, programas 
ou projetos 

http://www.iap.pr.gov.
br/pagina-1491.html

RS

Fundo Estadual 
do Meio Ambi-
ente - FEMA

Uso sustentável do 
meio ambiente, melho-
ria, manutenção e recu-
peração ambiental

Órgãos ambientais 
estaduais e ONGs

Projetos https://www.sema.
rs.gov.br/consel-
ho-gestor-do-fema

Fundo de Desen-
volvimento 
Florestal - FUN-
DEFLOR

Política agrícola es-
tadual para florestas 
plantadas e seus 
produtos

Órgãos públicos e 
ONGs

Convênio https://www.agri-
cultura.rs.gov.br/
fundos-de-desenvolvi-
mento

RJ

Fundo Estadual 
de Conservação 
Ambiental e 
Desenvolvimento 
Urbano - FECAM

Gestão ambiental e 
biodiversidade, in-
fraestrutura verde, 
saúde e educação 
ambiental

Não informado Projetos e pro-
gramas

http://www.fecam.
rj.gov.br/sfon_consul-
tas.php

Fundo Estadu-
al de Recursos 
Hídrico - FUN-
DRHI

Implementação de 
instrumentos de 
gestão, desenvolvi-
mento das ações do 
plano estadual de 
recursos hídricos e 
dos planos de bacia 
hidrográfica

Não informado Ações, programas e 
projetos 

http://www.inea.
rj.gov.br/ar-agua-e-so-
lo/sobre-o-fundrhi/
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SC

Fundo Especial 
de Proteção Am-
biental - FEPEMA

Utilização sustentável 
da fauna e flora, áreas 
legalmente protegi-
das, conservação e 
monitoramento ambi-
ental, educação am-
biental e fiscalização 
ambiental

Órgãos municipais, 
associações de mu-
nicípios e consór-
cios intermunici-
pais, instituições de 
ensino e pesquisa e 
ONGs

Projetos por deman-
da induzida (editais) 
ou espontânea 

http://www.fepe-
ma.sc.gov.br/index.
php?option=com_
frontpage&Itemid=1

Fundo Estadu-
al de Recursos 
Hídricos - FEHI-
DRO

Estudos, pesquisas e 
levantamentos hídri-
cos e fomento a proje-
tos de aproveitamento 
de recursos hídricos

Órgãos municipais 
em conjunto ou não 
com o estado, pro-
gramas de estudos 
e pesquisas, entre 
outros

Projetos http://www.aguas.
sc.gov.br/fehidro/o-fe-
hidro

SP

Fundo Especial 
do Meio Ambi-
ente e Desen-
volvimento Sus-
tentável - FEMA

Uso sustentável dos 
recursos naturais, 
manutenção, melho-
ria e recuperação da 
qualidade ambiental, 
pesquisa e atividades 
ambientais de con-
trole, fiscalização e 
defesa do meio ambi-
ente

Órgãos públicos e 
ONGs

Meio de editais ou 
demanda espontânea

https://www.prefeitu-
ra.sp.gov.br/cidade/
secretarias/meio_am-
biente/confema/index.
php?p=3299

Fundo Estadu-
al de Recursos 
Hídricos - FEHI-
DRO/SP

Programas e ações 
na área de recursos 
hídricos

Órgãos públicos, 
concessionárias de 
serviços públicos, 
consórcios inter-
municipais, ONGs e 
empresas do setor 
privado

Os proponentes 
devem procurar as 
Secretarias Execu-
tivas dos comitês 
de bacia e elabo-
rar documentação 
necessária

http://fehidro.sp.gov.
br/portal/sobre

Fundo Estadual 
de Defesa dos 
Direitos Difusos 
- FID

Reparação dos danos 
ao meio ambiente

Órgãos públicos e 
ONGs

Editais de chama-
mento

http://justica.sp.gov.
br/index.php/coorde-
nacoes-e-programas/
fundo-estadu-
al-de-defesa-dos-inter-
esses-difusos/
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Públicos
Banco Destinação Quem Pode Acessar Link

Banco do Nordeste

FNE Água; FNE Verde; 
Pronaf Eco; Pronaf 
Floresta; Financiamento 
ao Manejo Florestal 
Sustentável da Caatinga; 
Programas de crédito para 
o setor público voltados 
ao desenvolvimento; 
Programa Fundeci - 
projetos de estudos 
e pesquisas; Apoio a 
projetos sociais para 
entidades sem fins 
lucrativos

Organizações públicas ou 
privadas, com ou sem fins 
lucrativos

https://www.bnb.gov.
br/investimentos-soci-
ais-e-esportivos 
https://www.bnb.gov.br/
responsabilidade-socio-
ambiental/linhas-de-credi-
to
https://www.bnb.gov.br/
governo/credito
https://www.bnb.gov.
br/agronegocio/credi-
to-de-longo-prazo 

Banco de Desenvolvimen-
to de Minas Gerais - BDMG

Apoia técnica ou 
financeiramente ações 
de responsabilidade 
socioambiental 

Entidades parceiras do 
estado de Minas Gerais. 

https://indec.org.br/in-
dec-apoia/

Caixa Econômica Federal - 
CEF

Programa Meio Ambiente 
e Saneamento - Brasil 
Joga Limpo

Municípios e conces-
sionárias estaduais e 
municipais 

http://www.caixa.gov.
br/poder-publico/pro-
gramas-uniao/meio-ambi-
ente-saneamento/Paginas/
default.aspx
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Internacionais
Agência Destinação Quem Pode Acessar Meio de Acesso Link

Agência de Cooper-
ação Internacional 

do Japão - JICA

Recursos hídricos, 
recursos e energia, 
desenvolvimento 
agrícola e rural, 
pesca, gestão am-
biental, medidas de 
mudança climática e, 
principalmente, con-
servação do meio 
ambiente natural

Ongs e Governos 
Locais

Projeto de 
Cooperação Técnica 
de Base

https://www.jica.
go.jp/activities/evalu-
ation/index.html

Agência Norte-Amer-
icana para o Desen-
volvimento Interna-

cional - USAID

Conservação da 
biodiversidade e 
florestas, estrutura 
e gerenciamento de 
recursos ambientais 
e naturais, gestão 
de conhecimento 
em Meio Ambiente e 
Recursos Naturais

Governos locais, 
Ongs, empresas 
privadas com fins 
lucrativos, universi-
dades, cooperativas

Doações, contratos 
ou acordos de 
cooperação

https://www.usaid.
gov/work-usaid/
how-to-work-with-
usaid

Banco Interamerica-
no do Desenvolvi-

mento - BID

Mudança climática 
e sustentabilidade 
ambiental

Governos e Ongs Doações, assistência 
técnica ou emprésti-
mos

https://www.iadb.
org/en/partnership/
partnerships-idb 

Banco Mundial

Gestão de Recursos 
Ambientais e Natu-
rais

Países-membro Empréstimos re-
embolsáveis e não 
reembolsáveis e 
doações

https://www.world-
bank.org/en/work-
with-us

Comissão Europeia

Proteção de espécies 
e habitats, restau-
ração de ecossiste-
mas, agricultura e sil-
vicultura sustentáveis, 
pesca sustentável, 
combate a espécies 
exóticas invasoras e 
redução da perda da 
biodiversidade global

Organizações den-
tro e fora da União 
Europeia

Subvenção (apre-
sentação de propos-
tas), contrato de 
aquisição (por con-
cursos) ou financia-
mentos por meio de 
empréstimos

https://ec.europa.
eu/info/aid-devel-
opment-cooper-
ation-fundamen-
tal-rights_pt

Departamento de 
Desenvolvimento In-
ternacional do Reino 

Unido - DFID

promover o desen-
volvimento sus-
tentável do meio 
ambiente natural, 
principalmente na 
Amazônia

Órgãos públicos Parceria https://www.gov.
uk/guidance/dar-
win-initiative-apply-
ing-for-main-proj-
ect-funding

Global Environment 
Facility (GEF)

Biodiversidade, 
Produtos Químicos e 
Resíduos, Alterações 
Climáticas, 
Florestas, Águas 
Internacionais, 
Degradação do Solo, 
Comércio Ilegal de 
Animais Selvagens

Órgãos governa-
mentais, Ongs, 
empresas do setor 
privado, instituições 
de pesquisa, entre 
outros

Colaboração com 
agências que criam 
propostas de proje-
tos e os gerenciam, 
apoiando governos 
elegíveis e Ongs no 
desenvolvimento, 
implementação e 
execução de seus 
projetos

https://www.thegef.
org/about/funding
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Deutsche Ge-
sellschaft Für Inter-
nationale Zusam-
menarbeit - GIZ

Energias renováveis, 
eficiência energética 
e o uso sustentável 
da floresta tropical

Setores privados, 
universidades e a 
sociedade civil

Cooperação entre 
as organizações 
executoras do 
governo Alemão e 
diversos parceiros 
brasileiros dos 
setores público, 
privado e terceiro 
setor.

https://www.giz.
de/en/workingwith-
giz/34529.html

KfW Bankengruppe

Proteção do clima 
e à conservação 
da biodiversidade, 
tendo como 
foco principal a 
proteção e o manejo 
sustentável das 
florestas tropicais

Instituição pública 
em paises parceiros

Doações ou emprés-
timos

https://www.kfw-en-
twicklungsbank.
de/International-fi-
nancing/KfW-De-
velopment-Bank/
Publications-Videos/
Publication-series/
Guidelines-and-con-
tracts/

Programa das 
Nações Unidas para 
o Desenvolvimento - 

PNUD

Implementação dos 
Objetivos de Desen-
volvimento Suste-
ntável - ODS 

Governos, setor 
privado e sociedade 
civil

Parceria https://www.undp.
org/content/undp/en/
home/funding/fund-
ing-windows.html

Programa das 
Nações Unidas para 
o Meio Ambiente - 

PNUMA

Proteção e restau-
ração de ecossiste-
mas, da biodiversi-
dade e das florestas

Governos, setor 
privado e sociedade 
civil

Parceria https://www.
unenvironment.
org/about-un-en-
vironment/fund-
ing-and-partnerships 

Smithsonian Global

Conservação (des-
de salvar espécies 
ameaçadas de ex-
tinção até monitorar 
ambientes marinhos)

Governos, setor 
privado e sociedade 
civil

Programas de 
colaboração e 
inovação

https://global.si.edu/
partner-with-us

The Lion´s Share 
Fund

Melhorar, de forma 
sustentável, a biodi-
versidade do planeta 
e o bem-estar de 
todos os animais

Comunidades lo-
cais, pesquisadores, 
conservacionistas e 
outros parceiros da 
vida selvagem

Implementadas pe-
las Nações Unidas e 
por organizações da 
sociedade civil

https://www.the-
lionssharefund.com/
content/thelions-
sharefund/en/home.
html#involved

União Internacional 
para Conservação da 

Natureza - IUCN

Ações de preser-
vação da natureza 
e para o desenvolvi-
mento sustentável 
(negócios e biodiver-
sidade, florestas e 
espécies)

Organizações gov-
ernamentais e da 
sociedade civil 

Apoio a pesquisas e 
projetos

https://www.iucn.
org/make-difference
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Privadas
Empresa Linhas Temáticas Quem Pode Acessar Meio de Acesso Link

Itaú - Ecomudança Educação e meio 
ambiente

Projetos alinhados 
aos temas

Editais https://ecomudanca.
ekos.social/

Klabin

Educação, desen-
volvimento local, 
ambiental e cultural

Projetos alinhados 
aos temas

Patrocínio https://klabin.com.
br/fale-conosco/#@
solicitacao-de-patro-
cinio

Norte Energia

Regularização 
fundiária e inves-
timentos na in-
fraestrutura em UCs

Disponibilizando 
recursos ICMBio e ao 
Instituto de Desen-
volvimento Florestal 
e da Biodiversidade 
do Estado do Pará 
(Ideflor-bio), vincu-
lado à Secretaria 
de Estado e Meio 
Ambiente e Suste-
ntabilidade do Pará 
(SEMAS)

Compensação Ambi-
ental

https://www.nort-
eenergiasa.com.br/
pt-br/sustentabili-
dade

Petrobras

Biodiversidade, 
florestas e clima, 
água

Ongs Parceria https://petrobras.
com.br/pt/socie-
dade-e-meio-ambi-
ente/selecoes-publi-
cas/ 

Vale

Pesquisas sobre 
território e espécies 
ameaçadas, recu-
peração de áreas de-
gradadas, inovação, 
desenvolvimento de tec-
nologias e manutenção 
de áreas protegidas nos 
biomas de sua atuação

Ongs Parceria http://www.vale.
com/brasil/PT/sus-
tainability/patrocin-
ios/Paginas/default.
aspx
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governamentais
ONGs Destinação Quem Pode Acessar Meio de Acesso Link

American Bird Con-
servancy - ABC

Conservação de aves 
nativas e seus habi-
tats nas Américas

Organizações alinha-
das com o tema

Parceria https://abcbirds.org/
get-involved/ 

Charles Stewart 
Mott Foundation

Ações ambientais 
que promovam sus-
tentabilidade

Organizações locais Doação https://www.mott.
org/grantee-resourc-
es/

Conservation Lead-
ership Programme 

- CLP

Projetos de biodi-
versidade aplicados 
em países em desen-
volvimento

Quem tiver proje-
to alinhado com os 
temas

Prêmios anuais de 
conservação 

http://www.conser-
vationleadershippro-
gramme.org/grants/
grant-overview/

Fauna & Flora Inter-
national

Proteção da biodi-
versidade - conser-
vação de espécies e 
habitats

Organizações locais Parceria https://www.fau-
na-flora.org/support/
trusts-foundations/

Foundation for Deep 
Ecology

Biodiversidade 
e natureza, 
agricultura ecológica 
e globalização e 
megatecnologia

Organizações volta-
das a conservação 
da natureza

Apoia projetos 
de infraestrutura 
intelectual, publi-
cações, além de re-
alizar doações para 
entidades sem fins 
lucrativos 

www.deepecology.
org

Fundo Brasileiro 
para a Biodiversi-

dade - Funbio

Projetos estratégi-
cos de conservação 
da biodiversidade

Setor privado, pú-
blico e entidades do 
terceiro setor

Editais ou chamadas 
temáticas

https://www.fun-
bio.org.br/pro-
gramas-e-proje-
tos/?t=1 

Fundação Banco do 
Brasil

Educação e preser-
vação do meio ambi-
ente

Organizações sem 
fins lucrativos

Editais ou chamadas 
públicas

www.fbb.org.br

Fundação Engie

Proteção da biodi-
versidade 

Ongs nacionais e in-
ternacionais (parce-
ria) e repasse mensal 
de recursos de Com-
pensação Financeira 
para Utilização de 
Recursos Hídricos 
(CFURH) aos esta-
dos e municípios in-
seridos nas áreas de 
abrangência de suas 
Usinas Hidrelétricas

Editais ou chamadas 
públicas

https://www.fonda-
tion-engie.com/en/
soumettre-un-projet/
https://www.engie.
com.br/sustentabil-
idade/recursos-e-in-
vestimentos/royal-
ties/ 

Fundação Gru-
po Boticário de 

Proteção à Natureza

Ações práticas para 
a conservação de 
espécies e ecossiste-
mas e viabiliza ações 
que implementem 
políticas públicas efi-
cazes para a proteção 
da biodiversidade

Órgãos públicos e 
Ongs

Editais http://www.funda-
caogrupoboticario.
org.br/pt/conserva-
cao-biodiversidade/
Paginas/Apoio-a-pro-
jetos.aspx
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Fundação Bunge

Programas socioam-
bientais

Projetos que 
contribuem para 
melhorar a educação 
e a qualidade de vida 
das comunidades 
onde atua

Parceria http://www.funda-
caobunge.org.br/
contato/

Fundação SOS Mata 
Atlântica

Ações de monitora-
mento, realização de 
estudos, aprimora-
mento da legislação 
ambiental, entre 
outras

Entidades do ter-
ceiro setor

Editais https://www.sosma.
org.br/noticias/

Fundação VF 
(Kipling)

Melhoria das pes-
soas e do planeta e 
no fortalecimento da 
diversidade, da equi-
dade e da inclusão

Organizações não 
governamentais

Subvenções de pro-
jetos que acontecem 
02 vezes ao ano

https://www.vfc.
com/our-company/
the-vf-foundation/
guidelines-proce-
dures

Instituto Alcoa

Educação (ambien-
tal), engajamento 
social e geração de 
trabalho e renda

Apoia financeira-
mente projetos 
locais desenvolvidos 
pelo terceiro setor 
ou setor público

Edital https://www.alcoa.
com/brasil/pt/in-
stitute/local-proj-
ect-support-pro-
gram.asp

Instituto Ekos Brasil

Investimento de im-
pacto, conservação 
da biodiversidade e 
remediação ambien-
tal

Projetos alinhados 
ao foco de atuação

Parceria https://ekosbrasil.
org/contatos/

Instituto Horus

Gestão e manejo de 
espécies exóticas 
invasoras; capaci-
tação técnica para 
prevenção, detecção 
precoce e resposta 
rápida e manejo de 
espécies exóticas 
invasoras, imple-
mentação de planos 
e projetos de pre-
venção, detecção 
precoce e controle 
de espécies exóticas 
invasoras

Projetos alinhados 
ao foco de atuação

Parceria https://institutoho-
rus.org.br/ 

Instituto Ipê

Pesquisar espécies 
raras e/ou ameaça-
das e implementar 
planos de manejo 
conservacionistas, 
desenvolver pro-
gramas de educação 
ambiental, promover 
capacitação profis-
sional em várias 
áreas de conser-
vação, influenciar 
políticas públicas 

Organizações e 
setor privado

Parceria https://www.ipe.
org.br/ipe/seja-nos-
so-parceiro 

13

http://www.fundacaobunge.org.br/contato/
http://www.fundacaobunge.org.br/contato/
http://www.fundacaobunge.org.br/contato/
https://www.sosma.org.br/noticias/
https://www.sosma.org.br/noticias/
https://www.vfc.com/our-company/the-vf-foundation/guidelines-procedures
https://www.vfc.com/our-company/the-vf-foundation/guidelines-procedures
https://www.vfc.com/our-company/the-vf-foundation/guidelines-procedures
https://www.vfc.com/our-company/the-vf-foundation/guidelines-procedures
https://www.vfc.com/our-company/the-vf-foundation/guidelines-procedures
https://www.alcoa.com/brasil/pt/institute/local-project-support-program.asp
https://www.alcoa.com/brasil/pt/institute/local-project-support-program.asp
https://www.alcoa.com/brasil/pt/institute/local-project-support-program.asp
https://www.alcoa.com/brasil/pt/institute/local-project-support-program.asp
https://www.alcoa.com/brasil/pt/institute/local-project-support-program.asp
https://ekosbrasil.org/contatos/
https://ekosbrasil.org/contatos/
https://institutohorus.org.br/ 
https://institutohorus.org.br/ 
https://www.ipe.org.br/ipe/seja-nosso-parceiro 
https://www.ipe.org.br/ipe/seja-nosso-parceiro 
https://www.ipe.org.br/ipe/seja-nosso-parceiro 


ESTRATÉGIA NACIONAL PARA

  
ESPÉCIES EXÓTICAS 
INVASORAS 

ESTRATÉGIA NACIONAL PARA

  
ESPÉCIES EXÓTICAS 
INVASORAS 

ESTRATÉGIA NACIONAL PARA  
ESPÉCIES EXÓTICAS 
INVASORAS 

Instituto Pró-Car-
nívoros

Promover a con-
servação dos 
mamíferos carnívo-
ros neotropicais e de 
seus habitats

Organizações e 
setor privado

Parceria http://procarnivoros.
org.br/oportuni-
dades/

Instituto Votorantim

Promover benefícios 
sociais em locais de 
atuação das em-
presas do grupo, 
favorecendo a oper-
ação sustentável dos 
negócios

Órgãos públicos e 
Ongs

Parceria http://www.institu-
tovotorantim.org.br/
fale-conosco/ 

Liz Claiborne & Art 
Ortenberg Founda-

tion

Sobrevivência da 
vida selvagem

Projetos ao redor do 
mundo

Doações https://www.lcaof.
org/new-page

Moore Foundation

Promoção de 
descobertas 
científicas 
inovadoras, 
conservação 
ambiental e 
preservação do 
caráter especial da 
área da baía de São 
Francisco.

Comunidades, em-
presas, governos, 
ONGs 

Parceria https://www.moore.
org/grants/grant-
ee-resources

National Fish and 
Wildlife Foundation - 

NFWF

Proteger e restau-
rar fauna e flora, 
em especial animais 
selvagens e seus 
habitats

Organizações públi-
cas e privadas, com 
ou sem fins lucrati-
vos

Projetos dentro e 
fora dos EUA 

https://www.nfwf.
org/apply-grant

National Geographic 
Society

Pesquisa e conser-
vação

Projetos ao redor do 
mundo

Subsídios https://www.nation-
algeographic.org/
funding-opportuni-
ties/grants/what-we-
fund/.

Oceânica - Pesquisa, 
Educação e Conser-

vação

Conservação 
dos ambientes 
costeiro-marinhos, 
integrando pesquisa 
científica, educação 
ambiental e propos-
tas de conservação

Esferas pública, 
privada, sociedade e 
universidades

Parceria https://oceanica.org.
br/parcerias/

Sociedade para a 
Conservação de 

Aves do Brasil - Save 
Brasil

Conservação das 
aves brasileiras

Organizações locais 
e nacionais, órgãos 
governamentais, 
empresas, líderes co-
munitários, pesqui-
sadores e membros 
da sociedade civil

Parceria http://savebrasil.org.
br/
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