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FONTES DE FINANCIAMENTO NACIONAIS E
INTERNACIONAIS
Um dos grandes desafios postos a instituições de Terceiro Setor é a sustentabilidade e
sobrevivência das organizações. O Terceiro Setor distingue-se por serem instituições sem fins
lucrativos, voltadas para o atendimento de demandas da sociedade civil, por vezes, complementando a
ação do Estado e de agentes econômicos.
O Terceiro Setor, embora não tenha fins econômicos, necessita recursos para suas atividades.
Neste sentido, há diversas estratégias de mobilização de recursos que podem ser utilizadas pelas
organizações: venda de produtos, organização de eventos, produção de materiais, contratos de
prestação de serviços, entre outras opções. Além dessas formas habitualmente utilizadas, as
organizações podem valer-se das doações dedutíveis do imposto de renda de pessoas físicas e
jurídicas, patrocínios, subvenções e auxílios, etc. Seus financiadores principais são: agencias de
fomento, ONGs, Governo e Setor Privado.
Qual a diferença entre Captação ou Mobilização de recursos? Os dois na prática levantam
recursos para as atividades de uma organização, garantindo sua sustentabilidade. O termo captação de
recursos vincula-se mais a fontes de financiamento (pessoas físicas e/ou jurídicas – governamentais ou
privadas), objetivando buscar recursos externos à instituição a fim de garantir a continuidade de suas
atividades. Enquanto, o termo mobilização inclui o conceito de “recurso” para além da fonte financeira,
considera: o trabalho – inclusive o voluntariado -, os materiais, os equipamentos, os serviços, os
relacionamentos, entre outros. Mobilizar é movimentar recursos visando atender a causa e as
necessidades da organização.
A equipe do Observatório Terceiro Setor disponibiliza uma listagem atualizada de entidades
nacionais e internacionais de financiamento, com intuito de facilitar a busca por investidores,
contribuindo assim para a sustentabilidade das organizações.
Bom proveito!

Entidades Nacionais e Internacionais de Financiamento e Parcerias,
com endereços e critérios de seleção e projetos

AMERICAN EXPRESS DO BRASIL
Endereço: Av. Maria Coelho Aguiar 215 - Bloco F - 8ºandar
CEP: 05804-907 Cidade / Estado: São Paulo, SP Tel: (11) 3741-3583 Fax:(11) 3741-5099
Site:www.americanexpress.com.br –
Áreas Prioritárias para Financiamento:
A American Express do Brasil procura ser uma empresa cidadã nas comunidades às quais conduz negócios e
naquelas onde os funcionários da empresa vivem e trabalham. Apóia projetos para finalidades beneficentes,
educacionais ou culturais.
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BANCO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES DIRETORIA DA ÁREA SOCIAL
Endereço: Av. República do Chile, 100 CEP: 20139-900
Cidade / Estado: Rio de Janeiro Tel: (21) 2277 6748 Fax:(21) 2240 3749
Site: www.bndes.gov.br E-mail: bazeredo@bndes.gov.br
Áreas Prioritárias para Financiamento:
Projetos de ONGs em diversos programas, envolvendo: a) Expansão e melhoria da qualidade da infra-estrutura
urbana e dos serviços sociais básicos; b) Manutenção e criação de oportunidades de trabalho e geração de renda;
c) Modernização da gestão pública; d) Fomento do investimento social das empresas. Na área de
desenvolvimento social, o BNDES tem atuado na melhoria da capacidade operacional do Sistema Único de Saúde
- SUS, que garante o atendimento gratuito à população e, em parceria com o Ministério da Saúde, administra o
Programa de Fortalecimento e Modernização das Entidades Filantrópicas e Hospitais Estratégicos Integrantes do
Sistema Único de Saúde.

BANCO J.P. MORGAN
Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729 - 15o andar
Cep: 04538-405 Cidade / Estado:São Paulo – SP Tel:(11) 3048-3904 Fax:(11) 3048-3882
Site: www.jpmorgan.com - E-mail: vieiraanaluisa@jpmorgan.com
Áreas Prioritárias para Financiamento:
Desde a fundação, em 1799, o Banco JP Morgan tem apoiado o desenvolvimento das comunidades situadas nos
paises em que atua. No Brasil, o Banco dispõe-se a analisar projetos de ONGs direcionados para a área
educacional, com prioridade para atuação na formação da cidadania. Os projetos a serem financiados devem
estar localizados nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo.

CÁRITAS BRASILEIRA
Endereço: SDS - Bloco P - Ed. Venâncio III - Salas 410/414
Cep: 70393-900 Cidade / Estado:Brasília – DF Tel:(61) 325-7473 Fax:(61) 226-0701
Site: www.caritasbrasileira.org E-mail: caritasn@zaz.com.br
Áreas Prioritárias para Financiamento:
A Caritas Brasileira faz parte da Rede Caritas Internationalis, rede da Igreja Católica de atuação social presente
em 198 países, com sede em Roma. É um organismo da CNBB - Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e foi
criada em 12 de novembro de 1956. É reconhecida como de utilidade pública federal. A Caritas Brasileira atua em
07 grandes linhas de ação:
1) relações democráticas e políticas públicas; 2) fortalecimento e organização institucional; 3) formação de
agentes em prol da solidariedades; 4) promoção da economia popular solidária; 5) atuação em áreas de
emergência; 6) desenvolvimento da cultura da solidariedade e 7) convivência com o semi-árido.

COMISSÃO FULBRIGHT - ED. CASA THOMAS JEFFERSON
Endereço: SEPS - 706/906 - Conjunto B - SHIS - QI 09 Conj. 17 Lote 2Cep: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.

EMBAIXADA DA ALEMANHA - DIVISÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA ENDEREÇO:SES
Av. das Nações - Lote 25 - Quadra 807 Cep:70415-900 Cidade / Estado:Brasília-DF
Tel: (61) 443 7330 Fax:(61) 443 7508 –
Site: www.embaixada-alemanha.org.br - E-mail: germanembassy@zaz.com.br
Áreas Prioritárias para Financiamento:
O Governo da Alemanha concede, no âmbito da cooperação técnica e financeira, apoio financeiro a projetos de
pequeno porte, assim entendidos os projetos das áreas social, de saúde, educação e agropecuária que:
- beneficiam a população mais carente. - podem ser concluídos em, no máximo, seis meses.
- não requerem continuação, prolongamento ou mudanças no decorrer de sua execução.
- requerem recursos financeiros modestos.
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- representam um impulso à capacidade da comunidade progredir com esforços próprios.
- As solicitações podem ser apresentadas por qualquer pessoa ou entidade que trabalhe, sem fins lucrativos e
sem interesses particulares ou políticos, em prol do crescimento socioeconômico da população carente.
A entidade proponente deve apresentar:
- requerimento dirigido ao Departamento de Cooperação Técnica da Embaixada.
- Breve descrição da instituição solicitante, acompanhada de cópias do registro como instituição sem fins
lucrativos e da ata de fundação.
- Breve descrição do projeto, contendo justificativa do apoio solicitado, clientela beneficiada, objetivo do projeto,
resultados esperados e contribuição própria da entidade para o projeto.
- Orçamento em papel timbrado da casa comercial ou empresa, com a declaração do solicitante atestando serem
aqueles os melhores preços encontrados.
Após a análise da documentação, um representante da missão diplomática alemã visita o projeto, para fins de
aprovação. Satisfeitos os requisitos para a aceitação do projeto, será providenciada a tradução dos documentos,
que serão então remetidos ao Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, que fará a seleção.
Os projetos devem prever contribuição própria da entidade solicitante, estando excluídas as solicitações de caráter
caritativo e as de doações de alimentos ou dinheiro e as de pagamentos de salários ou semelhantes.
São admitidas as solicitações para o financiamento de materiais, equipamentos ou instrumentos necessários à
realização do projeto, os quais não possam ser financiados por entidades locais.
Os projetos devem ser apresentados no início do ano ou no ano para o ano seguinte (o ano fiscal alemão começa
em abril e vai até março do ano-calendário seguinte).

EMBAIXADA DA AUSTRÁLIA - Departamento Assistente de Pesquisa – DAP
Endereço: SHIS - Quadra 09 - Conjunto 16 - Casa 01 Cep:70469-900 Cidade / Estado:Brasília-DF
Tel: (61) 248 5569 Fax: (61) 248 1066
Site: www.embaixada-australia.org.br - E-mail: embaustr@zaz.com.br
Áreas Prioritárias para Financiamento:
A Embaixada da Austrália mantém o Programa de Assistência Direta - DAP, que financia projetos de cunho
eminentemente social, administrado por entidades não-governamentais e objetivando o desenvolvimento direto da
comunidade. O Programa está direcionado a pequenas iniciativas locais, tais como:
- desenvolvimento comunitário - compra ou contratação de materiais ou equipamentos que ajudem a criar
empregos.
- Infra-estrutura de produção
- reforma ou melhoria de instalações ligadas ao projeto.
- Melhoria da produção: compra de insumos (sementes, gado reprodutor, etc) que melhorem a qualidade da
produção.
- Treinamento de Pessoal. A entidade solicitante deve encaminhar pedidos de assistência financeira contendo as
seguintes informações:
- nome oficial da organização, nome da pessoa responsável, endereço completo, endereço postal (se diferente),
telefone para contato (imprescindível).
- Descrição da organização (histórico, atividades desenvolvidas, área de atuação, situação socioeconômica da
comunidade, atual fonte de sustento).
- Nome e descrição do projeto.
- Custo total do projeto.
- Valor solicitado à Embaixada da Austrália, descrição da parte financiada pela Embaixada e orçamentos.
- Identificação das demais fontes de financiamento (quando houver).
- Descrição do segmento específico da comunidade a ser beneficiada pela contribuição australiana.
- Cópias do estatuto social, publicação no Diário Oficial da União e CNPJ.
- Notícias de jornal ou outros meios de divulgação relativas à entidade (desejável).
Não existe um formulário padrão para a solicitação, que deverá conter informações sobre as melhorias a serem
realizadas com os recursos, sobre a natureza assistencial e promotora do desenvolvimento do projeto e sobre a
ligação entre o projeto e a comunidade.
A ajuda é dada preferencialmente a entidades já estabelecidas e que possam documentar uma história de
atividade social na localidade. Pedidos de doações de caráter exclusivamente caridoso não são considerados,
nem são financiadas atividades paralelas ou não diretamente assistenciais (aplicações financeiras, compra de
produtos para revenda, pagamento de dívidas ou salários).
A apresentação de projetos pode ser feita em qualquer época do ano (o ano fiscal australiano tem início em julho
e segue até junho do ano-calendário seguinte).
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EMBAIXADA DO CANADÁ
Endereço: SES - Av. das Nações - Quadra 803 - Lote 16 Cep:70410-900 Cidade / Estado:Brasília-DF Tel:(61) 321
2171 Fax:(61) 321 4529 Site:www.canada.org.br
E-mail: brsla@dfait-maeci.gc.ca
Áreas Prioritárias para Financiamento:
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.
Por meio da embaixada do Canadá é possível ter acesso aos recursos do Fundo Canadá em Apoio a Pequenos
Projetos Comunitários (Fundo Canadá), programa que apóia iniciativas de comunidades e de entidades nãogovernamentais de representação ou de assessoria a trabalhos populares que tenham um nítido caráter de autoajuda e co-participação por parte dos proponentes e das comunidades envolvidas.
O público-alvo do Fundo Canadá são crianças e adolescentes em situação de desvantagem - crianças e
adolescentes em situação de pobreza, meninos e meninas de rua ou em situação de risco, crianças e jovens
indígenas e filhos de trabalhadores rurais -, e os setores de intervenção são os seguintes.
- saúde e nutrição - ações curativas e preventivas e ações para a melhoria da situação alimentar/nutricional.
- Educação - ações em apoio à educação formal ou informal (incluindo educação comunitária e exercício da
cidadania) e cursos técnicos e profissionalizantes.
- Direitos humanos - projetos que visem auxiliar na eliminação do trabalho infantil e no combate à exploração
sexual e aos maus-tratos de crianças e adolescentes.
- O Fundo Canadá atende a projetos de todas as regiões do país, com prioridade para as regiões Norte e
Nordeste e para as periferias das grandes cidades e para projetos elaborados em conjunto com o público
beneficiário e que contemplem a gestão coletiva dos recursos.O seguintes documentos devem acompanhar a
proposta de projeto : - estatuto social da entidade responsável pelo projeto e ata de sua fundação.- Cópia da
publicação no Diário Oficial da União e do CNPJ.- Ata da eleição das duas últimas diretorias.- Relação de nomes,
endereços e profissão dos atuais componentes da diretoria.- Levantamento de preços (três fornecedores), com a
indicação dos utilizados para a composição do orçamentário solicitado ao Fundo Canadá.- Esboço ou planta da
unidade a ser construída, com indicação do titular e da situação documental do imóvel (se for o caso).A
apresentação dos projetos pode ser feita ao longo do ano - o ano fiscal canadense tem início em abril e segue até
março do ano-calendário seguinte. Maiores informações podem ser obtidas junto ao Fundo Canadá em Apoio a
Pequenos Projetos Comunitários - Caixa Postal 0341 - Cep. 70359-970 - Brasília - DF - Fax (61) 321-3061.

EMBAIXADA DO JAPÃO
Endereço: SES - Quadra 811 - Av. das Nações - Lote 39
Cep: 70425-900 Cidade / Estado:Brasília-DFTel:(61) 242 6866 Fax:(61) 242-0738
Site: www.japao.org.br - E-mail:info@japao.org.br
Áreas Prioritárias para Financiamento:
Projetos de ONGs que objetivem atenção especial nas áreas de cuidados de saúde básica, educação básica,
alívio da pobreza, bem-estar público e meio ambiente.
O governo japonês oferece um programa de assistência econômica para projetos de desenvolvimento concebidos
para atender às diversas necessidades dos países pobres. Conhecido como Assistência a Projetos Comunitários
(APC)
- APC, esse programa oferece apoio a projetos por vários organismos, como organizações não-governamentais,
hospitais, estabelecimentos de ensino básico, institutos de pesquisa e outras organizações sem fins lucrativos.
Qualquer projeto pode ser financiado pela APC, dando-se preferência às seguintes áreas :
- cuidados de saúde básica.
- Educação básica.
- Alívio da pobreza.
- Bem-estar público.
- Meio ambiente.
As áreas de prioridade podem ser determinadas pela missão diplomática ou consular japonesa (embaixada ou
consulado geral) em cada País. A quantia máxima de assistência concedida por projeto é, geralmente, de 10
milhões de ienes japoneses ou, em casos excepcionais, de 20 milhões de ienes.
Os solicitantes devem ter em conta que os seguintes itens orçamentários não podem ser financiados:
salários, combustível, despesas de viagem, diárias e outros custos administrativos e operacionais da organização.
A organização que desejar receber os fundos do programa APC deve encaminhar a solicitação à missão
diplomática ou consular japonesa da região onde será feita a implantação do projeto.
Ao formulário de solicitação (fornecido pela representação diplomática ou acessível por meio de download pela
internet) deve-se anexar um orçamento detalhado do projeto, um mapa mostrando sua localização, um estudo de
viabilidade e, se disponível, um folheto e uma cópia do estatuto da organização. Essencial também é o
fornecimento de dados para contato, uma vez que podem ser solicitadas informações adicionais.
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Tendo recebido a solicitação e os documentos relacionados, a missão diplomática ou consular adota os
seguintes procedimentos:
- exame do projeto - ao receber a solicitação, os funcionários da missão diplomática ou consular examinam o
projeto, dando especial atenção ao seu objetivo, impacto socioeconômico e custo. Com base nesses pontos, são
selecionados os projetos mais apropriados para a assistência.
- Visita ao local do projeto - os funcionários da missão diplomática ou consular encarregados da APC visitarão o
local do projeto selecionado a fim de decidir sobre a concessão da assistência.
Ao formular a solicitação, a organização deve ter em conta o seguinte:
- na seleção para o financiamento dos projetos, o governo do Japão irá priorizar seu impacto e sustentabilidade.
Em princípio, deve-se convencer a missão diplomática de que a organização é capaz de gerir, com segurança, os
projetos de desenvolvimento. Uma descrição detalhadas das realizações anteriores da organização pode ser
importante no momento da avaliação do projeto.
- O governo japonês não pode proporcionar fundos para salários e outras despesas operacionais periódicas. Em
vista disso, a realização do projeto deve ser financiada pela própria organização, independentemente.
- A fim de permitir ao governo japonês a verificação do valor de cada item do orçamento, devem-se apresentar
três cotações de três fornecedores diferentes. Em determinadas circunstâncias, como em situações de
emergência, por exemplo, ou quando se dispõe apenas de um número limitado de fornecedores, a missão
diplomática ou consular pode diminuir o número de cotações exigidas.
Os projetos podem ser apresentados ao longo do ano, independentemente da data de início do projeto, os fundos
de assistência são entregues antes de 31 de março (fim do ano fiscal japonês, que tem início em abril).
Os formulários de solicitação pode ser obtidos no site da internet http://www.japao.org.br/portugues/index.htm

FUNDAÇÃO ABRINQ
Endereço: Rua Lisboa, 224 - Jardim América - Cep: 05413-000 - Cidade / Estado:São Paulo – SP
Tel: (11) 3081-0699 - Fax:(11) 3081-0699
Site: www.fundabrinq.org.br - E-mail: pcpv@fundabrinq.org.br
Áreas Prioritárias para Financiamento:
A atuação da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente é pautada pela Convenção
Internacional dos Direitos da Criança (ONU, 1989), Constituição Federal (1988) e Estatuto da Criança e do
Adolescente (1990).
Articulando e mobilizando a sociedade civil e o poder público para transformar a criança e o adolescente em
prioridade, a Fundaçao Abrinq tem as seguintes áreas de atuação: 1) saúde e nutrição; 2) educação e cultura; 3)
trabalho infantil; 4) família e comunidade; 5) denúncias; 6) políticas públicas.
A Fundação Abrinq é uma entidade sem fins lucrativos que atua em favor da criança e do adolescente através de
diversos programas e projetos, a saber: programa Empresa Amiga da Criança; programa Prefeito Amigo da
Criança; programa Crer para Ver; programa de Educação Infantil; projeto Jornalista Amigo da Criança e projeto
Mudando a História.

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: 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.

FUNDAÇÃO IOCHPE
Endereço: Alameda Tietê, 618 - Casa 01 - Cerqueira César - Cep: 01417-020
Cidade / Estado: São Paulo – SP - Tel: (11) 3060-8388 Fax: (11) 3060-8388
Site: www.widesoft.com.br/fiochpe - E-mail:fiochpe@mandic.com.br
Áreas Prioritárias para Financiamento:
Projetos de ONGs que atuem em Cruzeiro (SP), Contagem (MG) e Canoas (RS) nas áreas de cultura, educação e
bem-estar social.
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FUNDAÇÃO MAURÍCIO SIROTSKY SOBRINHO
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 1620 - 4o piso - Menino Deus
Cep: 90150-004 - Cidade / Estado:Porto Alegre – RS
Tel: (51) 218-6474 Fax: (51) 218-6488
Site: www.fmss.org.br E-mail: fundacao@fmss.org.br
Áreas Prioritárias para Financiamento:
Projetos de ONGs nas áreas de educação e treinamento, desenvolvimento comunitário, arte, cultura e recreação.

FUNDAÇÃO O BOTICÁRIO DE PROTEÇÃO À NATUREZA
Endereço: Av. Rui Barbosa, 3450 Cep: 83965-260 Cidade / Estado:São José dos Pinhais – PR
Tel: (41) 381-7396 Fax:(41) 382-4179 Site: www.fbpn.org.br - E-mail: fundação@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.

FUNDAÇÃO ODEBRECHT
Endereço: Av.Luiz Viana Filho, 2841 – Paralela - Cep: 41730-900 - Cidade / Estado:Salvador - BA
Tel: (71) 206-1752 Fax: (71) 206-1668
Site: www.fundacaoodebrecht.org.br - E-mail: fundacao@odb.com.br
Áreas Prioritárias para Financiamento:
A Fundação Odebrecht tem como missão contribuir para promover a educação de adolescentes para a vida,
visando sua formação como cidadãos responsáveis, conscientes, produtivos, participantes e solidários, que
realizem sua capacidade de constituir famílias aptas a formar uma nova geração educada, saudável e estruturada
para a vida produtiva, bem como contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades.

FUNDAÇÃO TELEFÔNICA
Endereço: Rua Joaquim Floriano 1052 9o andar - Itaim Bibi Cep: 04534-004 Cidade / Estado:São Paulo – SP
Tel: (11) 3706-1955 Fax: (11) 3706-1950 Site: www.fundacaotelefonica.org.br - E-mail:fundacao@telefonica.org.br
Áreas Prioritárias para Financiamento:
A missão da Fundação Telefônica é contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos segmentos mais carentes
da sociedade, apoiando as empresas da Telefônica no cumprimento de suas responsabilidades sociais. As áreas
de atuação prioritárias são: educação, saúde, cidadania, direitos humanos e justiça social, cultura e artes,
assistência social. Em seus programas e projetos a Fundação sempre privilegia a aplicação social das tecnologias
de telecomunicações e de informação.

FUNDAÇÃO W. K. KELLOG
Endereço: Alameda Rio Negro 1084 - Conj. 31 - Ed. Plaza - Cep: 06454-000 Cidade / Estado:Barueri – SP
Tel: (11) 4191-2233 - Fax: (11) 4195-0992
Site: www.wkkf.org
E-mail: Áreas Prioritárias para Financiamento:
A Fundação Kellog tem como missão ajudar as pessoas a ajudarem a si mesmas, através da aplicação de
recursos e conhecimentos para melhorar a qualidade de vida desta e das futuras gerações. Terão prioridade os
projetos que visem romper o ciclo de pobreza através da promoção do desenvolvimento saudável dos jovens,
potencializando sua participação e capacidade de liderança em suas comunidades.

HSBC Solidariedade
Endereço:Site: 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.
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INSTITUTO AYRTON SENNA
Endereço: Rua Olavo Egídio, 287 – Santana Cep: 02037-000Cidade / Estado:São Paulo – SP
Tel: (11) 6950-0440 Fax: (11) 6950-8007
Site: www.senna.com.br - E-mail: ias@ias.org.br
Áreas Prioritárias para Financiamento:
O Instituto Ayrton Senna tem como fundamento a vida e os ideais de Ayrton Senna, com o objetivo de contribuir
para a criação de condições e oportunidades para que todas as crianças e adolescentes possam desenvolver
plenamente o seu potencial como pessoas e cidadãos. Entre as áreas prioritárias de atuação encontram-se: 1)
assistência social; 2) cidadania; 3) direitos humanos e justiça social; 4) comunicação; 5) desenvolvimento
comunitário; 6) educação; 7) fortalecimento de organizações da sociedade civil; 8) saúde; 9) tecnologia e
produção de conhecimentos.

INSTITUTO ITAÚ CULTURAL
Endereço: Av. Paulista, 149 - Cep: 01311-000 - Cidade / Estado:São Paulo – SP
Tel: (011) 3268-1700 -Fax: (011) 3268-1832
Site: www.itaucultural.org.br - E-mail: instituto@itaucultural.org.br
Áreas Prioritárias para Financiamento:
O Instituto Itaú Cultural tem como missão contribuir para a preservação e divulgação do patrimônio cultural do
país, bem como articular e favorecer a produção e a formação cultural, com ênfase na utilização de tecnologia de
ponta, de forma a democratizar o aceso às artes e cultura brasileiras ativamente no processo de formação da
cidadania.
Os projetos devem ser apresentados visando o fomento da produção artística e atividades que propiciem o
desenvolvimento do interesse pelo conhecimento da arte brasileira e a reflexão sobre as relações com a ciência e
a tecnologia.

PETROBRÁS - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
Endereço: Av. República do Chile, 65 - Cep:20035-900 Cidade / Estado:Rio de Janeiro – RJ
Tel: 0800-789001 - Fax: (21) 2534-6981
Site: 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.

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

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: 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.

VOLWSWAGEM DO BRASIL
Endereço: Rua Volkswagen 291 - Cep:04344-900 - Cidade / Estado:São Paulo – SP
Tel:(11)5582-5084 Fax: (11)5582-5021
Site: www.volkswagen.com.br E-mail:
Áreas Prioritárias para Financiamento:
A Volkswagem do Brasil tem como objetivo geral desenvolver e participar de programas sociais voltados para a
comunidade, principalmente nas áreas de educação, saúde e assistência social. Entre as áreas prioritárias de
atuação encontram-se: assistência social; cultura e artes; educação; esportes e saúde.
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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: www.wkkf.org E-mail:
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.

AGÊNCIAS INTERNACIONAIS





As Agências Internacionais atuam nas atividades de cooperação bilateral e multilateral, amparadas nos
Acordo Básicos de cooperação científica e tecnológica firmados pelo Governo Brasileiro.
As atividades de cooperação são estabelecidas por meio de Convênios Bilaterais com instituições
congêneres de outros países, Programas Multilaterais e afiliação às instituições internacionais
governamentais e não-governamentais, assegurada por pagamento de contribuições anuais e têm por
finalidade contribuir para a transferência de conhecimentos e experiências que podem ser relevantes para
os esforços de desenvolvimento.
Os instrumentos disponibilizados se destinam a complementar e a fortalecer os meios de que dispõem os
países beneficiários para alcançar os objetivos propostos, de interesse mútuo, em cada programa. As
ações desenvolvem-se em campos estratégicos e procuram privilegiar a participação de outros setores
nos esforços de cooperação.

BID - BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO
http://www.bid.com/
Principal fonte de financiamento:
Multilateral para projetos de desenvolvimento econômico, social e institucional na América Latina e no Caribe.
Provê empréstimos e assistência técnica utilizando capital fornecido por seus países membros, bem como
recursos obtidos nos mercados mundiais de capital mediante emissão de obrigações.

BIRD - BANCO MUNDIAL
http://www.worldbank.org/
Principal organismo multilateral internacional de financiamento do desenvolvimento social e econômico. Além de
financiar projetos, oferece sua grande experiência internacional em diversas áreas de desenvolvimento,
assessorando o mutuário em todas as fases dos projetos, desde a identificação e planificação, passando pela
implementação, até a avaliação final. A atuação no Brasil é regida pela Estratégia de Assistência ao País, que
inclui assistência em cinco áreas: redução direcionada da pobreza, ajuste fiscal sustentável, retomada do
crescimento, crescente efetividade do desenvolvimento e melhor administração dos ativos ambientais.

DFID - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO INTERNACIONAL DO REINO UNIDO
http://www.dfid.gov.uk/
Área de Atuação:
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.

JICA - AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL DO JAPÃO
http://www.jica.go.jp/
Área de Atuação:
Órgão do governo japonês responsável pela implementação dos programas e projetos de cooperação técnica com
os demais países. Apoia atividades nas seguintes modalidades: treinamento, intercâmbio, doação de
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equipamentos, cooperações técnicas tipo projeto e pesquisa, mini-projetos, estudos de desenvolvimento. No
Brasil, as áreas prioritárias são saúde, agricultura, indústria, meio ambiente, educação e reformas econômicas.

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
http://www.undp.org/
Área de Atuação:
Distribui fundos aos países em desenvolvimento, ajudando os países em programa de cooperação mútua. No
Brasil, iImplementa programas no âmbito do Acordo Básico em Assistência Técnica entre o Governo Brasileiro e
as Nações Unidas. Apoia projetos nas seguintes áreas: saúde (HIV/AIDS), políticas ambientais, energia,
informações e comunicações tecnológicas, políticas de redução de pobreza, gestão democrática.

PNUMA - PROGRAMA DA NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE
http://www.unep.org/
Área de Atuação:
Presta serviços ao meio ambiente, particularmente na difusão das preocupações ambientais dentro da
comunidade internacional. Proporciona apoio aos países no desempenho de seus objetivos na área ambiental,
colaborando com os governos no desenvolvimento de projetos e atividades. Atua, também, com instituições
acadêmicas e ONG's que possuem reconhecida experiência na área.

UE - União Européia
http://www.europa.eu.int/
Área de Atuação:
Órgão executivo responsável pela execução e gestão de acordos de comércio e de cooperação técnica outros
países. No Brasil, apoia projetos de cooperação técnica voltados para o meio ambiente, ciência e tecnologia,
administração pública, pequenas e médias empresas, reduçãodo desequilíbrio social.

USAID - Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional
http://www.usaid.gov/
Área de Atuação:
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

FONTES INTERNACIONAIS DE FINANCIAMENTO
AÇÃO AGRÁRIA ALEMÃ - DEUTSCHE WELTHUNGERHILFE / DWHH
Endereço 53113 – Bonn País: Alemanha
Tel: (49 228) 22 880 Fax:(49 228) 22 0710
Site: www.welthungerhilfe.de Email: dwhh_lg1@compuserve.com
Financia:Projetos de ONGs voltados para o desenvolvimento rural.
AÇÃO ECUMÊNICA SUECA – DIAKONIA
Endereço Box 1774 111 87 – Stockholm País: Suécia
Tel: (46 8) 453 6900 Fax: (46 8) 453 6929
Site: www.diakonia.se email: diakonia@diakonia.se
Financia: Projetos de ONGs direcionados para melhoria da qualidade de vida das populações , direitos humanos,
justiça e eocnomia.
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ALCOA FOUNDATION
Endereço: 3029 Alcoa Bldg.25 6th Pittsburgh. PA 15219-1850 País: Estados Unidos
Tel: (412) 553-4545 Fax:(412) 553-4498
Site: www.alcoa.com/grant.html Email:alcoa@totalresponse.com
Financia: Arte, programas culturais, educação, desenvolvimento da comunidade, administração pública e
governamental
AMERICAN COUNCIL OF LEARNED SOCIETIES – ACL
Endereço: Office of Fellowships and Grants ACLS, 228 - East 45 th Street. New York, NY. País: Estados Unidos
Tel: 212-949-8058
Fax: 212-949-8058
Site:www.acls.org/ Email:
Financia: A American Council of Learned Societies - ACLS, é uma organização sem fins lucrativos voltada para
apoiar projetos ligados às ciências sociais, bem como ao estreitamento de relações com as sociedades que
possuem objetivos similares.
AT & T FOUNDATION
Endereço 2333 Ponce de Leon Blvd. Room 1007- Coral Gables, FL 33134 País: Estados Unidos
Tel: 305-774-2365
Fax: 305-774-2365
Site: www.att.com/foundation/ Email: rdabney@attmail.com
Financia: A Fundação AT & T investe em projetos que tenham interseção com as necessidades das comunidades
e a da empresa. A ênfase é concedida nas regiões onde a empresa tenha forte presença, sendo dada preferência
a projetos relacionados a educação, arte e cultura.

BANYAN TREE FOUNDATION
Endereço 10695 Treena Street Suite 101 - San Diego, CA 92131 País: Estados Unidos
Tel: (858) 578-5335 Fax: (858) 578-6058
Site: www.banyantic.com Email:info@banyantlc.com
Financia: A Banyan Tree Foundation apóia projetos voltados para a educação internacional, direitos humanos,
desenvolvimento econômico internacional e defesa do meio ambiente.

BROT FUR DIE WELT - PÃO PARA O MUNDO (em alemão)
Endereço Stafflenbergstrasse, 76 Cidade Stuttgart País:AlemanhaTel:+ 49 (0) 711-2159-0Fax:+ 49 (0) 711-2159368-515
Site: www.brot-fuer-die-welt.org Email:bfdwprojektinfo@brot-fuer-die-welt-org
Financia: projetos de ONGs voltados para melhorar as condições de vida de pequenos produtores sem terra e
também para povos indígenas.

CAMPBELL SOUP COMPANY GIVING PROGRAM
Endereço c/o Public Affairs Campbell Place, Box 60B - Camden, NJ 08103 – 1799 País: Estados Unidos
Tel: 1-800-433-2711 Fax:1-800-433-2711
Site: www.campbell.soup.com Email:
Financia: Projetos de artes visuais, programas culturais, educação e desenvolvimento da criança, pesquisa
médica, nutrição, mulheres e desenvolvimento rural e econômico.

CANADIAN CATHOLIC ORGANIZATION FOR DEVELOPMENT AND PEACE
Endereço: 10 St. Mary Street Suíte 420 Toronto- Ontário
País: Canadá - M4Y 1P9 Tel:(416) 922-1592 Fax:(416) 922-0957
Site: www.devp.org Email:clevy@devp.org
Financia: A Canadian Catholic Organization for Development and Peace é uma das organizações de
desenvolvimento internacional mais importantes do Canadá. Fundada em 1967 pelo episcopado canadense, esta
organização apóia projetos oriundos de países em desenvolvimento que estejam voltados para melhorar as
condições de vida e trabalho de comunidades carentes, com destaque para as áreas de educação, direitos da
mulher e reforma agrária.
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CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO – CIID
Endereço Avenida Brasil 2655 - 11300 – Montevideo País:Uruguai
Tel: (598 2) 709-0042 Fax: (598 2) 708-6776
Site: www.idrc.ca/lacro Email:lacroinf@idrc.org.uy
Financia: O Centro Internacional de Investigações para o Desenvolvimento - CIID contribui para a busca de
soluções aos problemas sociais, econômicos e ambientais das comunidades dos países em desenvolvimento,
através do financiamento de pesquisas científicas, concedendo prioridade aos projetos direcionados para a
seguridade alimentar, equidade no uso dos recursos naturais, conservação da biodiversidade, manutenção e
criação de empregos, estratégias e políticas de desenvolvimento social, informação e comunicação.

CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION
Endereço: 1200 Mott Foundation Building – m 503 S. Saginaw Suite 200 Flint - MI - 48502 – 1851 País: Estados
Unidos
Tel: (1 810) 238-5651 Fax: (1 810) 766-1753
Site: www.mott.org Email:infocenter@mott.org
Financia: projetos de ONGs direcionados para a educação e a defesa do meio-ambiente.
CHEVRON OVERSEAS PETROLEUM INC.
Endereço P . O . Box 5046 San Ramon - CA - 94583-0946 - 6001 Bollinger Canyon Road País:Estados Unidos
Tel:+ 1 - 925 - 842-1000 Fax:+ 1 - 925 - 842-1000
Site: www.chevron.com
Financia: projetos de ONGs direcionados para diversos programas: educação em matemática e ciências;
desenvolvimento de recursos humanos; igualdade de acesso e de qualidade nas escolas; meio-ambiente.

CHILDREN ACTION FOUNDATION
Endereço 14 rue de la Terrasiére 1207 - GenevePaís:Suíça
Tel: 41 - 22 736 6100 Fax:41 - 736 6126
Site: www.childrenaction.org Email: children@iprolink.ch
Financia: Projetos direcionados para melhorar as condições de vida de crianças carentes.

COMISSÃO EUROPÉIA
Endereço Square Ambiorix, N1/410 B-1040 – Bruxelas País: Bélgica
Tel: 32-2-736-4087 Fax:32-2-732-1934
Site: http: //europa.eu.int
Financia: Ajuda humanitária, ciência e tecnologia, direitos humanos, desenvolvimento rural e urbano, educação,
ecologia, meio ambiente, desenvolvimento da mulher, juventude e planejamento familiar.

CONSERVATION, FOOD & HEALTH FOUNDATION
Endereço 77 Summer Street, 8th Floor – GrantsManeg Boston - MA - 02110 – 1006 País:Estados Unidos
Tel: (1 617) 426-7172 Fax: ( 1 617) 426-5441
Site: www.grantsmanagement.com email:cfhf@grantsmanagement.com
Financia: projetos de ONGs em diversos programas: conservação de recursos naturais; produção e distribuição
de alimentos; melhora e promoção da saúde.

COOPERATIVE DEVELOPMENT FOUNDATION
Endereço 1401 New York Ave., N. Y., Ste. 1100 - Washington, DC 20005 País:Estados Unidos
Tel: 202-638-6222 Fax:202-638-1374
Site: www.coopdevelopment.org
Financia: Apóia projetos voltados para melhorar a vida de comunidades pobres e isoladas, com especial ênfase
para o apoio às cooperativas.

DR. SCHOLL FOUNDATION
Endereço 1033 Bulevard de Skakie - Suite 230 - Chicago 60062 País: Estados Unidos
Tel: 847-559-7430 Fax:847-559-7430
Site: www.ats.edu
Financia: programas de caridade, educação, bem estar social, cultural e cívico.
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DUPONT CORPORATE CONTRIBUTIONS PROGRAM
Endereço Dupont Building 1007 Market Street - Wilmington, DE/19898 País:Estados Unidos
Tel: 1-302-774-1000 Fax:1-302-774-1000
Site: www.dupont.com Email:info@dupont.com
Financia: arte/cultura, hospitais, organizações de saúde, mulher, minorias e política pública.

ELISABETH GLASER PEDIATRIC AIDS FOUNDATION
Endereço 2950 31 st Street, 125 Santa Monica - CA – 90405 País: Estados Unidos
Tel:(1 310) 314-1459 Fax:(1 310) 314-1469
Site: www.pedaids.org Email:research@pedaids.org
Financia: Projetos de ONGs no programa de pesquisa médica direta e imediatamente relevante para HIV/AIDS
pediátrico.

EXXON CORPORATE GIVING PROGRAM
Endereço Exxon Company - P.O. BOX 2180 Houston, TX 77039-2298 País: Estados Unidos
Tel: 214-444-1000 Fax:+ 1 - 972-4441405
Site: www.exxon.com
Financia: Apóia projetos direcionados para o meio ambiente, educação, saúde, museus e minorias.

FAUNA & FLORA INTERNATIONAL
Endereço Great Eastern House, Tenison Road, Cambridge CB1 2DT País:Inglaterra
Tel: 440-1223-571000 Fax:440-1223-461481
Site: www.ffi.org.uk
Email: info@fauna-flora.org
Financia: pesquisa, conservação e proteção da vida selvage.

FIRST HAND FOUNDATION
Endereço 2800 - Rockcreek parkway - Kansas City, MO 64117 País:Estados Unidos
Tel: 816 - 201-1569 Fax:816 - 201-7569
Site: Email: Firsthandfoundation@cerner.com
Financia: Projetos direcionados para o setor de saúde, especialmente da população infantil.

FOUNDATION FOR AGRONOMIC RESEARCH, INC.
Endereço 655 Engineering Dr., Ste 110 Norcross, GA 30092-2821 País:Estados Unidos
Tel: 1 - 770-4470335 Fax: 1 - 770-4480439
Site: www.ppi-far.org Email: ppi@ppi-ppi.org
Financia: Apóia projetos voltados para aumentar a sustentabilidade econômica da agricultura, protegendo
simultaneamente o meio ambiente.

FOUNDATION FOR DEEP ECOLOGY
Endereço Bldg.Fort 1062-Cronkite Sausalito, CA 94965 País:Estados Unidos
Tel: 415-229-9339 Fax:415-229-9340
Site: www.deepecology.org
Email: info@deepecology.org
Financia: Conservação e proteção dos recursos naturais e vida selvagem, meio ambiente e agricultura.

FOUNDATION FOR EXPLORATION
Endereço Box 46 - Cambridge CB1 UW País: Reino Unido
Tel: 1-8888-843-2111
Fax: 1-8888-843-2111
Site: www.earthandspace.org
Email: info@earthandspace.org
Financia: Projetos de exploração da terra e espaço, pesquisa científica, trabalho científico que utilize tecnologias
espaciais para resolver problemas na terra como, por exemplo, o uso do GPS.

13
FREEDOM FORUM, INC
Endereço 1101 Wilson Blvd., 22nd. Fl. Arlington, VA 22209 País:Estados Unidos
Tel:703-528-0800
Fax:703-522-4692
Site:www.freedomforum.org
Email:news@freedomforum.org
Financia: comunicação, filme/vídeo, televisão, jornalismo e publicidade, museus, arte/cultura, educação e
liberdade civil.

GOOD SAMARITAN, INC
Endereço South Street, 270 - Lexington KY 40508 País: Estados Unidos
Tel: 859-255-1691 Fax:859-254-7337 Site:www.goodhealthky.org Email:info@gsfky.org
Financia: Projetos de ONGs em diversos programas: estudo e tratamento da dislexia, ensino superior; medicina,
melhora na administração da justiça; proteção do meio ambiente.

HELEN KELLER INTERNATIONAL
Endereço 352 Park Avenue South 12th Floor - New York, NY 10010 País: Estados Unidos
Tel: 1 877 535 5374 Fax: 212 532 0544
Site: www.hki.org Email: Luucat@hotmail.com
Financia: Projetos de prevenção da cegueira e serviços de reabilitação. Apoia também, atividades voltadas para a
melhoria nutricional das camadas mais vulneráveis da população, com prioridade para as crianças.
INGÉNIEURS SANS FRONTIÈRES – ISF
Endereço 14, passage Dubail 75010 – Paris País:França
Tel: (33 1) 53 35 05 40 Fax:(33 1) 53 35 05 41
Site: www.isf-france.org Email:Courrier@isf-france.org
Financia: projetos de ONGs direcionados para educação para o desenvolvimento, formação e apoio técnico.
INTERNATIONAL DEVELOPMENT RESEARCH CENTRE – IRDC
Endereço Plza. Cagancha 1335 - Piso 9 - 11100 – Montivideo País:Uruguai
Tel: 598-2-902-2031 Fax:598-2-902-0223
Site: www.idrc.ca/lacro Email: lacroinf@idrc.org.uy
Financia: O Centro Internacional de Pesquisas para o Desenvolvimento contribui para a busca de soluções aos
problemas sociais, econômicos e ambientais, financiando projetos de pesquisa, treinamento e parcerias.
INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT – IFAD
Endereço Via del Serafico, 104 - 00142 – Roma País:Itália
Tel: 39 – 0654591 Fax:39 – 065043563
Email: ifad@ifad.org
Financia: Projetos de desenvolvimento agrícola oriundos de países em desenvolvimento, que estejam voltados
para aliviar a pobreza rural e melhorar os padrões nutricionais da população.

J. PAUL GETTY TRUST - THE GETTY GRANT PROGRAM
Endereço 1200 Getty Center Drive, Suite 800 Los Angeles - CA - 90049 – 1685 País: Estados Unidos
Tel: (1 310) 440-7300 Fax:(1 310) 440-7703
Site: www.getty.edu/Grant Email:communications@getty.edu
Financia: Projetos de ONGs voltados para educação, pesquisa e conservação em artes visuais.

JENIFER ALTMAN FOUNDATION
Endereço Presídio Building 1016 - First Floor - San Francisco, CA 94129 País: Estados Unidos
Tel: 415-561-2182 Fax: 415-561-2182
Site: www.jaf.org Email: info@jaf.org
Financia: projetos de conservação e proteção de recursos naturais, biodiversidade e desenvolvimento humano
sustentável, saúde e desenvolvimento econômico internacional.
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JOHN SIMON GUGGENHEIM MEMORIAL FOUNDATION
Endereço 90 Park Avenue New York - NT – 10016 País: Estados Unidos
Tel: (1 212 ) 687-4470 Fax:(1 212) 697-3248
Site: www.gf.org Email: fellowships@gf.org
Financia: projetos de ONGs que objetivem: bolsas de estudo para pesquisa e criação artística com a meta de
melhorar a qualidade da educação e prática profissional e artística, bem como estimular a pesquisa e contribuir
para maior compreensão internacional.

JOHNSON & JOHNSON CORPORATE GIVING PROGRAM
Endereço 1 Johnson & Johnson Plz. New Brunswick, NJ 08933 País: Estados Unidos
Tel: 732-524-3061
Fax: 732-524-3061
Site: www.johnsonandjohnson.com
Financia: programas culturais e de arte, educação, meio ambiente, saúde, prevenção do abuso de álcool e
drogas e prevenção da gravidez na adolescência.

LINCOLN PARK ZOO SCOTT NEOTROPIC FUND
Endereço 2001 North Clark St. Chicago - IL – 60614 País: Estados Unidos
Tel: (1 312) 742-7765 Fax: (1 312) 742-7220
Site: www.lpzoo.com
Email: steveed@ix.netcom.com
Financia: projetos de ONGs que tenham como meta a conservação biológica de animais latino-americanos.

LIZ CLAIBORNE & ART ORTENBERG FOUNDATION
Endereço 650 5 th Ave. New York - NY 10019 País:Estados Unidos
Tel: 212-333-2536 Fax:212-333-2536
Site: www.lcaof.org
Financia: conservação e proteção dos recursos naturais e da vida selvagem.

MENSEN IN NOOD/CARITAS NEDERLAND
Endereço Luybenstraat 19 5211 B55 – Hertogenbosch País: Holanda
Tel: 073-6-134-134 Fax:073-6-134-119
Site: www.som.net Email:w.goris@caritas.nl
Financia: projetos de ONGs em programas de melhoria das condições de vida das crianças e dos idosos.

MISEREOR - KATHOLISHE ZENTRALSTELLE FUR ENTWICKLUNGSHILFE
Endereço Mozartstrasse 9 52064 – Aachen País: Alemanha
Tel: (49 241) 4420 Fax: (49 241) 442188
Site: www.misereor.de Email: postmaster@misereor.de
Financia: projetos de ONGs voltados para as populações mais empobrecidas.

MORIAH FUND
Endereço 1634 I St., N.W., Ste. 1000 - Washington, DC 20006 País: Estados Unidos
Tel: 202-783-8488 Fax:202-783-8499
Site: www.moriahfund.org
Financia: conservação e proteção dos recursos naturais, meio ambiente, planejamento familiar, direitos humanos,
desenvolvimento de lideranças e desenvolvimento da comunidade.

NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY
Endereço 1101 - 15th St., N.W., Ste 700 - Washington, DC 20005-5003 País:Estados Unidos
Tel: 202-293-9072 Fax:202-223-6042
Site: www.ned.org
Email:info@ned.org
Financia: Assuntos internacionais, programas com metas democráticas, liberdade política e econômica, direitos
humanos e sociedade civil.
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NATIONAL FISH AND WILDLIFE FOUNDATION
Endereço 1120 Connecticut Avenue, N . W., Suite 900 Washington - D . C . – 20036 País:Estados Unidos
Tel: (202) 857-0166 Fax:(202) 857-0162
Site: www.nfwf.org
Financia: projetos de ONGs que estejam direcionados para a conservação da pesca e da vida silvestre.

NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY
Endereço 17 th Street, n . W . Washington - DC - 20036-4688 País:Estados Unidos
Tel:800-647-5463 Fax:800548-9797
Site:www.nationalgeographic.com
Email:jfintel@ngs.org
Financia: projetos de ONGs que estejam dirigidas à pesquisa científica de campo e exploração em diversas áreas
: antropologia, arqueologia, astronomia, biologia, botânica, geografia, geologia, oceanografia, paleontologia e
zoologia.

NATIONAL ORGANIZATION FOR HEARING RESEARCH
Endereço 225 Haverford Ave., Narberth, PA 19072 País:Estados Unidos
Tel: 610-664-3135 Fax:610-668-1428
Site: www.nohrfoundation.org Email:smsnohr@worldnet.all.net
Financia: Pesquisa nas áreas de ouvido e garganta (prevenção, causas e cura da surdez)
NETHERLANDS ORGANIZATION FOR DEVELOPMENT COOPERATION – NOVIB
Endereço Amaliastraat 7 - 2514 JC Den Haag Netherlands País: Holanda
Tel: 31-70-342-1621 Fax:31-70-361-4461
Site: www.novib.nl
Email: admin@novb.antenna.nl
Financia: cooperação internacional, desenvolvimento sustentável, direitos humanos, meio ambiente, mulheres,
agricultura, artesanato, saúde e educação.

OPEN SOCIETY INSTITUTE - INDIVIDUAL PROJECT FELLOWSHIPS PROGRAM
Endereço 400 West 59 th Street, 3 rd Floor New York - NY – 10019 País:Estados Unidos
Tel: (212) 548-0668 Fax: (212) 548-0668
Site: www.soros.org/individual_fellows
Email: jcohen@sorosny.org
Financia: projetos de ONGs que sejam relevantes para o desenvolvimento de uma sociedade aberta, onde exista:
confiança no papel das leis, governo eleito democraticamente, uma sociedade civil diversa e vigorosa e respeito
pelas minorias e opiniões minoritárias.

PAUL G. ALLEN FOUNDATIONS
Endereço 505 5th Ave. South - Suite 900 - Seattle, WA 98104 País:Estados Unidos
Site: www.pgafoundations.com Email: info@pgafoundations.com
Financia: Projetos que garantam reais mudanças na qualidade de vida das pessoas que vivem em comunidades
carentes.

PET CARE TRUST
Endereço 3951 Leland Valley Rd., W. Quilcene, WA 98376 País: Estados Unidos
Tel: 360-765-3311 Fax: 360-765-3399
Site: www.petcare.org.uk Email: info@petcare.org.uk
Financia: medicina veterinária, animais/vida selvagem e educação pública.

PRESIDING BISHOP'S FUND FOR WORLD RELIEF OF THE EPISCOPAL CHURCH
Endereço 815 - 2 nd. Ave. Fl. New York, NY 10017 País: Estados Unidos
Tel: 800-334-7626 Fax: 212-983-6377
Site: www.er-d.org Email: Er-d@er-d.org
Financia: Projetos de agricultura/alimento, segurança/desastres, ajuda emergencial e desenvolvimento
internacional.
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PUBLIC WELFARE FOUNDATION
Endereço 1200 U. Street, NW Washington, DC 20009-4443 País:Estados Unidos
Tel:202-965-1800 Fax:202-265-8851
Site:www.publicwelfare.org Email:reviewcommittee@publicwelfare.org
Financia: Justiça criminal, juventude, terceira idade, meio ambiente, saúde, população, direitos humanos,
segurança global e desenvolvimento da cidadania.

RICHARD & RHODA GOLDMAN FUND
Endereço One Lombard, Suite 303
San Francisco - CA – 94111 País: Estados Unidos
Tel: (1 415) 788-1090 Fax: (1 415) 788-7890
Site: www.goldmanfund.org Email:info@goldmanfund.org
Financia: Projetos de ONGs que tenham impacto significativo nas áreas de meio ambiente e na melhoria das
condições de vida da população.

SEVENTH GENERATION FUND
Endereço P. O Box 4569 - Arcata, CA 95518 País:Estados Unidos
Tel: (707) 825-7640 Fax: (707) 825-7639
Site: www.7genfund.org
Email: of7gen@pacbell.net
Financia: Projetos de conservação dos recursos naturais, religião e manutenção da cultura indígena.

SOPHIE DANFORTH CONSERVATION BIOLOGY FUND
Endereço Roger Williams Park Zoo, 1000 Elmwood Avenue Providence - RI – 02907 País: Estados Unidos
Tel: (1 401) 785-3510 - Ext. 335 Fax: (1 401) 941-3988
Email: Ldabek@worldnet.att.net
Financia: Projetos de ONGs direcionados para programas ambientais de proteção a hábitats e vida silvestre
ameaçados, que tenham enfoque multidisciplinar em relação à preservação da biodiversidade e do ecossistema.

SOROS HUMANITARIAN FOUNDATION
Endereço 400 W. 59th St. New York, NY 10019 País:Estados Unidos
Tel: 212-548-0600
Site: www.soros.org
Financia: cultura/arte, filantropia/serviço voluntário e relações exteriores.
STICHTING KINDERPOSTZEGELS NEDERLAND – SKN
Endereço Stationsweg 25 2312 AS – Leiden País:Holanda
Tel: (31 71) 525-9800 Fax: (31 71) 513-0147
Site: www.skn.nl Email: skn@skn.nl
Financia: Projetos de ONGs voltados para beneficiar crianças e jovens até 18 anos, excluídos socialmente,
portadores de deficiência física ou mental, sofrendo abuso, violência, exploração ou discriminação.

TEAR FUND
Endereço 100 Church Road Teddington - Middx - TW11 8QE País:Reino Unido
Tel: (44 181) 977-9144 Fax: (44 181) 943-3594
Site: www.tearfund.org Email:enquiry@tearfund.dircon.co.uk
Financia: projetos de ONGs direcionados para crianças em situação de risco, saúde comunitária, HIV/AIDS,
agricultura, projetos de geração de renda, instituições de treinamento teológico com ênfase em Missão Integral.

THE ANDREW W. MELLON FOUNDATION
Endereço 140 E. 62 nd St New York, NY 10021 País:Estados Unidos
Tel:212-838-8400 Fax:212-223-2778
Site:www.mellon.org
Email:webmaster@mellon.org
Financia: cultura, arte, população, conservação, meio ambiente, educação e bem estar público.
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THE ARCA FOUNDATION
Endereço 2040 S St., N.W., Ste 200 Washington, DC 20009-1157 País:Estados Unidos
Tel: 202-822-9193 Fax: 202-785-1446
Site: www.fdncenter.org/grantmaker/arca
Financia: Política estrangeira, direitos humanos internacionais, política pública e pesquisas voltadas para o
desenvolvimento social.

THE BARSTOW FOUNDATION
Endereço C/o Chemical Bank and Trust Co. 222 E Main St. Midland, MI 48640 País:Estados Unidos
Tel :(760) 252-2411 Fax:(760) 252-1875
Site:www.barstow.cc.ca.us Email:ebaqq@barstow.cc.ca.us
Financia: programas culturais e de arte, desenvolvimento internacional, AIDS, ajuda aos pobres e famintos.

THE BAXTER ALLEGIANCE FOUNDATION
Endereço 1 Baxter Pkwy. Deerfield, IL 60015 País: Estados Unidos
Tel: (847) 948-4770 Fax: (847) 948-3642
Site: www.baxter.com
Financia: arte/cultura, educação, saúde e recursos humanos.
THE BROTHER'S BROTHER FOUNDATION
Endereço 1501 Reedsdale St., Ste 305 - Pittsburg, PA 15233-2341x País:Estados Unidos
Tel: 412-321-3160 Fax: 412-321-3325
Site: www.brothersbrother.com Email: BBF@charitiesusa.com
Financia: Agricultura, nutrição, desenvolvimento internacional, pessoas menos afortunadas (através da
distribuição de recursos para a agricultura, para a educação e recursos médicos).

THE BRUSH FOUNDATION
Endereço 3135 Euclid Ave, Ste 102 - Cleveland, OH 44115 País:Estados Unidos
Tel: 216-881-5121 Fax: 216-881-5121
Financia: planejamento familiar, estudos de população, controle do crescimento populacional e controle da
gravidez na adolescência

THE CENTER FOR FIELD RESEARCH / EARTHWATCH
Endereço 680 Mt. Auburn Street, Box 9104 Watertown - MA – 02471 País:Estados Unidos
Tel: (1 617) 926-8532 Fax:( 1 617) 926-8532
Email: cfr@earthwatch.org
Financia: Projetos de ONGs em pesquisas de campo na área de conservação e desenvolvimento sustentável,
com as prioridades temáticas em ciências físicas e sociais.

THE CHARLES A. AND ANNE MORROW LINDBERGH FOUNDATION
Endereço 708 S. 3rd St., Ste. 110 Minneapolis, MN 55415-1141 País: Estados Unidos
Tel: 612-338-1703 Fax: 612-338-6826
Site: www.mtn.org/lindfdtn Email:lindfdtn@mtn.org
Financia: conservação e proteção dos recursos naturais, meio ambiente, pesquisa biomédica, espaço
aéreo/aviação, agricultura e estudos de população.

THE COCA-COLA COMPANY GIVING PROGRAM
Endereço C/ o The Coca-Cola Fd., P. O Drawer 1734 Atlanta, GA 30301 País:Estados Unidos
Tel: 404-676-2121 Fax: 404-676-2121
Site: www.cocacola.com
Financia: projetos de educação, ciência e engenharia/tecnologia.
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THE DANIELE AGOSTINO FOUNDATION, INC
Endereço 870 United Nations Plz., No 35C New York NY 10017 País:Estados Unidos
Tel: 212-756-1668 Fax:212-756-1668
Financia: projetos de bem estar da mulher e da criança.

THE DAVID AND LUCILE PACKARD FOUNDATION
Endereço 300 Second Street, Suite 200 Los Altos - California – 94022 País:Estados Unidos
Tel: (1 650) 948-7658 Fax:(1 650) 948-7658
Site: www.packfound.org
Financia: projetos de ONGs em programas criativos e de fácil replicabilidade na área de financiamento que
atinjam especialmente jovens e adultos - planejamento familiar e saúde reprodutiva.

THE DOROTHEA HAUS ROSS FOUNDATION
Endereço 1036 Monroe Ave. Rochester, NY 14620 País: Estados Unidos
Tel: 716-473-6006 Fax: 716-473-6007
Financia: projetos de desenvolvimento/educação da criança, pesquisa médica, recursos humanos, cuidados
médicos/reabilitação e fundos de emergência.

THE DUDLEY FOUNDATION
Endereço 3400 Agate Heights Rd. Bellinggham, WA 98226-9472 País: Estados Unidos
Tel: 360-671-8251 Fax: 360-671-8251
Site: www.dudleyfoundation.org Email: dudleyfdn@yahoo.com
Financia: meio ambiente, controle da poluição, conservação e proteção dos recursos naturais e estudos de
população.

THE GLAUCOMA FOUNDATION
Endereço 116 John Street, Suite 1605 - New York, NY 10038 País:Estados Unidos
Tel: 212-285-0080 Fax: 212-651-1888
Site: www.glaucoma-foundation.org/info Email: glaucomafdn@mindspring.com
Financia: projetos de combate a doenças dos olhos e pesquisa sobre olhos.

THE GLOBAL FUND FOR WOMEN
Endereço 425 Sherman Avenue, suite 300 Palo Alto - California - 94306-1823 País:Estados Unidos
Tel: (1 650) 853-8305 Fax:(1 650 328-0384
Site: www.globalfundforwomen.org Email: gfw@globalfundforwomen.org
Financia: Projetos de ONGs direcionados para os interesses das mulheres: direitos, acesso à comunicação, mídia
e tecnologia de comunicação, autonomia econômica.

THE GOLDMAN ENVIRONMENTAL PRIZE
Endereço One Lombard Street 303 San Francisco - California – 94111 País:Estados Unidos
Tel: (1 415) 788-9090 Fax:(1 415) 788-9090
Site: www.goldmanprize.org Email:gef@igc.apc.org
Financia: Projetos de ONGs voltados para esforços de preservação do meio ambiente, incluindo, mas não
limitados a: proteção de ecossistemas e espécies em risco, combate a projetos destrutivos, promoção da
sustentabilidade, influência em políticas ambientais, empenho pela justiça ambiental.

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY GIVING PROGRAM
Endereço 1144 E. Market St. Akron, OH 44316-0001 País:Estados Unidos
Tel: 330-796-1102 Fax:330-796-8836
Site: www.goodyear.com
Financia: cultura/arte, saúde, recursos humanos e desenvolvimento da cidadania.
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THE GREENVILLE FOUNDATION
Endereço 283 - 2 nd St., E. Sonoma, CA 95476 País:Estados Unidos
Tel: 707-938-9377 Fax: 707-938-9377
Site: www.fdncenter.org Email: Greenville-brochure@gain.org
Financia: Meio ambiente, desenvolvimento internacional, paz, justiça, serviços humanos/sociais, educação e
religião.

THE HARRY FRANK GUGGENHEIM FOUNDATION
Endereço 527 Madison Ave., 15 th Fl. New York, NY 10022-4304 País:Estados Unidos
Tel: 212-644-4907 Fax:212-644-5110
Site: www.hfg.org
Financia: projetos de pesquisa nas áreas de antropologia, ciências biológicas, sociologia, história, ciência política
e psicologia.

THE HOMELAND FOUNDATION
Endereço 412 N. Pacific Coast Hwy., Ste 345 Laguna Beach, CA 92651-1381 País:Estados Unidos
Tel: 1 (949) 494-0365 Fax:1 (949) 494-0365
Site: www.heritage.org
Financia: conservação e proteção dos recursos naturais, com ênfase em programas de conservação marinha.

THE HOWARD HUGHES MEDICAL INSTITUTE
Endereço Office of Grants and Special Programs 4000 Jones Bridge Rd
Chevy Chase, MD - 20815-6789 País:Estados Unidos
Tel: 301-215-8500 Fax:301-215-8500
Site: www.hhmi.org Email:webmaster@htmi.org
Financia: projetos de pesquisa médica, biomedicina e educação médica.

THE INTERNATIONAL FOUNDATION
Endereço C/o Carrico Assocs. P. A. 1700 Rte. 23 N., Ste 170 Wayne, NJ 07470 País: Estados Unidos
Tel: (262) 786-6700 Fax: (888) 217-5960
Site: www.ifebp.org Email: webmaster@ifebp.org
Financia: projetos de produção e pesquisa na agricultura, saúde, educação, desenvolvimento social, cultural e
econômico, comunidade e AIDS.

THE JOHN D . AND CATHERINE T . MACARTHUR FOUNDATION
Endereço 140 South Dearborn Street, Suite 1100 Chicago - IL - 60603-5285 País:Estados Unidos
Tel: (1 312) 726-8000 Fax: (1 312) 920-6258
Site: www.macfdn.org
Email: 4answers@macfdn.org
Financia: projetos de ONGs em diversos programas: população e recursos naturais, comunicação e educação
popular, conservação ambiental e estudos sobre políticas administrativas, ação e educação ambiental, paz e
cooperação internacional, saúde e educação.

THE LALOR FOUNDATION
Endereço Rua De 77 Veroes 8 th - Boston - Massachusetts 02110-1006 País:Estados Unidos
Tel: (617) 426-7172 Fax: (617) 426-5441
Site: www.lalorfoundation.org Email:pmaksy@grantsmanagement.com
Financia: projetos de planejamento familiar e ciências biológicas.

THE LEBRUN FOUNDATION
Endereço 200 Theater Pl. Buffalo, NY 14202 País: Estados Unidos
Tel: 716-853-8671 Fax:716-854-0715
Site: www.rin.buffalo.edu
Financia: projetos de desenvolvimento econômico internacional, imigrantes/refugiados e falta de alimento/fome.
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THE LOYOLA FOUNDATION
Endereço 308 C St., N. E. Washington, DC 20002 País: Estados Unidos
Tel: 202-546-9400 Fax:202-546-9400
Site: www.financialaid.concordia.ca
Financia: projetos de trabalhos missionários católico-romanos.

THE MARGARET A . DARRIN 1986 CHARITABLE TRUST
Endereço 120 Columbia Tpke. Florham Park, NJ 07932 País: Estados Unidos
Tel: 1 (973) 822-2995 Fax:1 (973) 822-8200
Financia: projetos de programas culturais e de arte, educação, mulher, conservação e proteção dos recursos
naturais.

THE McCADDIN-McQUIRK FOUNDATION, INC
Endereço P. O Box 5001 New York, NY 10185 País: Estados Unidos
Tel:212-772-9090 Fax:212-772-9090
Financia: escolas teológicas/educação e igrejas católicas romanas.

THE NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY - COMMITTEE FOR RESEARCH AND EXPLORATION NATIONAL
GEOGRAPHIC SOCIETY
Endereço P.O Box 98249 Washington, D. C 20090-8249 País:Estados Unidos
Site: www.nationalgeographic.com
Email: jfintel@ngs.org
Financia: pesquisas nas áreas de: antropologia, arqueologia, biologia, botânica, geografia, geologia,
oceonografia, paleontologia e zoologia.

THE NEW YORK COMUNITY TRUST
Endereço 2 Park Ave., 24 th Fl. New York, NY 10016-9385 País: Estados Unidos
Tel: 212-532-8528 Fax: 212-532-8528
Financia: projetos que tratem da criança, serviços sociais, desenvolvimento da comunidade e do meio ambiente,
educação, artes e saúde.

THE ROCKFELLER FOUNDATION
Endereço 420 Fifth Avenue New York - NY - 100018-2702 País: Estados Unidos
Tel: (1 212) 869-8500 Fax:(1 212) 764-34 68
Site: www.rockfound.org
Financia: projetos de ONGs em diversos programas: Artes e Humanidades, Ciências da Saúde, Ciências
Populacionais, Meio Ambiente.

THE ROE FOUNDATION
Endereço 712 Crescent Ave. Greenville, SC 29601 País:Estados Unidos
Tel: 864-242-5014 - Fax:864-242-5014
Site: www.capitalresearch.org Email:tomroe@aol.com
Financia: projetos de educação e política pública/pesquisa.

THE ROLEX AWARDS FOR ENTERPRISE
Endereço P . O . Box 1311 1211 - Geneva 26 País:Suíça
Tel: (41 22) 308-2200 Fax: (41 22) 308-2585
Site: www.rolexawards.com
Financia: trabalhos nas áreas de ciência e medicina; tecnologia e inovação; exploração e descoberta; meio
ambiente; e herança cultural.

THE ROTARY FOUNDATION OF ROTARY INTERNATIONAL
Endereço 1 Rotary Ctr. 1560 Sherman Ave. Evanston, IL 60201 País: Estados Unidos Tel:847-866-3000 Fax:847328-8554 - Site:www.rotary.org/foundation Email:rireg@rotaryintl.org
Financia: combatem a doenças raras, estudantes e intercâmbio internacional/cultural.
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THE TINKER FOUNDATION
Endereço 55 East 59 th Street New York - NY – 10022 País:Estados Unidos
Tel :(1 212) 421-6858
Fax:(1 212) 223-3326
Site:www.fdncenter.org/grantmaker/tinker Email:tinker@tinker.org
Financia: projetos de ONGs em diversas atividades que tenham fortes implicações nas políticas públicas e
incorporem novos mecanismos para o encaminhamento de assuntos relativos a meio ambiente, política
econômica e sistemas de governo.

THE WALLACE GLOBAL FUND
Endereço 1990 M Street, NW, Suite 250 Washington - DC – 20036 País:Estados Unidos
Tel: (1 202) 452-1530 Fax: (1 202) 452-0922
Site: www.wgf.org Email:tkroll@wgf.org
Financia: projetos de ONGs voltados para promover o desenvolvimento sustentável de comunidades. O Fundo
Wallace Global vê com bons olhos propostas que promovam a busca de soluções sustentáveis para os desafios
globais atuais.

THE WILLIAM AND FLORA HEWLETT FOUNDATION
Endereço 525 Middlefield Rd., Ste 200 Menlo Park, CA 94025 País:Estados Unidos
Tel: 650-2344500 - Fax: 650-2344501
Site: www.hewlett.org - Email: webmaster@hewlett.org
Financia: educação, arte, população, meio ambiente, família e desenvolvimento comunitário. Tem também como
prioridade o aumento da base financeira e da eficiência de organizações e instituições sem fins lucrativos.

THRASHER RESEARCH FUND
Endereço 15 East South Temple Street Salt Lake City - UT - 84150-6910 País:Estados Unidos
Tel :(1 801) 240-1625 Fax:(1 801) 240-1625 S
Site: www.thrasherresearch.org
Financia: projetos de ONGs em diversos programas: pesquisas em saúde e bem estar infantil, com as seguintes
prioridades temáticas: nutrição; saneamento e água potável; prevenção de doenças significativas, lesões e
deficiências; e famílias, no que diz respeito à sua responsabilidade na saúde da comunidade, através da educação
e dos cuidados com seus filhos.

TURNER FOUNDATION INC.
Endereço 1 CNN Ctr., Ste 1090,
S. Tower Atlanta, GA 30303 País: Estados Unidos
Tel: 404-681-9900 Fax: 404-681-0172
Site: www.turnerfoundation.org Email: turnerfi@mindspring.com
Financia: Biologia de conservação e proteção ao ecossistema.

WALLACE GENETIC FOUNDATION
Endereço 4900 Massachusetts Ave., N. W., Ste 220 Washington, DC 20016 País:Estados Unidos
Tel: 202-966-2932 - Fax: 202-362-1510
Site: www.wallacegenetic.org - Email: wgfdn@aol.com
Financia: conservação e proteção dos recursos naturais, educação ambiental, agricultura, política pública e
pesquisa agrícola.

WEEDEN FOUNDATION
Endereço 747 - 3rd Ave., 34th Fl. New York , NY 10017 País:Estados Unidos
Tel: 212-888-1672 Fax: 212-888-1354
Site: www.weedenfdn.org - Email:weedenfdn@iweedenfdn.org
Financia: conservação e proteção dos recursos naturais, meio ambiente, desenvolvimento internacional e estudos
de população.
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WHEAT RIDGE MINISTRIES
Endereço 1 Pierce Pl., Ste. 250E - Itasca, IL 60143-2634 - País:Estados Unidos Tel: 630-766-9066 - Fax:630-766-9622
Site: www.wheatridge.org - Email:wrmail@wheatnige.org
Financia: saúde, AIDS, religião, sem teto e igrejas protestantes.

WINGS OF HOPE, INC .
Endereço 18590 Edison Ave. Chesterfield - MO – 63005
País: Estados Unidos Tel:(1 314) 537-1302 Fax:(1 314) 537-3139
Site: www.wlngs-of-hope.org Email: woh206@earthlink.net
Financia: projetos de ONGs que prestam serviços humanitários que necessitem da utilização de avião.
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