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CEPF e IEB lançam novo edital para projetos no Cerrado

O Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos (CEPF) para o hotspot Cerrado e o
Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB) lançam a Terceira Chamada para
Cartas de Intenção (CDI)  direcionada a inovadores e relevantes projetos de
conservação. Os interessados podem se inscrever até 12 de dezembro de 2018.

Esta chamada está aberta aos grupos e associações comunitárias, organizações
não governamentais, empresas privadas, universidades (fundações), institutos de
pesquisa e outras organizações da sociedade civil.

As cartas de intenção devem ser formuladas para Pequenos Projetos (até US$
50.000) e Grandes Projetos (acima de US$ 50.000 e no máximo US$ 200.000).

As propostas ao edital devem contemplar somente as seguintes Prioridades de
Investimento:

●  Prioridade de Investimento 2.1 – Apoiar estudos e análises necessários para
justi�car a criação e expansão das áreas protegidas públicas, promovendo a
conservação e o uso sustentável da biodiversidade e a valorização da cultura local
e tradicional.

● Prioridade de Investimento 2.2 – Promover a inclusão dos povos indígenas,
quilombolas e populações tradicionais existentes, respeitando e integrando os
seus conhecimentos tradicionais, para o planejamento da conservação/restauração
por parte do governo e da sociedade civil.

●  Prioridade de Investimento 6.2 – Desenvolver e fortalecer as capacidades
técnicas e de gestão de organizações da sociedade civil em matéria de meio
ambiente, estratégia e planejamento de conservação, diálogo político, mobilização
de recursos, em conformidade com os regulamentos e outros temas relevantes
para as prioridades de investimento.

Acesse o edital completo da Terceira Chamada no site do CEPF Cerrado.  
Dúvidas especí�cas podem ser tiradas por email (cepfcerrado@iieb.org.br)  ou
acesse a página de Dúvidas Frequentes.
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CEPF e IEB promovem em novembro divulgação da Terceira Chamada
de Projetos para o Cerrado em diversas cidades

O  Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB)  convida organizações da
sociedade civil, grupos comunitários, empresas e outros interessados
para  apresentações sobre o 3º Edital do Fundo de Parceria para Ecossistemas
Críticos (CEPF) do  Hotspot  Cerrado. Além da apresentação do edital, serão
realizadas capacitações, voltadas aos projetos já contratados pelo CEPF.

A apresentação do edital e as capacitações já foram realizadas em Arinos (MG),
Campo Grande (MS) e Campinas (SP). As próximas apresentações ocorrerão nas
cidades de Teresina (PI), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF):

Teresina:  19/11  de 14h00 – 17h00. Local: Comissão Pastoral da Terra – Rua
Desembargador Pires de Castro, 631 – Centro/Norte.

Belo Horizonte: 23/11 de 13h30 – 17h00. Local: Auditório do Conselho Regional de
Biologia (CRBio) – Av. Amazonas, 298 – 15º andar.

Brasília: 27/11 de 9h00 – 12h00. Local: Casa de Retiros Assunção – SGAN 611, L2
Norte, módulo E, Brasília-DF.  

Os temas principais neste terceiro edital serão a gestão de áreas protegidas,
mosaicos e reservas da biosfera; o envolvimento de populações tradicionais e
indígenas na gestão de territórios e capacitações para as organizações da
sociedade civil.

O CEPF deseja aprimorar as condições técnicas e de gestão das organizações da
sociedade civil no Cerrado, fortalecendo-as para a proposição, execução e
gerenciamento de projetos com foco na conservação e uso sustentável da
biodiversidade no hotspot. Este aperfeiçoamento se dará via capacitações inclusive
na questão de gênero ligada a conservação de recurso naturais.

O Fundo busca proteger as regiões biologicamente mais ricas e ameaçadas do
planeta, conhecidas como hotspots  de biodiversidade. Um objetivo fundamental é
garantir o engajamento da sociedade civil na conservação da biodiversidade. O
CEPF é uma iniciativa conjunta  da Agência Francesa de Desenvolvimento,
Conservação Internacional, União Europeia, Fundo Global para o Meio Ambiente,
Governo do Japão, Fundação John D. e Banco Mundial.
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Faça seu cadastro no site para mais informações.

Notícia publicada no site do Instituto Internacional de Educação do Brasil. 
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Our mailing address is: 
cepfcerrado@iieb.org.br 
 
Want to change how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 
 
O Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos é uma iniciativa conjunta da Agência Francesa de
Desenvolvimento, da Conservação Internacional, União Europeia, da Gestão Ambiental Global, do Governo do
Japão e do Banco Mundial. Uma meta fundamental é garantir que a sociedade civil esteja envolvida com a
conservação da biodiversidade.
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