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Rede de Articulação Internacional do Estado de Minas Gerais 
 

 

 

A Rede de Articulação Internacional, criada pelo decreto 44039 de 03 de junho de 

2005, tem como um de seus principais objetivos a constituição de um grupo, formado 

por servidores públicos das próprias unidades administrativas diretas e indiretas, que 

seja responsável pela gestão da cooperação internacional com vistas à prática, difusão 

e sistematização de procedimentos homogêneos de operação junto aos atores 

internacionais. A opção institucional do Estado de Minas Gerais para operação de seus 

programas e projetos de cooperação internacional recaiu sobre uma estrutura 

horizontal e descentralizada: ou seja, uma rede humana capaz de articular os setores 

da administração pública.  

 

Esse grupo é orientado pela Assessoria de Relações Internacionais da Secretaria Geral 

da Governadoria - ARI/SGG com o objetivo de maximizar os ganhos decorrentes da 

cooperação internacional, otimizando recursos estaduais e identificando alternativas 

técnicas e financeiras para os Projetos Estratégicos do Governo de Minas. 
 

 

Mais informações: 
internacional@governo.mg.gov.br 
  

mailto:internacional@governo.mg.gov.br
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Oportunidade Internacional 
 

Apoio Financeiro para Projetos de Pequeno Porte da Embaixada da Alemanha 

no Brasil 
 

Descrição 

 

Há muitos anos, o Governo da República Federal da Alemanha concede, no 

âmbito da Cooperação Técnica e Financeira, apoio financeiro a Projetos de 

Pequeno Porte em mais de 120 países do mundo inteiro. 

 

Anualmente, realizam no Brasil em média 60 pequenos projetos por intermédio 

dos Consulados Gerais em Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Os 

projetos devem beneficiar a população mais carente do país e se inserir em 

uma das áreas a seguir: Saúde, Educação, Social e Agropecuária. 

 

A ajuda concedida deve representar um incentivo à comunidade, facilitar o 

primeiro passo ao futuro desenvolvimento, estabelecer condições para que a 

população beneficiada possa progredir com esforços próprios. Exemplos de 

projetos de pequeno porte financiados em anos anteriores podem ser 

visualizados no site da Embaixada e Consulados Gerais da Alemanha no Brasil. 

 

Data Limite 

 

De acordo com o Informativo da Embaixada e Consulados Gerais da 

República Federal da Alemanha no Brasil, os requerimentos de apoio 

financeiro para projetos de pequeno porte devem ser enviados no final do 

ano para o ano seguinte ou no início do corrente ano. 

 

Elegibilidade 

 

Qualquer pessoa ou entidade é elegível, desde que trabalhe para o 

crescimento socioeconômico da população carente, sem fins lucrativos e sem 

interesses particulares ou políticos. 

 

http://www.brasil.diplo.de/Vertretung/brasilien/pt/06__Sao__Paulo/Kleinstprojekte/Kleinstprojekte.html
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Valor Financiado 

 

O financiamento concedido varia entre R$15.000,00 e R$20.000,00. 

 

Itens Financiáveis 

 

O requerente só pode solicitar materiais, equipamentos ou instrumentos 

necessários para a realização do projeto que não possam ser financiados por 

entidades locais, públicas ou semelhantes. Doações de alimentos ou dinheiro, 

pagamentos de salários ou semelhantes estão expressamente excluídos do 

financiamento. 

 

Exemplos cabíveis: 

 

1. Aparelhos de perfurar, soldar, cerrar; máquinas de triturar, moer, 

empacotar, máquinas de fabricar tijolos para escolas profissionais ou 

cooperativas; 

2. Equipamentos para laboratórios, escolas, hospitais, maternidades, 

orfanatos, creches, asilos; 

3. Material para a realização de hortas, pomares, galinheiros, chiqueiros, 

instalações para secar plantas; 

4. Em regiões isoladas: meios de transporte como botes, porém não carros; 

5. Para integrar a mulher na contribuição à renda familiar: máquinas de 

costura de tricô, equipamentos de cozinha. 

 

Prazo de Execução 

 

Os projetos devem ser concluídos, no máximo, em seis meses e não devem 

requerer continuação, prolongamento ou mudanças no decorrer de sua 

execução. 

 

Critérios de Seleção 

 

O funcionário do Consulado Geral, depois de ter examinado o projeto no 

papel, fará uma visita in loco. Caso o projeto apresente os requisitos exigidos 
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pelo Governo alemão, o mesmo será traduzido e encaminhado à seção da 

Alemanha que fará a seleção. 

 

A representação da Alemanha informará o requerente sobre a decisão e, em 

caso positivo, a missão dá licença para que as obras sejam iniciadas e o 

material em questão comprado. 

 

O Consulado da Alemanha acompanhará a execução do projeto e fará outra 

visita após a conclusão, verificando se a obra foi executada conforme a 

proposta e se os objetivos foram alcançados. 

 

Restrições 

 

Motivos que resultam na rejeição de pedidos: 

 

1. O projeto não deixou acesso considerado suficiente para mulheres ou 

meninas; 

2. A organização pediu o valor máximo possível pelo projeto, sendo óbvio 

que o projeto poderia ser realizado também com um valor menor; 

3. A organização era tão pequena que não deixou garantia suficiente para 

um controle detalhado da contabilidade da organização, ou que não 

tinha colaboradores suficientes para conseguir uma arrecadação 

profunda de dinheiro, ou que dependia consideravelmente da 

participação financeira do consulado; 

4. O assunto do projeto era meramente cultural (projetos de leitura, 

programas de lazer para crianças, por exemplo) ou de caridade (roupa, 

comida), sem previsão de um desenvolvimento das pessoas ajudadas para 

uma independência econômica. 

 

Forma de Solicitação 

 

O solicitante deve apresentar a um dos Consulados Gerais da Alemanha no 

Brasil: 

 

1. Requerimento dirigido ao Departamento de Cooperação Técnica da 

missão; 
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2. Breve descrição da instituição solicitante, cópia do registro como 

instituição sem fins lucrativos, cópia da ata de fundação; 

3. Breve descrição do projeto, contendo justificativa da medida solicitada, 

clientela beneficiada, objetivo da medida e resultados esperados de sua 

execução e contribuição própria; 

4. Orçamento em papel timbrado da casa comercial ou empresa com a 

declaração do solicitante que os preços são os melhores encontrados na 

praça. 
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Oportunidade Internacional 

Programa de Cooperação Técnica - FAO 

 

Descrição 

 

O Programa de Cooperação Técnica (TCP) foi lançado em 1976 e é parte 

integrante da Food and Agriculture Organization das Nações Unidas (FAO). O 

Programa tem como objetivo fornecer conhecimentos técnicos da FAO para 

os seus países-membros, através de projetos catalisadores de curto-alvo. Esses 

projetos devem tratar de problemas técnicos no domínio da agricultura, 

pesca, silvicultura e meios de subsistência rural que impedem os países 

membros, individualmente ou coletivamente, implementar seus programas de 

desenvolvimento. 

 

O TCP pode ser usado em todas as áreas de ação que dizem respeito à 

competência da FAO e que são abrangidos pelo Quadro Estratégico da 

Organização. Isto inclui questões relacionadas com: 

 

 Segurança alimentar; 

 Nutrição; 

 Reforma institucional; 

 Formulação de políticas e estratégias; 

 Fortalecimento dos sistemas de produção e de apoio nos setores 

agrícola pesca e florestal; 

 Acesso ao mercado e comércio internacional; 

 Gestão dos recursos naturais; 

 Pragas e prevenção de doenças e de gestão; 

 Atividades de pré-investimento e formulação de propostas de projetos 

para alavancar recursos adicionais para o desenvolvimento rural; 

 Aplicação das normas internacionais; 

 Avaliação das necessidades e resposta a emergências, etc. 
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A TCP é uma fonte de conhecimentos técnicos, não de recursos financeiros. 

Projetos TCP visam preencher as lacunas técnicas críticas, fornecendo 

subsídios técnicos que não estão disponíveis localmente, ou que os 

beneficiários do projeto não podem acessar através de seus próprios meios, ou 

através de sistemas de apoio locais. O TCP fornece as entradas de técnicos na 

forma de: 

 

 Serviços especializados e consultorias de curto prazo (incluindo 

contratos com instituições); 

 De curto prazo e formação praticamente orientada; 

 Equipamentos e suprimentos, relacionada principalmente ao 

treinamento que são necessários para alcançar os objetivos do projeto. 

 

Data Limite 

 

O pedido pode ser apresentado a qualquer momento. 

 

Elegibilidade 

 

Projetos TCP são destinados a apoiar as entidades (instituições, organizações, 

associações de agricultores, grupos de mulheres, etc) identificadas como 

beneficiários-alvo por parte do governo nacional requerente ou organização 

regional. 

 

O TCP é uma ferramenta de países membros da FAO e pedidos de assistência 

só podem ser apresentados pelos governos desses países ou pelas 

organizações intergovernamentais de que são membros e que são 

reconhecidos como tal pela FAO. 

 

Valor Financiado 

 

Projetos TCP são limitados no tempo e custo. O orçamento máximo é de $ 

500.000 dólares americanos.  
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Prazo de Execução 

 

Um projeto TCP deve ser concluído dentro de 24 meses. Casos excepcionais 

devem ser plenamente justificados. A duração pode ser prorrogada em até 36 

meses. 

 

Critérios de Seleção 

 

Os critérios com que todos os projetos da FAO devem cumprir são: 

 

 Sinergia: garantir a interação adequada entre a normativa da 

Organização e atividades na área, a fim de que estes se apoiem 

mutuamente; 

 Vantagem comparativa: identificar vantagens comparativas da 

Organização e tirar o máximo proveito de tal vantagem para o projeto; 

 Sustentabilidade: ter um impacto positivo e sustentável em, ou levar a 

condições que favorecem a segurança alimentar e redução da 

pobreza além de contribuir para a conservação ambiental e o 

desenvolvimento rural sustentável; 

 Capacitação: construir e / ou reforçar as capacidades nacionais para 

garantir a continuidade da ação, promovendo a autossuficiência e 

fortalecimento das instituições públicas; 

 Igualdade/ equidade de gênero: Promover igualdade e equidade de 

gênero por meio de aquiescência sistemática com o compromisso e 

política declarados da FAO de manterem a tendência de uma 

perspectiva de gênero em seu trabalho normativo e atividades de 

campo; 

 Parcerias - alianças: promover a parceria mais ampla, aliança, e 

participação, bem como a complementaridade com a ajuda 

multilateral e / ou bilateral relevante; 

 Propriedade Nacional e / ou da instituição beneficiária: promover a 

responsabilidade governamental e a propriedade dos resultados do 

projeto. 
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Forma de Solicitação 

 

Não existe um formato rígido para a apresentação dos pedidos de assistência 

TCP. No entanto, para assegurar uma ação concisa, os pedidos devem ser 

acompanhados de um projeto, prospecção ou esboço, ou ainda conter, em 

detalhes suficientes, as informações básicas necessárias para avaliar e 

elaborar um programa de acordo com a solicitação. 

 

A FAO oferece um formato padrão de acordos de projetos TCP, bem como as 

respectivas instruções para a sua preparação, essas informações estão nas 

orientações da TCP que podem ser acessadas no site: 

http://www.fao.org/tc/tcp/pdf/tcp-guidelines-national-english.pdf 

 

Nota do Escritório da FAO no Brasil:  

 

Em razão da existência do Escritório da FAO no Brasil, as propostas de projeto 

devem ser encaminhadas à Agência Brasileira de Cooperação do Ministério 

das Relações Exteriores (ABC/MRE), que coordena programas de cooperação 

técnica entre o Brasil e outros países e organismos internacionais, sendo 

responsável pela aprovação dos citados projetos em nome do Governo 

brasileiro.  

 

A ABC analisa, negocia a adequação do projeto às diretrizes da cooperação 

técnica com o órgão brasileiro (instituição executora do projeto), propõe 

alterações caso necessário, aprova o projeto e encaminha o mesmo para 

apreciação dos organismos internacionais. 

 

As propostas devem ser enviadas a:  

Diretor Geral da ABC  

Esplanada dos Ministérios  

Ministério das Relações Exteriores, Anexo I, 8º andar  

70170-900 Brasilia-DF 

Home Page: http://www.fao.org/tc/tcp/  

http://www.fao.org/tc/tcp/pdf/tcp-guidelines-national-english.pdf
http://www.fao.org/tc/tcp/
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Oportunidade Internacional 
 

Fundo Global para Crianças 

 

Descrição 

 

O Fundo Global para Crianças (GFC – Global Fund for Children) possui a 

missão de promover a dignidade das crianças e jovens em todo o mundo. O 

GFC, como uma de suas ações, promove pequenas doações para 

organizações comunitárias inovadoras que trabalham com crianças e jovens 

em situações vulneráveis. As doações são complementadas por um programa 

de mídia dinâmica que, através de livros, fotografia documental e cinema 

destaca as questões que afetam as crianças. 

 

O GFC apoia organizações e programas que se concentram em quatro temas 

específicos: Aprendizagem, Empreendedorismo, Segurança e Qualidade de 

Vida. 

 

Data Limite 

 

Todos os parceiros, potenciais beneficiários, são obrigados a apresentar uma 

carta preliminar de investigação, que pode ser apresentada em qualquer 

momento. Se uma carta de investigação se inserir dentro das prioridades e dos 

critérios de seleção do Programa, será exigido o envio de uma proposta 

completa. 

 

Elegibilidade 

 

Parceiros, potenciais beneficiárias, devem atender aos seguintes critérios de 

elegibilidade: 
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 Envolvimento direto com crianças e jovens: os parceiros, potenciais 

beneficiárias, devem trabalhar diretamente com crianças e jovens; 

 Gestão capaz: os parceiros devem ter sistemas e processos para 

garantir a gestão responsável dos fundos. No mínimo, uma organização 

deve ter sistemas de contabilidade e relatórios básicos, bem como 

telefone e e-mail de acesso; 

 Liderança Local: os parceiros potenciais devem ser conduzidos por 

pessoas que vivem e trabalham na comunidade. O GFC prioriza 

organizações cujos líderes nasceram e cresceram na comunidade.  

 Regime jurídico: um parceiro em potencial deve ser registrado no 

governo local ou nacional como uma organização sem fins lucrativos.  

 

Valor Financiado 

 

Com raras exceções, o orçamento anual de um parceiro em potencial 

beneficiário não deve exceder US$ 200.000. Na maioria dos casos, os novos 

parceiros beneficiários têm orçamentos na faixa de US$ 25.000 a U $ 75.000. O 

objetivo do GFC é identificar organizações numa fase relativamente precoce 

do seu desenvolvimento. 

 

Prazo de Execuções 

 

As subvenções são concedidas numa base anual, com uma relação 

financiamento típico de três a seis anos. 

 

Critérios de Seleção 

 

Além desses critérios básicos de elegibilidade, a GFC usa as seguintes diretrizes 

de seleção na identificação de organizações que são verdadeiramente 

excepcionais: 

 

 Foco sobre os mais vulneráveis; 

 Participação da comunidade; 
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 Efetividade; 

 Inovação e criatividade; 

 Uma liderança forte; 

 Adaptabilidade; 

 Potencial para a sustentabilidade; 

 Reputação. 

 

Forma de Solicitação 

 

Organizações que possuam os critérios de elegibilidade podem apresentar 

uma carta de investigação a qualquer momento. Se esta se inserir dentro das 

prioridades do Fundo Global para Crianças, haverá uma solicitação para o 

envio de proposta completa. Se esta, por sua vez, for aprovada, o GFC emitirá 

um acordo para o parceiro outorgado, delineando os termos e condições da 

concessão. 

 

Contatos 

 

Home Page: http://www.globalfundforchildren.org/apply-for-a-grant/ 

 

Endereço1101 Fourteenth Street, Northwest 

Complemento Suite 420 

Cidade: Washington 

Estado: District of Columbia 

País: Estados Unidos 

Telefone: +1(202) 331 9003 

Fax: +1(202) 331 9004 

E-mail: info@globalfundforchildren.org 

 

http://www.globalfundforchildren.org/apply-for-a-grant/

