
 
 

BrazilFoundation anuncia organizações selecionadas para apoio em 2019 
Advocacy para a filantropia e inserção socioeconômica de egressos do sistema prisional são temas em 

destaque este ano  
 

Após criterioso processo de avaliação, a BrazilFoundation anuncia o resultado da Seleção de Projetos 

2019. Contemplamos 40 organizações sociais de 15 estados brasileiros e 10, que já foram financiadas 

pela fundação, vão contar com a renovação do apoio. 

 

No total será investido o valor de R$1.770.000 para o desenvolvimento de projetos e fortalecimento 

institucional. A seleção deste ano foi feita por cartas-convite enviadas a organizações mapeadas pela 

BrazilFoundation e recomendadas por nossa rede de parceiros. Além das tradicionais áreas de educação 

e cultura, saúde, direitos humanos e participação cívica, desenvolvimento socioeconômico, dois novos 

temas foram incluídos esse ano: inserção socioeconômica e produtiva de egressos do sistema prisional e 

advocacy para a filantropia com ações para melhorar a agenda regulatória do setor social. 

 

As iniciativas contempladas receberão investimento financeiro, apoio técnico e mentoria, bolsas para 

participação no Festival ABCR - maior evento de captação de recursos do país -, além de acesso a outras 

formas de financiamento como o programa de intercâmbio de lideranças para compartilhamento de 

metodologias.  

 

Os recursos para esta seleção de projetos foram viabilizados por parcerias com EM Fund, Katia 

Francesconi Charitable Fund e pelos convidados e apoiadores dos Galas de Nova York, São Paulo e Minas 

Gerais. A próxima seleção de projetos será feita por meio de edital público, lançado no segundo 

semestre de 2019. 

 

Outros processos seletivos de financiamento em 2019: 

 

Parceria para Minas Gerais e Baixo Guandu 

Em parceria com a Fundação Renova, a BrazilFoundation promoveu chamada pública para organizações, 

cooperativas e arranjos produtivos que atuam para promover desenvolvimento socioeconômico e o 

empreendedorismo no leste de Minas Gerais e Baixo Guandu, no Espírito Santo. Nessa primeira seleção 

um total de R$ 738.197,00 será investido em 13 iniciativas de seis cidades. Uma nova chamada de 

seleção de projetos está prevista para o segundo semestre de 2019. 

 

 

 

 



Edital para Brumadinho 

A BrazilFoundation também lançou um edital para apoio a iniciativas que atuam em Brumadinho e 

região e contribuam para o desenvolvimento econômico e fortalecimento da comunidade a médio e 

longo prazo. Os projetos selecionados serão divulgados no dia 15 de abril de 2019.  

 

Conheça todas as organizações selecionadas em brazilfoundation.org/selecao2019. 

 

 
Sobre a BrazilFoundation 
A BrazilFoundation é uma organização internacional que mobiliza recursos para ideias e ações que 
transformam o Brasil. Trabalhamos com líderes e organizações sociais e uma rede global de apoiadores 
para promover igualdade, justiça social e oportunidade para todos os brasileiros. Em 18 anos de 
atuação, a BrazilFoundation investiu mais de R$ 70 milhões em mais de 600 organizações sociais de 26 
estados no Brasil nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Desenvolvimento Socioeconômico e Direitos 
Humanos. 
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