
Chamada para inscrições 

Subsídios para meios de comunicação para 

fortalecer a cobertura ambiental na 

Amazônia Ocidental 2023 

 

A EJN da Internews está oferecendo subsídios organizacionais de US$ 5.000 a US$ 15.000 para veículos de comunicação, 
ONGs, instituições acadêmicas e outros grupos interessados em apoiar atividades de mídia e jornalismo relacionadas à 
Região Amazônica no Brasil, Colômbia, Equador e Peru. 

Por favor, leia atentamente as seções seguintes, pois elas contêm informações importantes sobre elegibilidade e o processo 
de candidatura.  

Visão geral   

O aumento dos delitos ambientais representa riscos significativos para a região amazônica. O 
tráfico de animais selvagens, o corte ilegal de madeira, a pesca insustentável e a expansão das 
atividades de mineração e agricultura são algumas das questões que ameaçam o ecossistema 
amazônico e os povos indígenas e comunidades locais. 



Jornalistas, veículos de mídia independentes e defensores do meio ambiente, já pressionados 
pela falta de recursos econômicos e treinamento, são frequentemente expostos à violência e 
ameaças à sua segurança.  

Neste contexto, é importante melhorar a capacidade da mídia local em produzir com segurança 
uma cobertura precisa e profunda das questões ambientais na região amazônica e expor as 
diversas ameaças que enfrenta. 

Para ajudar a suprir esta necessidade, a Earth Journalism Network, da Internews, e a equipe da 

Internews Américas estão oferecendo subsídios de mídia para organizações do Brasil, Colômbia, 

Equador e Peru procurando fortalecer a capacidade dos jornalistas e organizações de mídia de 

produzir informações públicas de alta qualidade, factuais e envolventes sobre os impactos dos 

delitos de conservação, sua associação com as mudanças climáticas e soluções viáveis para 

mitigar e responder a estes impactos. 

As organizações que receberem bolsas de mídia receberão orientação, feedback e apoio 
editorial da Earth Journalism Network, da Internews, enquanto buscam e desenvolvem suas 
histórias, webinários, oficinas de treinamento e outros produtos de conhecimento.  

Esta oportunidade é oferecida como parte do projeto Conservando Juntos, que visa fortalecer 
as capacidades dos atores da sociedade civil e suas redes regionais para conservar a 
biodiversidade e prevenir delitos ambientais na Amazônia. É liderada pela Wildlife Conservation 
Society (WCS) e apoiada pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 
Internacional (USAID).  

O projeto visa facilitar a colaboração segura e eficaz entre jornalistas, mídia independente e 
comunicadores para apoiar a produção de conteúdo que amplia as questões dos povos 
indígenas e das comunidades locais. O objetivo também é promover a transparência e a 
responsabilidade no combate aos delitos de conservação transnacionais na bacia amazônica. 

Temas e objetivos do projeto 

Admitimos inscrições que buscam aumentar a cobertura da mídia e/ou treinar jornalistas sobre 
temas ambientais na região amazônica. 

Os interessados devem propor atividades que ampliem a cobertura da mídia sobre esses temas 
em idiomas regionais, treinar jornalistas e profissionais da mídia através de workshops, 
webinários, cursos on-line ou outros recursos, e/ou apoiar a produção de histórias ambientais 
investigativas. 

Exemplos de possíveis atividades incluem, mas não estão limitados a: 

• Viagens de campo e/ou oficinas de treinamento que aproximem jornalistas e 
especialistas 



• Desenvolvimento de recursos para repórteres e cursos ou ferramentas de aprendizagem 
virtual 

• Concessões de bolsas de reportagem para jornalistas 

• Mentoria de jornalistas 

• Projetos de reportagens especiais 

• Atividades de trabalho em rede e parceria para jornalistas 

• Desenvolvimento de novas plataformas para contar histórias 

• Estabelecimento de uma rede de jornalistas 

Estamos especialmente à procura de propostas que evidenciem as ameaças à biodiversidade e 
à subsistência sustentável que os povos indígenas e comunidades locais enfrentam devido a 
atividades ilegais e insustentáveis como o corte ilegal de árvores, a pesca insustentável, o 
tráfico de animais silvestres e a mineração ilegal. 

Também acolheremos propostas que destaquem as práticas e soluções que os formuladores de 
políticas, organizações da sociedade civil, povos indígenas e comunidades locais e setores 
empresariais estão realizando para deter e mitigar as ameaças representadas pelos delitos de 
conservação na Amazônia. Tais atividades incluem, por exemplo, práticas de manejo florestal 
sustentável, rastreamento e monitoramento do tráfico de animais selvagens e esforços para 
deter a ilegalidade na cadeia de valor, como a certificação, entre outros.   

A inscrição ideal também fortaleceria os povos indígenas, comunidades locais e outros grupos 
marginalizados para enfrentar os impactos desproporcionais dos delitos de conservação, 
amplificando suas vozes e aumentando seu acesso a informações de alta qualidade e 
disponíveis ao público sobre temas ambientais. 

Esperamos que projetos selecionados melhorem o acesso público a informações factuais, 
relevantes e confiáveis sobre delitos de conservação na região amazônica, especialmente entre 
os formuladores de políticas nacionais e regionais, atores governamentais e corporativos. 

Elegibilidade 

Organizações de mídia, redes de jornalistas, universidades e instituições jornalísticas com foco 
em reportagens ambientais na região amazônica são convidados a se candidatar. Organizações 
da sociedade civil, grupos comunitários e institutos de pesquisa também serão considerados - 
mas somente aqueles com fortes componentes de mídia e comunicação dedicados a apoiar a 
elaboração de reportagens justas e precisas. Por favor, note que não consideraremos 
inscrições enfocadas em advocacy, ativismo ou campanhas políticas. 

Aceitamos candidaturas de organizações no Brasil, Colômbia, Equador e Peru, com preferência 
por aquelas com redes estabelecidas na região amazônica. Geralmente, preferimos apoiar 
organizações que realizam trabalhos no país onde estão sediadas, mas consideraremos 
candidaturas de organizações que procuram colaborar com grupos na região amazônica.  



Para esta oportunidade de subsídio, só aceitaremos candidaturas em inglês, espanhol e 
português (traduções desta chamada para propostas estão disponíveis no final da página). 
Infelizmente, não podemos considerar candidaturas em outros idiomas neste momento. Os 
candidatos devem ter um entendimento funcional de inglês, espanhol ou português ou ter um 
tradutor disponível para ajudar na comunicação com o pessoal da Internews. Entretanto, as 
atividades do projeto, como a publicação de matérias, podem ser realizadas em qualquer 
idioma. 

As organizações devem estar legalmente registradas em seu país e manter uma conta bancária 
com a capacidade de receber fundos internacionais. 

As organizações que receberam apoio da Internews ou da EJN no passado são elegíveis e 
consideraremos o desempenho passado durante o processo de seleção.   

A EJN se reserva o direito de desqualificar os candidatos que se envolveram em conduta 
profissional antiética ou imprópria.  

Valor da concessão e logísticas 

Esperamos apoiar até 8 organizações com financiamento de US$5.000 a US$15.000 cada uma. 
De modo geral, as propostas com menores orçamentos serão mais competitivas. Ainda assim, 
consideraremos maiores montantes de subsídios de até US$ 20.000 para projetos que utilizem 
abordagens inovadoras que possam consumir mais recursos e tempo. 

Todos os requerentes devem fornecer um orçamento detalhado com justificativa para o 
montante solicitado como parte de sua solicitação utilizando o modelo vinculado abaixo.  

Solicitamos que os orçamentos sejam razoáveis e respondam pelos custos necessários para a 
implementação do projeto. Os solicitantes podem utilizar uma parte da subvenção para a 
compra de equipamentos. No entanto, eles devem indicar claramente como os equipamentos 
contribuirão para os resultados esperados e seu valor deve constituir uma parte relativamente 
pequena do orçamento geral.     

Os candidatos são permitidos e incentivados a obter co-financiamento para as atividades 
propostas, mas isso não é necessário. Caso tenha recebido algum co-financiamento, favor 
indicar o montante e a fonte em sua candidatura. 

Esperamos notificar os candidatos aprovados em março de 2023, com o início dos trabalhos no 
começo de abril de 2023. Os projetos devem ser concluídos dentro de cinco meses, até o final 
de agosto de 2023. Os candidatos devem considerar este cronograma ao elaborar seu plano de 
trabalho. 



Para projetos que envolvam a publicação de matérias ou outro material, note que a Internews, 
a EJN, seus parceiros e o financiador da subvenção terão os direitos de editar, publicar, 
transmitir e distribuir esses materiais livremente. 

Reconhecimento do apoio: As matérias publicadas e/ou as transmissões devem divulgar o 
apoio da EJN, incluindo esta mensagem: “Esta reportagem foi produzida com o apoio da Earth 
Journalism Network”. Outros produtos resultantes desta concessão (tais como treinamento ou 
cursos) devem divulgar o apoio da Earth Journalism Network, USAID e WCS, seguindo um plano 
padrão que será compartilhado quando os candidatos forem selecionados. 

Critérios de julgamento  

Todas as candidaturas são analisadas e discutidas por um painel de juízes internacional, 
composto por funcionários da Internews e especialistas em reportagens ambientais. 

As inscrições serão avaliadas utilizando os seguintes critérios de avaliação: 

• A qualidade geral da proposta;  

• A relevância do projeto proposto em contribuir para os objetivos e prioridades deste 
programa de subsídio;  

• O impacto potencial do projeto proposto, incluindo a qualidade e a eficácia da 
concepção do projeto;   

• A capacidade de inovação das atividades propostas;   

• A viabilidade financeira e a relação custo/benefício do projeto proposto;   

• A capacidade do solicitante de realizá-lo;  

• A distribuição geográfica dos beneficiados.   

Processo de inscrição  

• Clique no botão “Apply now” no topo da página.  

• Se já tiver uma conta, você precisará fazer o login. Como atualizamos nosso site 
recentemente, talvez você tenha que redefinir sua senha clicando no link “Forgot 
password?” na página de login. Se não possuir uma conta, você deve se registrar 
clicando em “Log in” no canto superior direito da página e clicando no link “Sign up” 
na parte inferior da página que se abre. Clique aqui para instruções detalhadas sobre 
como criar uma conta e aqui para instruções detalhadas sobre como redefinir sua 
senha. 

• Se iniciar a inscrição e quiser voltar e completá-la mais tarde, você pode clicar em 
“Save Draft”. Para voltar ao rascunho, você precisará voltar à oportunidade e clicar 
em 'Aplicar agora' novamente para finalizar a inscrição. 

• As inscrições devem fornecer um orçamento detalhado em uma planilha de Excel 
com justificativa para o valor solicitado. Faça o download do modelo de orçamento 
agora clicando neste link. 

https://earthjournalism.net/sites/default/files/2022-01/How%20to%20Make%20an%20Account%20on%20EJN%27s%20Website.pdf
https://earthjournalism.net/sites/default/files/2022-01/How%20to%20Reset%20Your%20Password%20on%20EJN%27s%20Website.pdf
https://earthjournalism.net/sites/default/files/2023-02/EJN%20Media%20Grants%20Budget%20Template_2.xlsx


Se você tiver dificuldades ao submeter sua candidatura ou se tiver dúvidas sobre as bolsas, 
envie um e-mail para info.ejn@internews.org. Não entre em contato com nenhum outro e-mail 
da Internews a respeito desta oportunidade, pois não receberemos.   

As solicitações enviadas após o prazo não serão consideradas. Por favor, considere enviar pelo 
menos um dia antes do prazo para evitar qualquer problema. 

 

Esta oportunidade de bolsa é possível graças ao generoso apoio do povo americano através da 
Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID). Esta convocação e 
os resultados produzidos pelos bolsistas não refletem necessariamente a visão da USAID ou do 
Governo dos Estados Unidos ou da Wildlife Conservation Society. 

 

  

Imagem do topo: Garimpo de ouro ilegal na Amazônia em Madre de Dios, Peru / Créditos: Oton 
Barros, DSR/OBT/INPE. 

mailto:info.ejn@internews.org
https://www.flickr.com/photos/observacao-da-terra/48869959348/in/photolist-2hstjj1


Formulário de inscrições 

Subsídios para meios de comunicação para 

fortalecer a cobertura ambiental na 

Amazônia Ocidental 2023 
Este documento é apenas para sua referência. Você ainda precisa preencher o formulário 

no site da EJN. Não aceitaremos o envio deste documento com as respostas às perguntas 

do formulário.  

* Indica preenchimento obrigatório 

Nome da organização * 

 Insira o nome completo de sua organização. 

 

Ano de fundação * 

 

Sua organização está legalmente registrada? * 

Se sua resposta for "Não", observe que você precisará se inscrever junto a uma organização legalmente 

registrada. 

☐Sim 

☐Não 

 

Sua organização tem uma conta bancária comercial? * 

☐Sim 

☐Não 

☐ Outros... Por favor, descreva a situação exatamente. 

 

Endereço físico * 

Escolha seu país para começar a digitar o endereço. 

 

País * 

Escolha o país onde você está atualmente sediado. 

Escolha um item. 

 

 

 

 

 

 

https://earthjournalism.net/opportunities/media-grants-to-strengthen-environmental-media-coverage-in-the-western-amazon-2023


Endereço comercial * 

 

Cidade * 

Indique a cidade em que você está atualmente baseado. 

 

Código Postal (CEP) * 

 

Website e/ou perfis de mídias sociais * 

Use os botões de mais e menos para adicionar até quatro links. 

 

Forneça uma breve descrição de sua organização * 

Inclua a história, missão, projetos e atividades atuais, público-alvo e alcance estimado. 

Limitado a 100 palavras. 

 

Nome e cargo do(s) indivíduo(s) que lidera(m) a organização * 

 

Nomes dos membros do conselho ou administradores 

Caso aplicável. 

 

Número de funcionários pagos * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Número de voluntários 

Caso aplicável. 

 

Número de membros 

Caso aplicável. 

 

Você já forneceu treinamentos no passado? * 

☐Não 

☐Sim. Liste alguns exemplos.  

 

Algum de seus projetos, atividades ou reportagens levou a alguma política positiva e mudanças 

sociais? * 

Por favor, dê alguns exemplos e explique como seu trabalho contribuiu para a mudança. 

Limitado a 200 palavras. 

 

De onde você recebe o financiamento? * 

Informe seus principais financiadores e explique se você já recebeu financiamento internacional antes. 

 

Descrição do projeto proposto ↴ 

Título do projeto * 

 

Duração do projeto em meses * 

    meses 

 

Descrição do projeto * 

Responda as seguintes perguntas em sua descrição: 

• Qual é o propósito deste projeto? 

• Quais objetivos específicos você procura alcançar com este projeto e como eles se relacionam 

com os objetivos especificados na chamada para inscrições? 

• Quais são as principais atividades? 

• Como essas atividades se relacionam com os temas delineados na chamada para inscrições?  

 

 

 

 

 

 

 



• Quem são os públicos-alvo e/ou beneficiários?  

• Por que este projeto deve ser financiado? 

• Produtos resultantes: Quais e quantos produtos você entregará como resultado direto de suas 

atividades? Seja específico: 12 artigos produzidos e 6 jornalistas treinados, por exemplo. 

• Resultados: Que mudanças e efeitos a curto e médio prazo você espera alcançar depois de 

entregar os produtos deste projeto? Por exemplo, que habilidades ou conhecimentos seus 

beneficiários terão adquirido como resultado de suas atividades de projeto? Que impactos você 

espera que o projeto produza na comunidade ao redor, formuladores de políticas ou outras 

partes interessadas?  

Limitado a 1200 palavras. 

 

Localização das atividades propostas 

Selecione o país ou países e regiões onde as atividades ocorrerão. 

Escolha um item. 

Escolha um item. 

Escolha um item. 

Escolha um item. 

 

Cronograma de implementação * 

Por favor, forneça um breve cronograma informando quando você espera realizar cada atividade. Por 

favor, tenha em mente as datas de início e término desta bolsa, detalhadas na chamada para inscrições. 

Limitado a 100 palavras. 

 

Disseminação dos produtos resultantes * 

Explique como você compartilharia e promoveria os produtos resultantes (por exemplo, artigos, 

conteúdos, cursos etc.) gerados através deste projeto com o público a que se destina. 

Limitado a 100 palavras. 

 

Plano de monitoramento e avaliação * 

 

 

 



Descreva como você irá monitorar, medir e avaliar os resultados deste projeto. Considere as seguintes 

perguntas: 

• Como você vai medir ou garantir que está no caminho certo para produzir o número de 

produtos (produtos resultantes) que você espera entregar dentro do período de tempo 

proposto? 

• Como você avaliará se o projeto atingiu seus objetivos com sucesso? Como você avaliará se os 

impactos que você espera alcançar (resultados) serão entregues?  

Limitado a 250 palavras. 

 

Inclusão de grupos marginalizados * 

Explique como seu projeto garante que grupos marginalizados, tais como mulheres, jovens, povos 

indígenas, minorias étnicas, membros da comunidade LGBTQIA+ e pessoas com deficiências podem 

participar ou se beneficiar das atividades do projeto. Como você dará prioridade à inclusão em toda a 

implementação do projeto? 

Limitado a 300 palavras. 

 

Planejamento de segurança e proteção * 

 Há algum elemento em seu projeto que possa afetar a segurança das pessoas envolvidas ou da 

comunidade com a qual você irá trabalhar? Sua equipe ou parceiros poderiam estar em risco, ser 

assediados ou ameaçados como resultado das atividades do projeto? Eles poderiam ser afetados pelo 

Covid-19 ou outros riscos de biossegurança através de atividades como viagens ou eventos presenciais? 

Em caso afirmativo, por favor explique como você planeja mitigar isso.  

Limitado a 100 palavras. 

 

Valor de financiamento solicitado * 

Indique o valor solicitado para financiamento em dólares estadunidenses. Use somente números, sem 

vírgulas ou letras. 

    Dólares estadunidenses 

 

Envie sua proposta de orçamento * 

 

 

 

 



Todos os candidatos são obrigados a apresentar um orçamento com o formulário de inscrição. Faça o 

download deste modelo para construir o orçamento de seu projeto e carregue-o abaixo. Outros 

formatos de orçamento não serão aceitos. 

 

Apenas um arquivo. Limite de 10 MB. 

Formatos aceitos: xls, xlsx 

 

Você já recebeu algum financiamento adicional para este projeto? * 

☐Não 

☐Sim. Informe o(s) financiador(es) e o montante do cofinanciamento.  

 

Qualquer documento de apoio adicional 

Apenas um arquivo. Limite de 64 MB. 

 

Formatos aceitos: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, tiff, pict, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, 

xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, rar, sit, svg, tar, zip. 

 

Dados de contato ↴ 

Nome da pessoa de contato principal * 

 

Endereço de e-mail da pessoa de contato principal * 

 

Número de telefone da pessoa de contato principal * 

 

Idioma preferido da pessoa de contato principal *

 
 

Política de privacidade ↴ 

☐ Por favor, confirme que você leu e concorda com os termos de nossa Política de privacidade. 

 

 

 

 

 

https://earthjournalism.net/sites/default/files/2023-02/EJN%20Media%20Grants%20Budget%20Template_2.xlsx
https://internews.org/internews-privacy-policy

