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Fundação Interamericana (IAF) aceita propostas para o

seu programa de doações. A IAF financia os esforços de

auto-ajuda de grupos de base (da América Latina e do

Caribe) para melhorar as condições de vida dos desfavorecidos e

excluídos, melhorar sua capacidade decisória e de auto-gestão e

desenvolver parcerias com o setor público, empresas e

sociedade civil. A IAF não identifica problemas ou sugere proje-

tos; ela responde a iniciativas apresentadas. Os projetos são

selecionados por seu mérito e não por setor.

IMPORTANTE:  A IAF somente financia projetos na América

Latina e no Caribe. Para fazer download do convite à apresen-

tação de propostas e solicitação de doação nos formatos MS

Word ou pdf, visite nosso site da IAF <www.iaf.gov>.

Fundação Interamericana 
Convite à Apresentação de Propostas
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*  propostas apresentadas ou enviadas por órgãos públicos; 

*  propostas de indivíduos; 

*  propostas apresentadas ou enviadas por entidades fora do país no qual o projeto está localizado; 

*  propostas de grupos que não contribuem com recursos financeiros ou em espécie para as atividades propostas; 

*  propostas associadas com partidos políticos ou movimentos partidários; 

*  atividades puramente religiosas ou sectárias; 

*  pesquisa pura; 

*  projetos de bem-estar de qualquer espécie, instituições de caridade ou propostas unicamente para projetos de construção

e/ou equipamento; 

*  pedidos de doações inferiores a US$25.000 ou superiores a US$400.000; 

*  projetos cujo objetivo não seja incentivar a capacidade compartilhada dos beneficiários para a auto-ajuda. 

*  soluções inovadoras para problemas de desenvolvimento; 

*  uso criativo dos recursos comunitários; 

*  uma gama diversa de vozes da comunidade no desenvolvimento e execução do projeto; 

*  participação substancial dos beneficiários no seguinte: a) identificação do problema abordado; b) o método escolhido

para resolvê-lo; c) a formulação do projeto; e d) a gestão e avaliação de atividades; 

*  parcerias com o governo local, comunidade empresarial e outras organizações da sociedade civil; 

*  potencial para fortalecer todas as organizações participantes e suas parcerias; 

*  viabilidade; 

*  indicação de sustentabilidade; 

*  contribuições de contrapartida do proponente, dos beneficiários e de outras fontes; 

*  potencial para gerar aprendizagem; 

*  resultados mensuráveis; 

*  comprovação da capacidade melhorada de autogvernança.

Eligibilidade: A IAF somente financia projetos na América Latina e no Caribe.
Os seguintes casos não se qualificam a receber doações da IAF:

As propostas podem ser apresentadas
durante todo o ano e serão revistas à
medida que forem recebidas.

A IAF procura o seguinte em uma proposta que financia:



Quais são o valor de uma doação e a duração do apoio da IAF?

*  O valor de uma doação da IAF depende das necessidades da organização proponente e do montante de recursos de contra-

partida mobilizados. Atualmente, a IAF não financia pedidos inferiores a US$25.000 nem superiores a US$400.000.

Geralmente as doações são desembolsadas no decorrer de um a três anos, mas este período pode ser prorrogado, se

necessário.

Uma organização pode apresentar múltiplas propostas?

*  Não. A IAF considerará somente uma proposta por proponente em um determinado ciclo de financiamento.

Que percentagem da doação total pode financiar despesas gerais (administração, honorários de profissio-nais, gastos

operacionais, salários e materiais)?

*  Em geral, a IAF não financia propostas que requeiram mais de 50% em despesas gerais. Despesas gerais permitidas

incluem: operações, aluguel, serviços de utilidade pública, seguro, salários, equipamento e materiais de escritório e outros

custos indicados no formulário de orçamento proposto na seção referente a orçamento destas diretrizes. De modo geral,

quanto mais baixas as despesas gerais, mais atraente a proposta.

Que percentagem se espera do financiamento de contrapartida?

*  O financiamento de contrapartida deve ser um componente do orçamento para o projeto proposto, mas não se requer um

montante mínimo. Um financiamento de contrapartida mais alto torna a proposta mais atraente. A contrapartida pode ser

em doações de dinheiro ou em espécie, incluindo, embora não de forma exclusiva, 

terreno, materiais, infra-estrutura, mão-de-obra e espaço para escritório, depósito e reuniões.

Quando posso esperar uma resposta da proposta?

*  Sua organização receberá uma confirmação de recebimento. Se a sua proposta for selecionada, a IAF contatará a sua orga-

nização para obter informação adicional no prazo de cinco meses contados a partir da data de apresentação da proposta.

Procedimentos

*  Propostas em espanhol, português, inglês, francês ou

crioulo haitiano serão aceitas durante todo o ano. 

*  As propostas devem ser enviadas por correio diretamente

a: Inter-American Foundation, Program Office, 901 North

Stuart Street, 10th Floor, Arlington, VA, 22203, EUA. A

IAF não aceitará pedidos de doação enviados por fax. As

propostas podem também ser enviadas por e-mail a pro-

posals@iaf.gov. As propostas enviadas por e-mail

devem incluir o país de origem na linha do assunto. 

*  Envie sua proposta somente uma vez e espere a confir-

mação antes de contatar a IAF. 

*  O exame inicial leva cinco meses e produzirá um pequeno

número de projetos para serem analisados mais extensa-

mente mediante visitas ao local. Os proponentes que não

estiverem mais sendo considerados serão notificados.

Dependendo da complexidade do projeto e do número de

visitas ao local requerido, as análises de propostas bem-

sucedidas podem levar até 12 meses. 

*  Favor contatar o Representante da Fundação para seu país

se tiver alguma dúvida. 

Formato da Proposta

A proposta, cujo formulário está disponível no Web site da IAF

<www.iaf.gov>, deve ter as três partes seguintes:

*  Parte 1: Página de Rosto. Deve ser preenchida com a infor-

mação requerida. 

*  Parte 2: Descrição. As respostas para as questões não

podem exceder 10 páginas em espaço duplo e corpo 12. 

*  Parte 3: Orçamento. Siga o modelo. 

IMPORTANTE: As propostas que excederem os parâmetros

acima serão rejeitadas. Será desqualificada a proposta que não

incluir todo o material exigido. Não inclua arquivos anexos. 

Visite nosso site para fazer o download dos formulários e dos for-

matos a serem seguidos em PDF o Word.

INTER-AMERICAN FOUNDATION

901 N. STUART STREET, 10TH FLOOR ARLINGTON, VA 22203 

TEL: 703.306.4301  | FAX: 703.306.4365

E-MAIL: INFO@IAF.GOV | WWW.IAF.GOV
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Para obter mais informações, visite
nosso site da IAF <www.iaf.gov>.

Perguntas Freqüentes

Como Solicitar uma Doação




