
Perguntas frequentes 
Solicitação de propostas (request for proposal, RFP) para networking e compartilhamento de 

conhecimentos 
 

Elegibilidade 

Quem pode responder a esta RFP? 

• Todo tipo de instituição ou organização poderá responder, se estiver sediada ou tiver um 

escritório legalmente estabelecido e operado em um dos países de interesse. As doações são 

feitas apenas com fins beneficentes, educacionais ou científicos, principalmente de organizações 

beneficentes com isenção fiscal. A Packard Foundation não custeia o seguinte: 

o Atividades de lobby e outras que influenciem leis específicas 

o Assistência com taxas de inscrição em conferências e matrículas 

o Organizações religiosas 

o Indivíduos 

ONGs recém-registradas são elegíveis a atender esta solicitação de propostas? 

• Sim. Enquanto a organização estiver preparada para assumir um projeto e atender as exigências 

listadas acima. 

Organizações baseadas em fé são elegíveis? 

• Sim. No entanto, os fundos não poderão ser usados para fins religiosos. 

Uma organização é elegível, se tiver patrocinador fiscal em um dos países de interesse? 

• Sim. 

Há problemas em aproveitar o trabalho existente ou o projeto deve ser inteiramente novo? 

• Não há problemas em aproveitar o trabalho existente. Isso é incentivado. 

Um projeto concentrado em povos indígenas, mulheres ou jovens seria considerado, ainda que 

aproveitasse um projeto que não se concentra nestes grupos? 

• Sim. 

Uma organização seria desqualificada por enviar duas manifestações de interesse (expression of 

interest, EOI) para dois projetos diferentes de pesquisa? 

• Sim. Uma organização pode ser a principal candidata por apenas uma manifestação de 

interesse. Porém, as organizações podem ser indicadas como parceiras em diversas 

manifestações de interesse. 

As organizações sediadas em regiões de floresta tropical, fora dos países de interesse, podem se 

candidatar como a organização principal? 

• Não, as organizações fora dos países de interesse não podem se candidatar como a organização 

principal. No entanto, uma organização em um país de interesse pode concorrer com um 

parceiro de outro país com florestas tropicais. Por exemplo, uma organização na Guatemala 
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pode concorrer e listar organizações no México e em Belize como parceiras. Consulte a seção 

“Parceria” para ler mais. 

 

Área de atuação 

Onde este trabalho pode ser realizado? 

• Em qualquer área com florestas tropicais. No entanto, parte do projeto deve ser realizada em 

um país de interesse: Brasil, Camboja, Colômbia, Guatemala, Indonésia, Laos, Papua Nova 

Guiné, Paraguai, Peru e FIlipinas. Apenas organizações sediadas nos países de interesse podem 

concorrer como organização principal. 

O trabalho deve se concentrar em uma região específica dos países de interesse? 

• Os projetos podem ocorrer em qualquer região dos países de interesse, com florestas tropicais 

de alto valor de conservação. Estamos interessados, especificamente, nas área onde a 

conservação das florestas tropicais encontra a agricultura sustentável ou esforços de 

desenvolvimento da subsistência rural. Não há uma lista de regiões aplicáveis; use seu bom 

senso.  

Florestas tropicais secas serão consideradas? 

• Sim. O alto valor em biodiversidade e conservação é o critério mais importante para a nossa 

equipe, ao determinar florestas tropicais aplicáveis. 

Zonas tropicais sem florestas serão consideradas? 

• Não. O projeto deve ser realizado nas regiões com florestas tropicais. 

Os projetos podem ser implementados por província? 

• Sim. Os projetos podem ser implementados em qualquer nível que o candidato julgar 

apropriado. 

Onde vocês trabalham na Indonésia? Devemos concentrar nosso projeto em uma região onde vocês já 

trabalham? 

• Nosso trabalho na Indonésia é feito em regiões de florestas tropicais com alto valor de 

conservação. Não há necessidade de concentrar seu projeto em uma região onde já 

trabalhamos. 

Vocês considerariam um projeto que inclua diversos países? 

• Sim. 

Elementos do projeto 

Quais tipos de projetos ou soluções serão priorizados para esta doação? 

https://ic.fsc.org/download-box.3402.htm
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• Não buscamos por um tipo específico de projeto, e desejamos aprender com as propostas 

enviadas pelos candidatos. Há alguns exemplos de projetos com potencial na última página do 

documento RFP, mas se sinta limitado a eles. Os projetos devem se concentrar em apoiar 

pequenos produtores rurais e comunidades que dependem da floresta, ser realizados em uma 

região de floresta tropical e incluir componentes sobre formação de relacionamentos e/ou 

compartilhamento de informações. 

Um projeto pode se concentrar em povos indígenas? 

• Sim. Projetos com foco em povos indígenas, mulheres e jovens são bem-vindos e incentivados. 

Há alguma exigência quanto à escala ou o número de beneficiários? 

• Não. 

Um projeto pode incluir defesa de políticas públicas locais? 

• Sim. Porém, a Packard Foundation não pode apoiar atividades de lobby. A Packard Foundation 

define lobby como a comunicação de um ponto de vista ou plano de ação a qualquer legislador, 

sua equipe ou o público, sobre uma lei específica em qualquer jurisdição. Fundações privadas 

dos EUA, como a Packard Foundation, são proibidas pelas leis norte-americanas de apoiar 

atividades de lobby. Em caso de dúvidas sobre se um elemento de seu projeto é considerado 

lobby, entre em contato com <ggivens@parkard.org>. 

Os projetos precisam incluir comunicados ao público ou elevação de conscientização? 

• Não. Esta não é uma exigência, mas caso seu projeto inclua um plano de comunicação ou 

lançamento ao público, fique à vontade para incluir estas atividades à sua proposta. 

Qual é a sua definição de agricultura? 

• Não temos uma definição específica de agricultura. Por fim, a ALC (The Agriculture, Livelihoods, 

and Conservation [agricultura, meios de subsistência e conservação]) apoia a produção agrícola 

que atende as necessidades atuais e futuras de nutrição, energia e de serviços do ecossistema, 

de forma a conservar recursos e minimizar os efeitos danosos ao meio ambiente e à saúde 

humana. As abordagens podem incluir, dentre outras, agricultura em harmonia com o clima, 

agroflorestamento e gestão florestal pela comunidade. Diferentes tipos de práticas agrícolas 

sustentáveis são relevantes aos diversos ambientes e sociedades. A ALC conta com os parceiros 

custeados para determinar as práticas mais adequadas ao contexto em que trabalham. 

Um projeto pode incluir atividades que apoiem mulheres dedicadas à agricultura familiar (como acesso 

à saúde e planejamento familiar)? 

• Sim. Atividades que abordem as necessidades específicas de mulheres rurais são bem-vindas. 

Seria melhor ter um projeto baseado em apenas um país ou em vários? 

• Não importa. Não há preferência. 
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Parcerias 

É melhor se candidatar por uma única organização ou ter vários parceiros? 

• Qualquer opção é aceitável. 

Há um número máximo de parceiros que podem se envolver? 

• Não. Porém, a função de cada parceiro deve ser claramente descrita na manifestação de 

interesse. Observe que haverá apenas um beneficiário principal do custeio, que será o 

responsável final pela doação. 

É possível ter uma organização internacional como parceira? 

• Sim 

Há preferência pelo envio de propostas por novos parceiros? 

• Não há preferência por parceiros atuais ou novos. 

Vocês exigem que os candidatos tenham memorandos de entendimento com parceiros ou com o 

governo? 

• Um memorando de entendimento não é necessário para enviar uma manifestação de interesse. 

Se você for selecionado como finalista, pediremos que obtenha um memorando de 

entendimento, se for necessário. 

Manifestação de interesse (Expression of Interest, EOI) 

Quantas páginas a manifestação de interesse deve ter? 

• A manifestação de interesse deve ter aproximadamente 4 páginas. Uma página adicional pode 

ser usada para o orçamento. O tamanho mínimo da fonte deve ser 11 pt e a manifestação de 

interesse deve ter margens e espaçamento padrão. 

Há algum padrão de formato para a manifestação de interesse? Quais informações devem ser incluídas? 

• Não há um formato padrão além do que foi descrito acima e na RFP. 

• Manifestações de interesse de sucesso incluirão: 

o Histórico organizacional 

o Histórico do parceiro-chave 

o Problema e oportunidade 

o Resultados esperados 

o Atividades esperadas 

o Estimativa de orçamento 

Há um modelo específico para orçamento que deve ser usado na manifestação de interesse? 

• Não. 

Neste momento, até que ponto o orçamento deve ser detalhado? 
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• Os orçamentos devem trazer amplas categorias de despesas e custos estimados. Os orçamentos 

não precisam ser exatos, neste momento. 

Vocês têm outras dicas para obter sucesso com a solicitação? 

• Inclua todas as informações solicitadas. Explique como seu projeto fortalecerá relacionamentos 
ou melhorará o compartilhamento de informações. Detalhe suas experiências com este tipo de 
trabalho. 

 
Podemos incluir custos de monitoramento e avaliação ao orçamento? 

• Sim. Se o monitoramento e a avaliação forem úteis em seu projeto, inclua-os ao orçamento. 

É possível enviar em português? 
 

• Sim. Fique à vontade para enviar em outro idioma que não o inglês. Caso esta seja sua intenção, 

envie um e-mail para ggivens@packard.org para que possamos preparar os serviços necessários 

de tradução. Ao enviar sua manifestação de interesse online, envie também um e-mail com a 

manifestação em anexo, preferencialmente em um arquivo Microsoft Word. 

Há um formato de arquivo preferencial? 

• Não. Qualquer tipo de arquivo será bem-vindo, mas caso envie em outro idioma que não o 

inglês, preferimos Microsoft Word. 

Quem revisa a manifestação de interesse e a candidatura final? 

• As manifestações de interesse são revisadas pela equipe de estratégia da ALC, o consultor para 

RFP e um painel de cinco consultores externos. As candidaturas finais serão revisadas pela 

equipe da ALC e o consultor para RFP. 

Qual é a diferença entre a candidatura final e a manifestação de interesse? 

• A candidatura final não difere muito da manifestação de interesse. Os finalistas receberão 

perguntas de esclarecimento sobre suas manifestações de interesse, assim como solicitações 

para envio de documentos organizações e financeiros. 

Custeio 

Quantas candidaturas serão aprovadas? 

• Esperamos dois ou mais finalistas, conforme a qualidade das manifestações de interesse e o 

orçamento disponível. 

Qual é o valor máximo de custeio disponível? 

• O orçamento máximo por projeto é de US$ 500.000. 

Nosso projeto seria penalizado se nosso orçamento fosse grande? 

• Não, não seria penalizado. 
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Se houver muitas manifestações de interesse competitivas, as organizações seriam solicitadas a enviar 

uma proposta para um valor menor de custeio? 

• É uma possibilidade, mas buscamos oferecer o custeio necessário para implementar o trabalho 

descrito na candidatura final com efetividade. 

Qual porcentagem do custo do projeto pode ser usado em custos indiretos? 

• Para candidaturas de universidades, os custos administrativos não podem passar de 15%. Esta 

exigência não se aplica aos demais tipos de organização, e lhe incentivamos a incluir o custo 

total de executar este trabalho. 

Há a oportunidade de ampliar a parceria e o custeio, ao prosseguir o trabalho com as conclusões da 

pesquisa, ou esta doação é única? 

• As doações sob esta solicitação de proposta têm a intenção de serem únicas, por vários anos. 

Neste momento, não podemos nos comprometer com custeios além deste projeto. Porém, 

buscamos manter relacionamentos positivos com parceiros beneficiados, antigos e atuais. 

Por quanto tempo durará a doação? 

• Aceitaremos propostas com período para a doação de até dois anos. Esperamos desembolsar as 

doações até 2024. 

Um projeto pode levar menos de dois anos? 

• Sim. 

Quando os recursos serão concedidos? 

• Esperamos distribuir os fundos em maio ou junho de 2022. 

A Packard Foundation deseja ser a fonte exclusiva dos recursos do projeto ou há algum problema em 

apresentar esta proposta a outras instituições de apoio? 

• A Packard não precisa ser a única fonte de recursos. Outras instituições de apoio são bem-

vindas, mas não obrigatórias. 

Os recursos podem ser alocados a diversas organizações, no momento do desembolso? 

• Geralmente, a Packard apenas desembolsa os fundos à organização principal; mas, se for 

essencial alocar fundos a diversas organizações, inclua isso em sua proposta e colaboraremos 

com a finalista para determinar o melhor meio de avançar. 

Outros 

Como devemos incorporar a COVID-19 ao planejamento de nosso projeto? 

• Todas as orientações de saúde pública, locais e internacionais, para prevenção devem ser 

seguidas.  Se isso exigir a alteração de planos e cronogramas de pesquisa, trabalharemos com os 

selecionados para continuamente nos adaptar à pandemia. 



Perguntas frequentes 

Qual é o mecanismo de relatórios para os selecionados? 

• Se for selecionado para uma doação, terá de enviar um relatório financeiro anualmente. 

Relatórios narrativos podem ser escritos ou verbais, via Zoom ou chamada telefônica. 


