


O que é o 
Fundo 
Brasileiro de 
Educação 
Ambiental ? 



Captar e aportar recursos 
estratégicos para o fomento de 
ações estruturantes no campo da 
Educação Ambiental (EA). 



Fundo privado de 
interesse público 



Quem  
somos 

Eda Tassara (Pres.) 

Miriam Duailib (Vice Pres.) 

Agente Operador  

Fai/Ufscar 

Conselho 

ObservaEA 

Conselheiros  

Sec. Executiva 

Equipe + 

Consultores 



Como e por que 
apoiar o FunBEA 



Diferenciais 

Flexibilidade das regras  
  

Capilaridade 
 

Desburocratização 

 

Transparência 



Proposta 

Implementar mecanismos e estratégias 

inovadores para o financiamento 

da Educação Ambiental (EA)  

 



1. Ampla requalificação do senso comum da EA 

 

2. Compreensão da complexidade ambiental aliada às 
Políticas Públicas ambientais e de educação 

 

3. Fomentar projetos e ações de educação na transição 
para a sustentabilidade 

 

4. Descentralização 
 

 

DESAFIOS 



Governança  

Agente 
operador/Financeiro:  
Fundação de Apoio 
Institucional/Universidade 
Federal de São Carlos 
(UFSCar) 
 

Observadores: 
Ministério do Meio Ambiente 
Ministério da Educação 
Serviço Florestal Brasileiro 
Instituto Chico Mendes para a 
Biodiversidade 

Conselho 
 

 Deliberativo 
 

5 segmentos 

Conselho 
 

Consultivo 
 

5 regiões do Brasil 
 

Comissão 
 

 Finanças e  
 

Auditoria 

 
Secretaria 

 
Executiva 



O que  
buscamos 



Linhas de Ação para Parcerias 

Lançamento de Editais em “Formação em Educação 
Ambiental e fortalecimento de Políticas Públicas” 
(apoio de grande porte a partir de R$ 1,5 milhões) 

 

Observatório de Educação Ambiental (apoio de médio 
porte, valores entre R$ 150 mil e 1 milhão) 

 

Prêmio FunBEA (apoio de pequeno porte até 150 mil) 

 

 

 



1° Edital FunBEA  
 

 
5 projetos, 1 em cada região do Brasil 
  
Valor total do projeto (5 projetos  (5 x 250 mil) + 
gerenciamento (250 mil)): R$  1.500.000,00 
 
Valor por região: R$ 250 mil 
 
Prazo de execução: até 18 meses.  

 



Objetivo: apoiar a formação de gestores e educadores em EA e políticas 
públicas para intervenções socioambientais no território.  

 

Implementação: grupos multisetoriais constituídos por empresas, setor 
público, academia e sociedade civil para uma atuação conjunta no 
território.  

Processo de gerenciamento: envolve 1) ações de formação voltada aos 
proponentes e 2) Acompanhamento e suporte, via observatório, à 
execução dos projetos; 

 

 

1º Edital FunBEA  
 
 

 



Objetivos:  

•Criar indicadores de avaliação das políticas públicas de EA 

•Identificar parceiros que constituam uma rede de observadores. 

 

Implementação: estabelecendo parcerias e trocas entre Universidades, 
Sociedade Civil, Órgãos Públicos e Empresas, instituições com 
experiência e acúmulo em EA. 

 

 

ObservaEA 
 

 
Observatório de Monitoramento e Avaliação de  
Políticas Públicas de Educação Ambiental  
 



Objetivo:  Dar visibilidade e reconhecimento a experiências de base no 
campo da Educação Ambiental no Brasil.  

 

Público Alvo:  Iniciativas de instituições e coletivos que trabalhem com 
projetos no campo da Educação Ambiental. Serão priorizadas aquelas 
instituições e coletivos que trabalham como grupos multisetorias e/ou 
desenvolvam parcerias com/entre as esferas: governo, academia, 
cidadãos e cidadãs, empresas privadas e organizações da sociedade 
civil, de todo o território nacional. 

 

 

 

Prêmio FunBEA 
 

 



Potencialidade das parcerias 

 

Fortalecimento das marcas e das missões 
 
 Envolvimento permanente entre parceiros e as 
instâncias do FunBEA 

 

 Participação em palestras, rodas de conversa e 
consultorias sobre EA e temas correlatos 



Apoiadores e patrocinadores 

 

 

 

 

 



 

 
angela.funbea@gmail.com 

www.funbea.org.br 

 

  facebook.com/funbeabrasil 


