
    

 Bolsas de Estudo 
Bolsas de Estudo para 

Professores 
Universitários  

Subvenções para 
Desenvolvimento 

Profissional 
Subvenções para 

Workshops 

 
Subvenções para 

Reflorestação 

Apoia Mestrado e doutoramento  Doutoramento  Formação não académica e 
treino a curto prazo 

Formação não académica e 
treino a curto prazo 

Formação não académica e 
treino a curto prazo 

Grupo alvo 

Líderes já reconhecidos e 
outros futuros, oriundos de 
países seleccionados, que 

possuam pelo menos 2 
anos de experiência 

profissional em 
conservação 

Professores universitários 
actuais e futuros, oriundos 
de países seleccionados, 
que possuam pelo menos 

2 anos de experiência 
profissional e uma filiação 
a uma universidade local 

Quadros profissionais 
médios, oriundos de um de 
40 países, com pelo menos 

3 anos de experiencia 
profissional em conservação  

Instituições localizadas em 
mais de 40 países são 

elegíveis para se candidatar 
a receber fundos para 

realizar cursos de formação 
para participantes locais 

 
Instituições que se podem 

candidatar para receber fundos 
com o objectivo de realizar 
projectos de reflorestação e 

recuperação em países 
elegíveis 

Duração máxima Dois anos Três anos Menos de um ano Varia conforme a actividade Varia conforme o projecto 

Custos cobertos 

A maior parte dos custos 
relacionados com os 

estudos universitários, 
incluindo propinas, 

alojamento e refeições, 
livros, seguro de saúde e 

viagens 

A maior parte dos custos 
relacionados com os 

estudos universitários, 
incluindo propinas, 

alojamento e refeições, 
livros, seguro de saúde e 

viagens 

A maior parte dos custos 
relacionados com a 

formação e treino, incluindo 
propinas, taxas de inscrição, 

refeições e alojamento e 
viagens  

A maior parte dos custos 
relacionados com workshops, 

incluindo o aluguer do 
alojamento, as viagens dos 
participantes, os honorários 
do instrutor e os materiais 

 
A maior parte dos custos 

relacionados com os projectos, 
incluindo os materiais, as 

viagens, as horas de trabalho 
do pessoal e as despesas 

relacionadas com os workshops  

Local do estudo 
 

Em qualquer parte do 
mundo 

 

Em qualquer parte do 
mundo 

 

Em qualquer parte do 
mundo 

 
Em um país elegível 

 
Em um país elegível 

Prazo final 
 

1 de Marco de 2016 
 

1 de Marco de 2016 Numa base contínua 
Trimestralmente  

1 de Maio de 2016 
1 de Agosto de 2016 

 
1 de Dezembro de 2015 
1 de Fevereiro de 2016 

Selecção 
Os candidatos são 

classificados por um painel 
independente de peritos 

em cada país participante. 

Os candidatos são 
classificados por um painel 
independente de peritos. 

Concurso aberto todo o ano 
e, as subvenções são 

concedidas numa base 
contínua aos candidatos 
excelentes. A selecção é 

feita pelo WWF. 

Concurso aberto todo o ano 
e, as subvenções são 

concedidas numa base 
trimestral a propostas 

excelentes. A selecção é feita 
pelo WWF. 

 
Os candidatos são classificados 

por um painel interno de 
peritos.  

Elegibilidade para 
o WWF 

O pessoal do WWF pode 
candidatar-se (caso lhe 

seja concedida uma bolsa 
espera-se que se demita 
das funções que exerce) 

O pessoal do WWF pode 
candidatar-se (caso lhe 

seja concedida uma bolsa 
espera-se que se demita 
das funções que exerce) 

O pessoal do WWF pode 
candidatar-se 

 

Os escritórios do WWF 
podem candidatar-se 

 

 
Os escritórios do WWF não são 

elegíveis 
 
 

Nível do montante 
da subvenção Até 30.000 USD / ano Até 30.000 USD / ano Até 6.500 USD  Até 7.500 USD Até 10.000 USD 

 
www.worldwildlife.org/efn 

Resumo e Comparação de Subvenções da EFN  



WWF’s Russell E. Train Education for Nature Program 
[Programa de Educação para a Natureza  Russell E. Train do Fundo Mundial para a Natureza] 

 
Formação da Próxima Geração de Líderes da Conservação 

 
 
 
No WWF, sabemos que investir na formação e na educação é essencial para a conservação da biodiversidade a longo prazo. Por essa razão é 
que durante duas décadas, o WWF’s Russell E. Train Education for Nature Program (EFN) tem fornecido o muito necessário apoio financeiro a 
líderes conservacionistas, não só os futuros, mas também os já reconhecidos, em África, na Ásia e na América Latina, a fim de que estes possam 
obter as aptidões e os conhecimentos de que necessitam para abordar os desafios de conservação nos seus países de origem.  
 
 
Como é que a EFN cria capacidades?  
 
 
Através da EFN, os conservacionistas podem candidatar-se a bolsas ou a subvenções altamente competitivas para obter graus académicos ou 
frequentar cursos de formação a curto prazo. As organizações de conservação locais podem receber verbas para realizar workshops sobre 
conservação nas suas comunidades.  
 
Desde 1994, a EFN tem: 
 

• Investido mais de 16 milhões de dólares (USD) no desenvolvimento da liderança da conservação em África, na Ásia e na América Latina; 
• Prestado apoio a mais de 1.600 líderes da conservação oriundos de mais de 50 países espalhados pela África, Ásia e América Latina para 

obter graus académicos ou frequentar sessões de formação e treino a curto prazo que beneficie os locais onde o WWF trabalha; 
• Ajudado mais de 400 organizações a realizar sessões de formação prática ou workshops que têm formado colectivamente mais de 40.000 

membros das comunidades, populações indígenas, guardas florestais, pescadores e outros, que podem tirar partido de uma melhor 
compreensão sobre os desafios da conservação enfrentados pelas suas comunidades; 

• Reforçado a capacidade de mais de 600 mulheres conservacionistas dedicadas (42% dos bolseiros da EFN são mulheres);  
• Facilitado a realização de actividades de investigação a numerosos bolseiros, o que tem originado novas descobertas, incluindo três novos 

lémures, um pássaro, dez orquídeas e dúzias de anfíbios e peixes; 
• Contribuído para o avanço da carreira de mais de 90% dos bolseiros, incluindo os que têm chefiado sistemas de parques nacionais, que 

têm sido directores de ONGs, professores universitários e assim por diante;  
• Prestado apoio a bolseiros que têm fundado universidades e que têm criado alguns dos primeiros programas de ensino superior dos seus 

países dedicados a temas e questões de conservação; 
• Preenchido uma lacuna de financiamento crítica para os conservacionistas. Mais de 75 por cento dos bolseiros comunicaram que sem a 

EFN não teriam sido capazes de obter os seus graus académicos ou de tirar partido de oportunidades de formação a curto prazo. 
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