
Um novo modo de praticar a 
filantropia pela justiça social 
...em aliança

Como começou?
Surgiu das trocas e aprendizados dos 3 Fundos na 
construção da agenda por justiça social durante a 
pandemia da Covid-19.

Qual o nosso diferencial?
Consolidar a sinergia entre os 3 Fundos para 
garantir um olhar próprio da Aliança, sem renunciar 
às particularidades de cada um.

Valores 
orientadores 
desta ação:

O que 
construímos 
em aliança?

1 a 5 anos
de existência 

Não possuem 
outras fontes de 
financiamento 

Encontro Virtual 
de Comunicação 
entre Projetos 
Apoiados 

52 organizações

67 participantes

participaram

Liderado por:

alcance Facebook alcance Instagram impressões Linkedin

Tem outras 
fontes de 
financiamento 

Não 
informaram 

6 a 10 anos
de existência 

+ 11 anos de 
existência 

Oportunidade 
gerada

Para 
quem? 

organizações 
quilombolas

Total: 

em todo 
país

povos 
indígenas

Investimentos

Estão em 19 estados 
brasileiros

Das organizações 
apoiadas

Comunicação 
colaborativa 
inovadora 

Conheça 
os projetos 
apoiados

Visite nosso site 
www.aliancaentrefundos.org.br

16. 890 41.102  29.050 

Mídias
sociais 
2022

12

55 20 3

20 45

Onde estão 
localizadas?

68 8 Norte  

54 Nordeste  

3 Sul  

9 Sudeste

4 Centro-oeste

78
10 

Inovação

• Governança colaborativa com   
representação dos 3 Fundos;

• Definição de consensos orientadores; 
• Atuação em aliança sem perder a    

singularidade de cada Fundo.

• Defesa de direitos;
• Resiliência comunitária e sustentabilidade econômica 

das famílias; 
• Soberania alimentar das populações mais vulneráveis no 

enfrentamento da pandemia da Covid-19;
• Apoio direto para as comunidades tradicionais.

• Estratégias conjuntas entre os fundos;
• Incidências no campo da filantropia;
• Atenção para o enfrentamento dos impactos da pandemia da COVID-19;
• Fortalecimento e autonomia dos grupos e comunidades quilombolas e indígenas;
• Construção de caminhos colaborativos.

Trocas de 
conhecimento, 
instrumentos e 
metodologias entre 
os Fundos;

Aprofundamento 
das áreas de gestão, 
programática e 
comunicação;

Construção de uma 
agenda estratégica 
conjunta de apoio 
aos quilombolas e 
indígenas.

R$ 5. 808. 233,00 
mobilizados nesta 
iniciativa.

R$ 3.616.000,00 
contrapartida dos 
Fundos.

Fortalecimento da 
atuação de cada um 
dos Fundos dentro do 
campo da Filantropia 
para a Justiça Social.

Fortalecimento do 
protagonismo e 
das demandas dos 
povos indígenas 
e comunidades 
quilombolas 
impactadas pela 
pandemia.

Construção de novas 
parcerias por meio 
de uma estratégia 
de incidência e 
de comunicação 
conjunta no campo 
da Filantropia.

1º Edital do Fundo Baobá 
para Equidade Racial 
exclusivo para quilombolas;

1º Edital do Fundo Brasil 
de Direitos Humanos 
exclusivo para Indígenas;

1º Edital do Fundo 
Casa exclusivo para 
comunidades quilombolas.

Desde 2021

Uma iniciativa do
Fundo Baobá para Equidade Racial
Fundo Brasil de Direitos Humanos
Fundo Casa Socioambiental

Parceiros financeiros:
Inter-American Foundation
Instituto Meraki
Rede Comuá

Aliança entre Fundos
Uma nova proposta de filantropia colaborativa

Grupos
prioritários:

Quilombolas
Indígenas

Coletivo de Comunicação da CONAQ

Coletivo de Comunicação Mídia Índia

Construção 
de caminhos 
colaborativos 
para enfrentar 
crises agudas e 
desafiadoras.


