
Programa de desenvolvimento para 
Mulheres indígenas líderes em soluções ambientais na Amazônia 

(Formulário de aplicação) 

 

A SER PREENCHIDO PELA ORGANIZAÇÃO OU COMUNIDADE INDIGENA 
 

1.Nome da organização indicada ou comunidade indígena: 

2.Nome e cargo da pessoa de contato na organização ou comunidade de indicação: 

3.Por que sua organização ou comunidade está nomeando a pessoa selecionada para este 
programa? Quais benefícios este programa terá para o candidato e sua comunidade?  

4.Descreva como a organização ou comunidade pode apoiar a participante em seus esforços 
para concluir o programa com sucesso. 

A SER PREENCHIDO PELA PARTICIPANTE 
 

Nome: 
Organização indígena ou afiliação comunitária: 
Endereço de email: 
Número de telefone: 
Skype: 
 

Por favor, indique sim / não para o seguinte. Responder "não" não a desqualifica, pois os 
recursos da bolsa podem ser alocados para esta finalidade: 
 

Você tem acesso a uma conexão confiável com a Internet? (se não) 
Você consegue se comunicar por e-mail e WhatsApp regularmente? (se não) 
Você pode viajar regionalmente? (se não) 
 
Responda às seguintes perguntas em no máximo 2 páginas: 
 
1. Como você usará o programa para promover e apoiar a liderança ambiental das 
mulheres indígenas? Por exemplo, você pode imaginar fazendo pesquisa, realizando um 
projeto comunitário ou algum outro formato? Por favor seja o mais específico possível. 
2. Que resultados seu projeto terá em sua comunidade e / ou na região? 
3. Como você trabalhará em parceria com as comunidades, organizações indígenas 
relevantes e outros parceiros em potencial para realizar esta doação? 
4. Quais são suas próprias aspirações de liderança e como esta bolsa pode ajudá-lo a 
apoiá-las? Que áreas de crescimento você identificou? 
 
Além disso, forneça um esboço do programa de atividades no formato a seguir. O 
orçamento total é de US $ 10.000, que inclui todas as atividades e também pode incluir 
salarios e necessidades de comunicação (por exemplo, Internet) para a beceficiaria. 



Uma vez selecionada, a Conservação n Internacional trabalhará com o beneficiário do 
programa em um plano de trabalho e orçamento final.  

Actividade 1st trimestre  2nd trimestre  3rd trimestre 4th trimestre  

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

Enviar formulário preenchido : lideresindigenas@conservation.org  

Data limite de envío: 24 Janeiro 2021. 

 

mailto:lideresindigenas@conservation.org

