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A Fundação Siemenpuu visa um mundo em que a degradação da biodiversidade e a mudança climática 

forem interrompidas para um nível sustentável, enquanto ao mesmo tempo a boa vida estiver ao alcance 

de todas e todos através de formas da vida e dos meios de subsistência eco-socialmente sustentáveis.  

A Siemenpuu apoia o trabalho dos movimentos da sociedade civil no Sul Global. O financiamento é 

concedido às organizações da sociedade civil e às ONGs que defendem a justiça ambiental, a democracia 

ecológica e os direitos humanos.  

As iniciativas financiadas são identificadas principalmente por meio de convites temática e 

geograficamente restringidos para apresentar documentos conceituais de projecto. Os documentos 

conceituais são avaliados, e após, os candidatos selecionados são convidados a apresentar propostas 

completas. A avaliação de documentos conceituais e de propostas completas baseia-se nestas diretrizes e 

critérios gerais de financiamento, bem como nas prioridades temáticas específicas definidas em cada 

convite.  

O fundamental para a avaliação de propostas de projecto é o exame sobre a organização candidata. A 

Siemenpuu apoia principalmente organizações locais, organizações de base e as suas redes de contacto. 

São avaliadas a capacidade administrativa da organização e os princípios de governança da organização. 

Cada organização beneficiária deve estar formalmente registada e ter uma capacidade verificável de gerir 

um apoio financeiro. Espera-se que a contabilidade e a auditoria de projectos sejam realizadas de acordo 

com as leis nacionais e as diretrizes fornecidas pela Siemenpuu.  A organização beneficiária deve ter uma 

presença de mulheres nos cargos de tomada de decisão. 

O objetivo da Siemenpuu é apoiar, especialmente, organizações baseadas em movimentos sociais ou que 

de outra maneira estejam numa estreita parceria com as comunidades locais. As e os beneficiários 

pretendidos do projecto devem desempenhar um papel importante na programação/planeamento, 

execução, monitoramento e avaliação das actividades.  

A programação/planeamento, execução, monitoramento e avaliação das actividades propostas devem 

respeitar os seguintes cinco objetivos transversais, adoptados pela Fundação Siemenpuu:  

 O fortalecimento da biodiversidade e das diversas heranças da vida e de culturas das comunidades 

que estão adaptadas a viver regenerando biodiversidade local. 

 O avanço da justiça climática. Fortalecer a resiliência climática das comunidades locais e 

desenvolver alternativas a um modelo de desenvolvimento baseado na energia fóssil e na 

superexploração dos recursos naturais. 

 A promoção da mudança sistêmica para uma transição justa para uma democracia ecológica. 

Diante das crises sistêmicas globais - manifestadas pela mudança climática e perda da 

biodiversidade, diminuição do espaço das sociedades civis e crescentes desigualdades globais – 



precisa-se abordar os fatores sistêmicos subjacentes e desenvolver alternativas às visões do mundo 

e às práticas dominantes atuais. 

 O reforço da sociedade civil. Apoiar os movimentos ambientais, indígenas e outros baseados em 

direitos humanos e comunidades locais e indígenas, bem como a sua cooperação local e global. 

 O avanço da igualdade e dos direitos humanos. Em particular, abordar várias formas de 

discriminação múltipla e promover os direitos das mulheres e das pessoas com deficiência.  

Enquanto planear as actividades do projecto, avalia-se as possibilidades de avanço destes objetivos e deve-

se evitar efeitos negativos indesejados relativos a eles.  A um beneficiário que receba uma decisão de 

financiamento positiva, espera-se apresentar planos explícitos de igualdade de gênero e da inclusão de 

pessoas com deficiência. Adicionalmente, espera-se das organizações responsáveis pela execução do 

projecto que verifiquem que as comunidades beneficiárias estejam envolvidas na definição, no desenho e 

na execução das actividades, procurando sempre a orientação no consentimento livre, prévio e informado 

(CLPI). Deve ser dedicada especial atenção ao consentimento das mulheres e das raparigas.  

Os projectos apoiados pela Siemenpuu devem incluir um mínimo de 10 % de autofinanciamento calculado 

a partir do apoio financeiro da Siemenpuu, o que poderá ser coberto por dinheiro, trabalho voluntário, 

e/ou bens doados.  

O Código de Conduta Ética da Fundação Siemenpuu deve ser seguido em todas as actividades financiadas 

ou realizadas por ela. 


