
Um programa 
para fortalecer 
iniciativas de 
conservação.

EMPREENDEDORES
DA CONSERVAÇÃO



seja empreendedor da conservação

O Programa Empreendedores da Conservação, 
E-CONS, desenvolvido pela SPVS, é uma iniciativa 
pioneira no fortalecimento de ações de conservação 
da biodiversidade em biomas brasileiros. O 
programa distingue-se de outros instrumentos de 
apoio ao investir nas condições de incremento de 
projetos de sucesso, executados por indivíduos 
empreendedores e com o compromisso de longo 
prazo com o trabalho que desenvolvem. 
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1. PErFIl E-CONS

O apoio é dirigido a indivíduos reconhecidamente qualificados por suas ações voltadas à 
conservação da biodiversidade. A busca por candidatos também baseia-se na existência de visão 
de longo prazo e na disponibilidade para o desenvolvimento de mecanismos de continuidade e de 
expansão de suas atividades.

“O Empreendedor da Conservação (E-CONS) atua na área da conservação da biodiversidade, 
possui forte compromisso com o seu trabalho e dispõe de uma boa visão estratégica e um perfil 
empreendedor acentuado.”

2. ÁrEAS dE ATuAçãO Em CONSErVAçãO dA NATurEZA

Os projetos selecionados devem estar enquadrados dentro das seguintes áreas de atuação:

• Espécies de relevante interesse para a conservação;
• Ecossistemas ameaçados;
• Habitats únicos;
• Biotas significativas;
• Políticas públicas para a conservação;
• minimização de impactos sobre a biodiversidade;
• manutenção de processos ecológicos.

3. VAlOrAçãO dE SErVIçOS AmbIENTAIS 

Ações de conservação da natureza, além dos resultados intrínsecos a que se propõem, geram 
uma série de benefícios para a sociedade: os serviços ambientais. O Programa estabelece como 
um de seus objetivos colaborar com a qualificação e quantificação de serviços ambientais 
decorrentes dos projetos executados pelos E-CONS.

O ObJETIVO FuNdAmENTAl dO PrOGrAmA E-CONS É CONTrIbuIr PArA A 
PrOmOçãO dO EmPrEENdEdOrISmO dE CONSErVACIONISTAS. O PrOGrAmA 
INVESTE NO APOIO A AçÕES dE FOrTAlECImENTO NãO OPErACIONAl 
POSSIbIlITANdO A AmPlIAçãO dE ImPACTOS POSITIVOS NA CONSErVAçãO dA 
bIOdIVErSIdAdE.

Para atingir esses resultados, a metodologia do programa está baseada nos seguintes 
aspectos: 

conheça o programa e cons



O Programa E-CONS 
subsidia ações estratégicas 
para a expansão de projetos 

em todo o brasil dentro de três 
diferentes linhas: conservação de 

áreas naturais, pesquisa com resultados 
aplicados à conservação e ações 
estratégicas para a conservação.

Parque Nacional da Serra da Canastra 
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Após passar pelo processo de seleção, que avalia 
tanto o perfil do concorrente quanto o projeto a ser 
desenvolvido, o candidato passa a fazer parte do 
Portal E-CONS, publicado na internet, habilitando-se 
a receber apoio financeiro.

Quando o recurso for viabilizado, inicia-se o trabalho 
com os E-CONS que, durante o período de apoio, 
são estimulados a interagir visando o fortalecimento 
estratégico das iniciativas e o desenvolvimento de 
seu potencial empreendedor. Por meio das ações 
de assessoria de imprensa e divulgação, os E-CONS 
também fortalecem o reconhecimento dos projetos 
em âmbito nacional. 

como os e cons são apoiados? 

Soldadinho do Araripe
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A SPVS – Sociedade de Pesquisa em Vida 
Selvagem e Educação Ambiental – é uma 
instituição do terceiro setor, brasileira, 
fundada em 1984 em Curitiba. É uma das 
organizações pioneiras no País que trabalham 
com a missão da conservação da natureza, 
caracterizando-se pela capacidade de 
inovação e estabelecimento de parcerias. 

O HSbC bank brasil, pioneiro no lançamento 
da primeira fase do Programa E-CONS, é uma 
instituição financeira com uma carteira atual 
de mais de 5 milhões de clientes. Possui uma 
política de qualidade que permite consolidar 
o desenvolvimento da empresa em bases 
sólidas e seguras, sempre com foco no cliente. 

realiZação apoio

Joaninha Calligrapha polyspila
Foto: Zig Koch

como se inscrever? 
O processo seletivo inicia-se com o preenchimento da inscrição por meio do cadastro disponibilizado no 
Portal E-CONS: www.programaecons.org.br. 

 Lobo-guará com filhotes com 30 dias de vida
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www.programaecons.org.br

contato@programaecons.org.br

Rua Victório Viezzer, 651 – Curitiba – PR – CEP 80810-340

Telefone: (41) 3094-4600
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