
 

FAQs do Programa de Liderança em Conservação 

Este documento com as Perguntas Mais Frequentes (FAQ) destina-se a ajudar os potenciais 

candidatos a decidir se podem ou não apresentar uma candidatura ao PLC e a responder a questões 

relacionadas com o processo de candidatura. Os candidatos devem ler o mesmo em conjunto com as 

diretrizes de candidatura: http://www.conservationleadershipprogramme.org/Apply.asp 

 

Caso tenha algumas questões que não se encontrem aqui abrangidas, por favor, envie-nos um e-mail 

para clp@birdlife.org. Infelizmente, não estamos em condições de responder a dúvidas por 

telefone. 

Instruções: 

Clique numa das questões abaixo para ser conduzido para a resposta. Clique em Voltar ao topo em 

qualquer momento para voltar ao início. 

 

 

FAQs Gerais: 

A que bolsa me devo candidatar? 

Qual o valor do financiamento que um projeto pode receber? 

Quando deve começar o meu projetodo PLC? 

 

FAQs relacionadas com a elegibilidade: 

Durante quanto tempo podem ser executados os projetos do PLC? 

Quantas pessoas podem fazer parte de uma equipa do PLC? 

Quais os países elegíveis para o financiamento do PLC? 

Os membros da equipa podem ser provenientes de países de elevados rendimentos? 

As bolsas do PLC podem ser usadas para financiar um Mestrado/Doutoramento? 

A que se refere a criação de Capacidades? 



A minha espécie-alvo é classificada pela IUCN como NT/LC/Não avaliada. O meu projeto é 

elegível? 

O financiamento do PLC pode ser usado para abranger trabalho em laboratório? 

O financiamento do PLC pode ser usado para ajudar a apoiar projetos existentes? 

O PLC pode ser usado para cobrir salários? 

Os candidatos podem participar em mais do que um projeto do PLC? 

Quem é que pode ser membro de uma equipa de um projeto do PLC? 

Os candidatos podem ser funcionários de organizações associadas do PLC? 

É possível mudar a equipa de um projeto do PLC (i.e. se um membro deixar de poder participar)? 

O que significa “conservacionista em início de carreira”? 

Quais são as qualidades dos candidatos ideais? 

 

FAQs relacionadas com o processo de candidatura: 

Que tipo de apoio pode o PLC oferecer durante o processo de candidatura? 

As candidaturas podem ser apresentadas num outro idioma que não o inglês? 

Estou a ter problemas para introduzir todas as minhas informações no formulário de candidatura 

online. 

Estou a ter problemas para introduzir as informações na área do site/campos do orçamento no 

formulário de candidatura online. 

Que quantidade de detalhes devo fornecer no orçamento? 

  Qual é o prazo da candidatura? 

Onde é que apresento a minha candidatura? 

Se não for selecionado(a) este ano, posso voltar a apresentar a minha candidatura durante a 

próxima fase de atribuição de bolsas? 

Que outros tipos de benefícios se encontram disponíveis para as equipas que receberem uma 

bolsa do PLC? 

Como é o curso de Formação Internacional do PLC? 

Posso receber ajuda de um orientador durante o processo de candidatura? 



Como é o processo de avaliação? 

Quem são os avaliadores? 

 

FAQs Gerais 

 

A que bolsa me devo candidatar? 

Há três tipos de bolsas para o projeto do PLC: Futuro Conservacionista, Acompanhamento e 

Liderança. As bolsas para Futuros Conservacionistas destinam-se a novos projetos que não foram 

apoiados pelo PLC no passado. As bolsas para Acompanhamento destinam-se aos anteriores 

destinatários de bolsas para Futuros Conservacionistas que desejem continuar e expandir o trabalho 

realizado no projeto anterior. As bolsas para Liderança destinam-se aos destinatários de bolsas de 

Acompanhamento que queiram desenvolver mais os seus projetos, normalmente com um foco 

maior na conservação em vez da investigação. Certifique-se de que está a candidatar-se à bolsa 

correta ao iniciar sessão no site de candidaturas online. 

Voltar ao topo 

Qual o montante do financiamento que um projeto pode receber? 

O PLC pode oferecer apoio até ao valor de 12.500 dólares americanos para as bolsas de Futuros 

Conservacionistas, 20.000 dólares americanos para as bolsas de Acompanhamento e 40.000 dólares 

americanos para as bolsas de Liderança em Conservação. Os fundos de outros doadores podem ser 

incluídos no orçamento do projeto, contudo o montante total dos fundos solicitados ao PLC deve 

cobrir pelo menos 50% do orçamento do projeto. Por exemplo: o orçamento da bolsa de um Futuro 

Conservacionista pode incluir o valor de 12.500 dólares americanos solicitado ao PLC e até ao 

máximo de 12.500 dólares para outros doadores. Noutro cenário, o orçamento de um Futuro 

Conservacionista poderia ser de 12.500 dólares solicitado ao PLC sem nenhuns outros doadores.  

Voltar ao topo 

Quando deve começar o meu projeto do PLC? 

As bolsas do PLC são anunciadas em abril de cada ano e os fundos são disponibilizados no início de 

maio. Isto é uma coisa que deverá ter em atenção ao determinar a data de início do seu projeto. O 

seu projeto do PLC só pode começar antes de maio se tiver financiamentos de outras origens para a 

equipa começar. Um membro de cada equipa premiada num dado ano é convidado a frequentar um 

curso de formação internacional que tem lugar em junho/julho. Prefere-se que as principais 

atividades do seu projeto tenham início após este curso de formação para que a sua equipa possa 

incorporar as ferramentas e conceitos aprendidos. Isto não é obrigatório mas, atendendo a esta 

área, as épocas podem variar.  

Voltar ao topo 

FAQs relacionadas com os critérios de atribuição das bolsas  

 

Durante quanto tempo podem ser executados os projetos do PLC? 



A duração de um projeto do PLC varia consoante o tipo de bolsa que receber. Para as bolsas de 

Futuros Conservacionistas, os projetos devem ter entre três e doze meses de duração. As bolsas de 

Acompanhamento podem durar até dois anos e as bolsas de Liderança até três anos. Espera-se que 

a equipa realize todo o trabalho de campo, análises, e o relatório final durante estes prazos. 

Voltar ao topo 

Quantas pessoas podem fazer parte de uma equipa do PLC? 

Todos os projetos do PLC devem ter uma equipa composta por, pelo menos, três pessoas. Não existe 

limite para o número de pessoas que pode participar numa equipa, contudo devem ser 

estabelecidas funções significativas e claramente definidas para cada membro da equipa. A maior 

parte das equipas varia entre 3 a 5 pessoas.  

Voltar ao topo 

Quais os países que são elegíveis para financiamento do PLC? 

Em 2015 O PLC aceitará UNICAMENTE propostas para projetos a implementar num dos seguintes 22 

países: Argélia, Angola, Azerbaijão, Brasil, China, Egito,Geórgia, Índia, Indonésia, Iraque, Kuwait, 

Líbia, Malásia, México, Moçambique, Omã, África do Sul, Tailândia, Trinidad e Tobago, Turquia, 

EAU e Vietname. 

Voltar ao topo 

Os membros das equipas podem ser provenientes de um país elegível para o PLC?  

Os membros de equipas que não sejam provenientes de países elegíveis para o PLC, à exceção 

daqueles sujeitos a sanções por parte do Reino Unido/UE/EUA/ONU, têm permissão para participar 

em projetos financiados pelo PLC desde que pelo menos metade da equipa do projeto seja do país 

de destino e o projeto seja liderado ou coliderado por um nativo do país de destino. Por favor, tenha 

em mente que os selecionadores não verão com bons olhos que grande parte do orçamento de um 

projeto seja usada para cobrir voos internacionais dos membros da equipa.   

Voltar ao topo 

As bolsas do PLC podem ser usadas para financiar Mestrados/Doutoramentos? 

É possível para um membro de uma equipa utilizar os dados recolhidos como parte de um projeto 

do PLC para uma tese de nível universitário. No entanto, este não pode ser o foco principal do 

projeto e qualquer proposta que inclua recolha de dados para uma tese deve mostrar de que 

forma o projeto ultrapassa o âmbito desta investigação. Uma equipa pode conseguir isto, por 

exemplo, pedindo uma questão suplementar de investigação para uma tese a ser explorada durante 

o projeto, adicionando o envolvimento de uma comunidade ou uma componente política, ou outra 

atividade orientada para a conservação. O projeto deve demonstrar de que forma visa criar 

capacidade de conservação. O financiamento do PLC não pode ser utilizado para cobrir custos de 

pagamentos de propinas, conferências ou bolsas de estudo. 

Voltar ao topo 



O que querem dizer por criação de Capacidades? 

Para o PLC, criar capacidades significa reforçar as capacidades técnicas de conservação bem como as 

competências em liderança. Os candidatos ao PLC devem demonstrar de que forma o projeto irá 

criar capacidades para todos os membros da equipa. 

Voltar ao topo 

A minha espécie-alvo é classificada pela IUCN como NT/LC/Não avaliada. O meu projeto é 

elegível? 

A fim de se qualificar para o financiamento do PLC qualquer espécie-alvo normalmente deve estar 

listada como globalmente ameaçada. Para o PLC, isto quer dizer ser categorizada como Vulnerável 

(VU), Ameaçada (EN), ou Criticamente Ameaçada (CR). Os projetos focados em espécies com 

Deficiência de Dados (DD)são também aceites desde que o candidato possa demonstrar uma 

necessidade urgente de uma ação de conservação. Em relação aos projetos que se concentram em 

várias espécies, pelo menos uma das espécies por grupo taxonómico deve estar classificada como 

em ameaça. Se um projeto tiver espécies-alvo que não se encontrem em nenhuma das categorias 

acima, um candidato deve apresentar provas suficientes – normalmente sob a forma de literatura 

revista por pares – que sugiram a necessidade de uma ação de conservação urgente. As listas mais 

atualizadas da IUCN estão disponíveis a partir de: http://www.iucnredlist.org/search 

Voltar ao topo 

O financiamento do PLC pode ser usado para abranger trabalho em laboratório? 

As bolsas do PLC geralmente não cobrem custos significativos relativos a análise de laboratório. A 

exceção a este facto é quando o trabalho de laboratório em questão é urgente e necessário para a 

conservação, por exemplo, testes para a Quitridiomicose. 

Voltar ao topo 

O financiamento do PLC pode ser usado para ajudar a apoiar projetos existentes? 

NÃO. Os projetos devem realizar novos trabalhos em vez de apoiarem a continuação de um projeto 

já criado. A exceção a isto são as bolsas de Acompanhamento e de Liderança as quais são oferecidas 

para projetos que já foram o destinatário de uma bolsa do PLC.  

Voltar ao topo 

O PLC pode ser usado para cobrir salários? 

As bolsas do PLC não podem ser usadas para pagar os salários de membros da equipa ou consultores 

externos. No entanto, as diretrizes do PLC permitem ajudas razoáveis para cobrir as despesas de 

sobrevivência básicas. É essencial que a sua proposta inclua uma justificação clara e a discriminação 

dos custos sobre quaisquerajudas que deseje cobrir utilizando o financiamento do PLC.  

Voltar ao topo 

Os candidatos podem participar em mais do que um projeto do PLC? 



Os candidatos podem participar em apenas um projeto do PLC de cada vez. Os candidatos podem 

participar em até três projetos de Bolsas do PLC para Futuros Conservacionistas no total desde que 

não desempenhem a função de coordenadores de equipa mais do que uma vez.  

Voltar ao topo 

Quem é que pode ser membro de uma equipa de um projeto do PLC? 

Uma equipa de um projeto pode abranger pessoas de uma diversidade de áreas, conhecimentos, e 

localizações de emprego. Nem todos os membros da equipa precisam de ser biólogos. Porexemplo, 

uma equipa pode ser composta por um estudante universitário que tenha experiência em trabalhar 

com os média, dois membros do pessoal que realizem trabalho de campo numa ONG local, e uma 

pessoa recentemente formada com um Mestrado em educação e que deseje trabalhar em educação 

para a conservação. Incentivamos a diversidade de competências nas equipas de forma a estarem 

em sintonia com as atividades que a equipa vai levar a cabo. Em alternativa, uma equipa pode ser 

composta por três pessoas que trabalhem todas na mesma ONG local, mas possuam áreas de 

competência diferentes que contribuam para o projeto 

Voltar ao topo 

Os candidatos podem ser funcionários de organizações associadas do PLC? 

Não, um membro da equipa não pode ser funcionário em tempo parcial ou integral ou contratado 

de qualquer uma das organizações associadas do PLC, i.e. BirdLife International, Fauna & Flora 

International e a Wildlife Conservation Society. Por favor, note que este critério aplica-se 

unicamente àqueles empregados diretamente pelas organizações acima e não aos empregados por 

uma organização afiliada separada de qualquer uma das acima, por exemplo, organizações 

associadas internacionais da BirdLife International ou Fauna & Flora.  

Voltar ao topo 

É possível mudar a equipa de um projeto do PLC (i.e. se um membro deixar de poder participar)? 

O PLC incentiva fortemente a criação de uma equipa que esteja empenhada no projeto do princípio 

ao fim, contudo compreendemos que, por vezes, as circunstâncias imprevistas podem tornar isto 

difícil. Sim, a equipa de um projeto pode mudar, no entanto as equipas devem notificar o PLC sobre 

qualquer mudança de uma equipa e os novos membros devem ser aprovados pelo PLC antes de se 

juntarem oficialmente. Os novos membros devem satisfazer os critérios de elegibilidade do PLC. As 

equipas devem contactar clp@birdlife.org a fim de solicitarem quaisquer mudanças na equipa do 

projeto. 

Voltar ao topo 

O que querem dizer por “conservacionista em início de carreira”? 

Todos os candidatos a bolsas para Futuros Conservacionistas e novos membros para bolsas de 

Acompanhamento e Liderança devem ser conservacionistas em início de carreira.Queremos dizer 

com isto que cada um dos candidatos não deve ter mais do que 5 anos de experiência em 

conservação remunerados. Cada candidato deve fornecer comprovativos que atestem que 



satisfazem este critério, por exemplo, na forma de um histórico de emprego detalhado no 

formulário de candidatura. Atividades académicas tal como um Doutoramento não contam como 

experiência remunerada.  

Voltar ao topo 

Quais são as qualidades dos candidatos ideais? 

Para nós os candidatos ideais para uma bolsa do PLCsão: iniciantes nas carreiras, mostrar um 

potencial excelente para o desenvolvimento de capacidade e liderança, já possuir alguma 

experiência prática ou académica em conservação e manifestar uma paixão pelas questões da 

conservação. 

Voltar ao topo 

FAQs relacionadas com o processo de candidatura 

 

Que tipo de apoio pode o PLC oferecer durante o processo de candidatura? 

A equipa do PLC pode analisar propostas e fornecer feedback sobre esboços de propostas 

apresentadas paraclp@birdlife.orgaté duas semanas antes do prazo da candidatura. Além disso, o 

site do PLC contém informações detalhadas relativas ao planeamento e implementação do projeto. 

A equipa do PLC pode também ajudar os candidatos a entrarem em contacto com os países 

associados do PLC e/ou anteriores premiados que possam prestar apoio aos candidatos durante o 

processo de candidatura.Para obter mais detalhes queira consultar as páginas de candidatura. 

Voltar ao topo 

As candidaturas podem ser apresentadas num outro idioma que não o inglês? 

Não. Porque os avaliadores em quem confiamos para fornecerem feedback sobre as candidaturas 

são na sua esmagadora maioria falantes de inglês pelo que todas as candidaturas devem ser 

apresentadas em inglês. Se o inglês não for a sua primeira língua incentivamo-lo vivamente a que a 

sua proposta final seja lida por um falante nativo de inglês. Fornecemos cópias dos nossos materiais 

de candidatura em árabe, francês, espanhol, russo, chinês e português apesar dos mesmos estarem 

concebidos para agir como ponto de referência de forma a ajudarem os candidatos a familiarizarem-

se com as nossas diretrizes e formato de candidatura, todas as candidaturas finais devem ser 

apresentadas em inglês através da nossa plataforma de candidaturas online.  

Voltar ao topo 

Estou a ter problemas em introduzir todas as minhas informações no formulário de candidatura 

online 

Alguns campos do formulário de candidatura online têm limites de palavras pré-determinados que 

devem ser respeitados. Estes limites de palavras são dados ao lado da descrição de cada campo, 

quando aplicável. 

Voltar ao topo 



Estou a ter problemas em introduzir informações na área do site/campos do orçamento no 

formulário de candidatura online. 

Alguns campos do formulário de candidatura online são apenas numéricos, por exemplo, 750 em vez 

de 750 km2, ou 300 em vez de $300.   

Voltar ao topo 

Que quantidade de detalhes devo fornecer no orçamento? 

O seu orçamento deve fornecer uma discriminação pormenorizada sobre as despesas esperadas e 

deve permitir aopainel de avaliadores analisar se os seus custos são razoáveis. Deve ser fornecida 

uma justificação para todos os itens individuais que assumam uma parte relevante da bolsa do PLC. 

Por exemplo, não basta colocar custos de transporte = $5000, deve ser apresentada uma 

discriminação pormenorizada do valor que irá ser gasto em combustível, aluguer de veículos, 

bilhetes de autocarro,etc. 

Voltar ao topo 

Qual é o prazo da candidatura? 

O prazo de candidatura online para2015 será cerca de um mês após a decisão sobre as propostas, no 

momento a decisão de 2015 sobre as mesmas está agendada para sair no início de janeiro de 2015. 

Os candidatos são vivamente incentivados a apresentarem um esboço das suas propostas pelo 

menos duas semanas antes do prazo para que possamos fornecer feedback antes da apresentação 

final.  

Voltar ao topo 

Onde é que apresento a minha candidatura? 

A apresentação final deve ser efetuada através do nosso site de candidaturas 

online:http://awards.conservationleadershipprogramme.org/. Por favor, tenha em atenção que 

não estamos em condições de aceitar propostas finais apresentadas como documentos em word ou 

PDFs.   

Voltar ao topo 

Se não for selecionado este ano, posso voltar a apresentar a minha candidatura durante a próxima 

fase de atribuição de bolsas? 

Sim, aceitamos a reapresentação das propostas desde que todos os problemas encontrados para a 

rejeição inicial das mesmas tenham sido solucionados. Desejamos sempre oferecer aos candidatos o 

feedback recebido pelos avaliadores. 

Voltar ao topo 

Que outros benefícios se encontram disponíveis para as equipas que receberem uma bolsa do 

PLC? 



Todos os membros das equipas que participem num projeto premiado com uma bolsa do PLC 

tornam-se membros da nossa Rede global de Alunos. Como membros desta rede, os alunos têm 

acesso a uma série de recursos e oportunidades que incluem: cursos de formação patrocinados pelo 

PLC em áreas de matérias de elevada prioridade, bolsas de viagem para assistirem a formações e 

conferências, orientação de outros alunos e staff parceiros do PLC, e acesso ao site da rede social 

exclusiva do PLC. 

Voltar ao topo 

Como é o curso de Formação Internacional do PLC? 

Uma pessoa de cada equipa premiada é convidada a frequentar o curso intensivo de duas semanas 

“Workshop de Gestão de Conservação e Formação em Liderança” a ter lugar em junho/julho. O 

workshop de formação centra-se nos seguintes tópicos: desenvolvimento pessoal e coletivo em 

liderança, planeamento e gestão de projeto, estratégias de mudança de comportamentos e 

comunicação, angariação de fundos, mudanças climáticas e serviços ecossistémicos e melhores 

práticas de formação. Cada participante poderá comunicar em redecom outros participantes e 

desenvolver uma rede profissional sólida, facilitando uma futura colaboração internacional. No final 

do curso, os vencedores das bolsas dispõem de muitas das ferramentas necessárias para planear e 

realizar o projeto e comunicar resultados a um público diversificado. Todos os workshops terão um 

forte elemento prático com debates de grupo entre os facilitadores e os participantes. A equipa 

deverá assegurar que o participante selecionado usufrua dos tópicos enumerados. Todos os 

formadores do curso conduzem as suas sessões em inglês e todas as folhas de cálculo e 

comunicações do PLC serão em inglês. Será difícil para os participantes que não falem inglês 

usufruírem totalmente do curso. Incentivamo-lo(a) vivamente a selecionar um participante que 

tenha um bom domínio da língua inglesa. Se isto não for possível e se absolutamente necessário, 

poderemos providenciar um intérprete. O participante da formação será um representante da sua 

equipa e fará uma apresentação sobre o projeto da mesma financiado pelo PLC. Espera-se também 

que o participante transmita à sua equipa as competências e conhecimentos adquiridos durante a 

formação e conduza a sua própria formação. O PLC abrange todos os custos razoáveis associados à 

formação por isso estes não devem fazer parte do orçamento do projeto. 

Clique aqui para assistir a um vídeo que o ajudará a ter uma ideia do que o curso de Formação 

Internacional envolve: http://www.youtube.com/watch?v=qEToI97L5iU 

Voltar ao topo 

Posso receber ajuda de um orientador durante o processo de candidatura? 

Sim. A equipa do PLC pode colocá-lo em contacto com anteriores premiados com a bolsa e outros 

que ajudarão a orientar as equipas durante o processo de candidatura. Por favor, envie um e-mail 

para clp@birdlife.org para saber mais. 

Voltar ao topo 

Como é o processo de avaliação? 



O processo de avaliação consiste em quatro etapas distintas, uma primeira triagem das candidaturas 

que não satisfaçam os critérios básicos da bolsa, uma segunda fase baseada nos comentários dos 

nossos avaliadores especialistas, uma terceira fase de seleções que é realizada pelas organizações 

associadas do PLC e os vencedores finais são decididos por um painel de jurados que constitui o 

comité de decisão final.Após cada etapa a equipa do PLC irá fornecer a todos os candidatos não 

selecionados um feedback externo a fim de os incentivar a reforçarem as suas candidaturas.  

Voltar ao topo 

Quem são os avaliadores? 

Recrutamos os nossos avaliadores a partir de uma grande diversidade de fontes incluindo 

instituições académicas, ONGs no domínio da conservação, instituições de investigação e alunos 

anteriores do PLC. Os avaliadores do PLC são normalmente especialistas nas suas áreas de geografia 

outaxonomia que se encontram lá para oferecer orientações sobre a viabilidade de um projeto em 

particular. 

Voltar ao topo  


