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EDITAL ALIANÇA NEGRA PELO FIM DA VIOLÊNCIA

O ELAS+ possui longa trajetória de apoio a organizações e grupos liderados por mulheres 

no Brasil, e desde a sua fundação tem priorizado o apoio aos liderados por mulheres 

negras. A relevância da atuação e liderança das mulheres negras se expressa tanto na 

maioria dentre as organizações apoiadas, quanto no crescimento anual do número de 

propostas ou projetos submetidos por elas.

As mulheres negras são protagonistas nos movimentos sociais e ativismos no país e 

isso se reflete na busca por recursos. Entre 2020 e 2021, os editais do ELAS+ tiveram 

aumento de mais de 20% do número de projetos submetidos por organizações e 

grupos com liderança de mulheres negras. No universo dos recursos investidos em 

2021, aproximadamente 70% das propostas tinham liderança de mulheres negras, com 

atuação em diferentes frentes de combate ao racismo. 

No Brasil, o racismo possui múltiplas formas de expressão e a vulnerabilidade à violência 

armada é uma delas. Uma pessoa negra tem 2,6 chances a mais de ser vítima de morte 

violenta do que uma pessoa não negra. O homicídio é a causa mais recorrente de 

mortalidade da população jovem de 15 a 29 anos, sendo os jovens negros os principais 

alvos. (Atlas de Violência, 2021)

A situação é ainda mais grave quando consideradas as opressões por raça e gênero. As 

mulheres negras são maioria tanto entre as vítimas de feminicídio quanto nos casos 

de violência contra mulheres trans. Em 2019, 58% das mulheres trans que sofreram 

violência eram mulheres trans negras. (Atlas de Violência, 2021). Além disso, as 

mulheres negras são o grupo que mais cresce no sistema prisional.

Em parceria com a Fundação Ford, o ELAS+ iniciou a Aliança Negra Pelo Fim da Violência 

em 2021, com o apoio direto a 78 organizações e grupos com liderança de mulheres 

negras e trans negras(es), localizadas em todas as regiões do país. Foi investido um 

montante de mais de 1 milhão de reais em ações a serem realizadas até agosto de 2022. 
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Para a expansão da Aliança Negra, a Fundação Ford e o ELAS+ tornam público o Edital 

Aliança Negra Pelo Fim da Violência, que doará mais de 5,4 milhões de reais. 

O investimento pretende fortalecer o campo de organizações da sociedade civil que 

atua no enfrentamento ao racismo no Brasil e, em especial, contra a violência racial. 

Com este foco, o edital apoiará incidências coletivas em três dimensões: o racismo 

institucional e o genocídio da população negra; a violência contra as mulheres negras e 

pessoas trans negras(es); e a produção de comunicação antiviolência racial.

Além disso, o edital tem por objetivo fortalecer o protagonismo, o ativismo e as iniciativas 

lideradas ou coordenadas por mulheres negras e/ou pessoas trans negras(es), ainda que 

elas atuem em organizações mistas (com homens negros e mulheres negras). 

A metodologia deste edital prevê:

a) a doação direta de recursos para as organizações ou redes; 

b) o fortalecimento institucional através de oficinas online; 

c) a articulação política com outros movimentos sociais, mediante a realização de 

diálogos; e

d) um intercâmbio internacional com movimentos antirracistas como, por exemplo, o 

Black Lives Matter.
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EDITAL ALIANÇA NEGRA PELO FIM DA VIOLÊNCIA 

Abrangência: Nacional 

Objetivo Geral 
Apoiar projetos de organizações ou redes voltados ao enfrentamento à violência 
racial com foco em ações de enfrentamento ao racismo institucional e ao genocídio 
da população negra, combate à violência contra as mulheres negras e pessoas trans 
negras(es) e a produção de comunicação antiviolência racial.

Linhas de apoio
·	 Enfrentamento ao racismo institucional e ao genocídio da população negra 

(Segurança pública; políticas de encarceramento e sobre drogas; abolicionismo 
penal; política de reconhecimento facial; homicídios; homicídios de mulheres 
negras por agentes públicos; autos de resistência e políticas reparativas)

– Estratégias de ação: mobilização social; monitoramento das políticas públicas, 
da implementação dos serviços e da execução do orçamento; formulação de 
sugestões de leis e novas políticas públicas; promoção do debate público; 
incidência em políticas públicas; registro e acompanhamento de denúncias; 
representação e denúncia junto aos órgãos nacionais e internacionais; 
mapeamento e sistematização de iniciativas de redução de homicídios; e 
litigância estratégica.

·	 Combate à violência contra as mulheres negras e pessoas trans negras(es) 
(violência doméstica e familiar; violência por razões de orientação sexual e/ou 
identidade de gênero; feminicídio e violência obstétrica)

– Estratégias de ação: mobilização social; monitoramento das políticas públicas e 
implementação e serviços; promoção do debate público; e incidência em políticas 
públicas.

·	 Comunicação antiviolência racial

– Estratégias de ação: idealização e coordenação de campanhas de sensibilização, 
informação e mobilização da sociedade e/ou de instituições públicas; 
mapeamento, pesquisa e disseminação de informações sobre o enfrentamento da 
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violência racial; e criação de campanhas contra fake news e contra desinformação 
de cunho racista.

Quem pode participar
Poderão concorrer a este edital organizações ou redes que se dediquem 
democraticamente ao enfrentamento ao racismo. 

·	 As organizações proponentes deverão ter pelo menos 7 anos de atuação e/ou 
fundação. 

·	 As redes/alianças proponentes deverão ser compostas por pelo menos 15 
organizações e/ou grupos.

·	 As organizações e redes deverão comprovar experiência de ativismo contra a 
violência racial.

·	 O projeto deve ser coordenado por mulheres negras e/ou trans negras(es).

Oficinas de fortalecimento institucional
Serão desenvolvidas oficinas virtuais de fortalecimento institucional. Por exemplo, 
oficinas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei N. 13.709/2018) e outros 
temas a serem definidos a partir de sugestões das organizações selecionadas. As datas 
serão definidas nas reuniões de monitoramento.

É indispensável a participação das organizações selecionadas em todas as oficinas.

Intercâmbio internacional
O intercâmbio consiste em um espaço de articulação política entre movimentos 
do Brasil e dos Estados Unidos. Serão realizadas duas reuniões com integrantes de 
movimentos negros, movimentos de mulheres negras, movimentos de direitos humanos 
e especialistas de ambos os países, cujo objetivo é a construção de articulações 
políticas, trocas de experiências e estabelecimento de parcerias estratégicas para o 
enfrentamento à violência racial. 

Para as reuniões do intercâmbio nos Estados Unidos e no Brasil:
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	Cada organização deverá indicar o nome de uma pessoa representante para 
participação no evento;

	As despesas com a viagem, hospedagem e alimentação das pessoas 
representantes durante o intercâmbio serão de responsabilidade do ELAS+;

	Os trâmites e os custos com passaporte e visto são de responsabilidade das 
organizações selecionadas e suas pessoas representantes.

É indispensável a participação de todas as organizações selecionadas nas reuniões de 
intercâmbio.

Diálogos entre movimentos 
Serão realizados diálogos entre as organizações selecionadas no edital, especialistas, 
representantes do Estado e de órgãos que atuam nas políticas de segurança e 
enfrentamento ao racismo. O objetivo é estimular o diálogo sobre os contextos de 
violência racial, produzir análises críticas e desenvolver estratégias e oportunidades 
para a Aliança. As datas serão definidas nas reuniões de monitoramento.

É indispensável a participação das organizações selecionadas nos diálogos entre 
movimentos.

Monitoramento e avaliação 
O ELAS+ fará o monitoramento e avaliação dos projetos selecionados durante toda 
a sua execução, por meio de reuniões de monitoramento, com entrevistas com as 
coordenações dos projetos selecionados, de modo presencial ou online (reuniões online 
ou ligações telefônicas). Além disso, será feita a análise dos relatórios (parcial e final). O 
monitoramento e avaliação também se dará nos diálogos e oficinas previstas.

É indispensável a participação das organizações selecionadas nos encontros de 
monitoramento e avaliação.

Seleção de projetos
Os projetos serão avaliados segundo critérios como: conformidade com o objetivo e 
linhas de apoio do edital; ação coletiva ou trabalho em rede; relevância da metodologia; 
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adequação da aplicação dos recursos; viabilidade técnica; amplitude dos efeitos na 
comunidade; ações comunicativas, impacto social regional e nacional; e promoção de 
diálogos com a sociedade. Os projetos serão selecionados pelo Comitê de Seleção do 
ELAS+, formado pelo Conselho e por especialistas nos temas.

Recursos e prazo de execução dos projetos 
O tempo de execução dos projetos será de até 27 meses, no período de junho de 2022 
a agosto de 2024. 

Cada projeto irá receber até R$365.000,00. Doados em três parcelas, a cada 9 meses.

Serão apoiados 15 projetos.

Observação: Iniciativas já existentes que se encaixem em qualquer das linhas de apoio 
do edital e que necessitem de recursos complementares poderão se inscrever neste 
edital.

Prazos a serem observados

Lançamento deste edital 21 de março de 2022

Inscrições no edital (prorrogado) De 21 de março de 2022 a 24 
de abril de 2022, às 23h59min 

(horário de Brasília)

Período de seleção abril e maio de 2022

Divulgação do resultado da seleção Até 06 de junho de 2022

Previsão de início dos projetos junho de 2022

Reunião de boas-vindas e apresentação do 
programa

junho de 2022

Repasse dos recursos (1ª parcela) junho 2022 

Primeira entrega dos relatórios narrativo e 
financeiro

fevereiro 2023
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Repasse dos recursos (2ª parcela) (Mediante 
entrega dos relatórios) 

março 2023

Intercâmbio (Reunião no Brasil) abril 2023

Intercâmbio (Reunião nos Estados Unidos) maio 2023

Segunda entrega dos relatórios narrativo e 
financeiro

novembro 2023 

Repasse dos recursos (3ª parcela) (Mediante 
entrega dos relatórios) 

dezembro 2023

Previsão de encerramento dos projetos agosto de 2024

Envio dos relatórios finais (narrativo e 
financeiro)

Até 30 de setembro de 2024
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Formulário de Solicitação de Apoio 
O formulário de solicitação de apoio está disponível online e pode ser preenchido 
somente no período de 21 de março até o dia 24 de abril de 2022, às 23h59 (horário de 
Brasília), no endereço eletrônico: https://aliancanegra.elasedital.org 

Conheça o formulário abaixo:

1. Primeira tela ao entrar na página.  
Escolha entre criar um novo cadastro ou fazer login.
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2. Crie seu cadastro caso não tenha um.
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3. Faça seu login caso já tenha se cadastrado.

• Você precisa fazer um novo cadastro mesmo que já tenha participado de editais 
anteriores. 

• Não serão aceitas solicitações de apoio enviadas em outro formulário ou por 
correios, por e-mail ou quaisquer outras vias.
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O formulário de solicitação de apoio possui três partes:

1) Dados gerais: informações de contato da organização/rede proponente e sobre a(s) 
liderança(s). 

2) Dados da organização/rede: composição da organização/rede, informações sobre a 
estrutura, histórico, situação financeira, atuação em movimentos sociais, parcerias e 
beneficiárias(es). 

3) A última parte contém as informações sobre o projeto. Para garantir a imparcialidade 
do processo de seleção, nesta parte o nome da organização não deverá ser citado, se 
precisar use pseudônimo (nome fantasia).

ATENÇÃO! Propostas que mencionem o nome real/oficial do grupo na parte 3 serão 
desclassificadas.

Divulgação dos resultados do Edital 
O resultado será divulgado no site do ELAS+ http://fundosocialelas.org/aliancanegra/  

As organizações e redes selecionadas serão contatados por e-mail ou telefone e seus 
nomes serão divulgados na data marcada neste edital. Não haverá notificação para os 
grupos/organizações que não forem selecionados/as.

Desclassificação 
Serão hipóteses de desclassificação imediata, ficando resguardada ao ELAS+ a adoção 
das providências cabíveis:

 a. Não cumprimento das regras deste edital; 

b. Não preenchimento do formulário de forma completa e/ou preenchimento com dados 
inverídicos e/ou inconsistentes; 

c. Inscrições cujo organização ou rede proponente seja partido político ou vinculado a 
partidos políticos; 

d. Inscrições cujos proponentes sejam órgãos governamentais; 

e. Inscrições de um indivíduo ou pessoa física;

f. Inscrições enviadas fora do prazo estipulado neste edital; 
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g. Descumprimento de qualquer legislação aplicável, sendo as proponentes 
exclusivamente responsáveis pelas infrações a que derem causa.

Responsabilidades das organizações/redes apoiadas 
1. As organizações e/ou redes apoiadas deverão oferecer todas as informações 
necessárias à realização e ao desenvolvimento do apoio.

2. As organizações e/ou redes apoiadas deverão cumprir todos os critérios solicitados 
neste edital. 

3. O recurso terá que ser devolvido caso seja identificada irregularidade no cumprimento 
dos objetivos do edital, ou seja, uso inadequado dos recursos, falta de transparência 
na prestação de contas, descumprimento deste edital e/ ou de qualquer cláusula do 
contrato que deverá ser assinado entre o ELAS+ e o grupo ou organização selecionada. 

4. Se a organização ou rede se dissolver antes de ter executado parcial ou integralmente 
o apoio, deve avisar imediatamente ao ELAS+ para que sejam tomadas as providências 
necessárias. 

5. Em nenhuma hipótese será permitida a transferência dos recursos a outra organização 
ou rede, sem a expressa autorização por escrito do ELAS+.

Dúvidas, alterações no escopo da proposta, relatórios e 
visitas 

Durante o período do contrato, as organizações ou redes podem e devem contatar o 
ELAS+ sempre que surgir uma dúvida ou uma dificuldade. O ELAS+ deverá ser informado 
se, no período do contrato, acontecerem mudanças que afetem a organização ou 
rede, incluindo afastamento da coordenadora ou responsável. A organização ou rede 
se compromete a entregar ao ELAS+ nos prazos estipulados um relatório narrativo e 
financeiro final. Para isso, serão disponibilizados formulários específicos que serão 
enviados em tempo às organizações ou grupos selecionados. A organização ou rede 
se compromete a dar ao ELAS+ informações atualizadas sempre que solicitado. 
As organizações ou redes apoiadas poderão receber visitas, sempre previamente 
agendadas, de membros da equipe do ELAS+, conselheiras(es) ou consultorias indicadas 
pelo ELAS+.
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Disposições gerais 
As integrantes do Conselho Deliberativo, Honorário e Fiscal, assim como toda a equipe 
do ELAS+ e de parceiros, não podem se inscrever neste Edital.

Da proteção de dados pessoais 
O tratamento dos dados pessoais e dados pessoais sensíveis no escopo do presente 
edital observarão a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n. 13.709/18, “LGPD”). 
Os termos a seguir dispostos possuem o mesmo significado a eles atribuído pela referida 
norma. 

Para a finalidade de processamento da inscrição e seleção de projetos nos termos do 
edital serão coletados dados pessoais:

	Do responsável pelo preenchimento do formulário: nome, e-mail e organização 
proponente.

	Das lideranças da organização, portanto, de terceiros: gênero, pertencimento à 
comunidade LGBTQIA+ e raça.

Os dados pessoais do responsável pelo preenchimento do formulário são necessários 
para os procedimentos preliminares aos contratos, a serem estabelecidos com as 
pessoas e iniciativas contempladas pelo edital. Tais dados pessoais são utilizados para 
a realização de comunicação com a organização, a respeito da doação e para o envio de 
materiais aos cuidados da pessoa que está preenchendo o formulário de inscrição.

Os dados pessoais sensíveis serão tratados por força de obrigação legal-regulatória 
de promoção de ações afirmativas de igualdade, nos termos do Estatuto da Igualdade 
Racial, da Constituição Federal e do precedente da ADO 26, do STF. 

Os dados pessoais sensíveis serão utilizados para exclusiva finalidade de promover 
ações afirmativas, alocando os recursos captados pelo ELAS+ em organizações, projetos 
e iniciativas liderados por mulheres negras e pessoas trans negras(es), nos termos do 
Estatuto Social do ELAS+. Por isso, as lideranças das iniciativas devem estar cientes do 
uso de tais informações, o que é responsabilidade da pessoa que está preenchendo o 
edital. Ainda, os dados podem ser utilizados, sem a identificação dos titulares de dados 
pessoais (dados anonimizados), para a produção de indicadores sobre o projeto.

Poderá haver o compartilhamento de dados pessoais com o parceiro, com a comissão 
avaliadora das iniciativas submetidas ao Edital e, com quaisquer outros prestadores 
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de serviço, cujo acesso seja necessário para a concretização dos objetivos do Edital. 
Os dados pessoais sensíveis, no entanto, serão retidos apenas pelo ELAS+ e não serão 
compartilhados com terceiros. Os organizadores da iniciativa atuam na condição 
de controladores de dados, enquanto terceiros, contratados para operacionalizar o 
projeto, atuam na posição de operadores, conforme definição pela LGPD. 

Ademais, considerando o caráter internacional do Financiador do Projeto, desde já o 
ELAS+ informa que poderá ocorrer a transferência internacional de dados pessoais 
para a performance de procedimentos preliminares ao contrato a ser estabelecido com 
o titular de dados. Para tanto, além da pertinência dos princípios que regem a proteção 
de dados, será observado o disposto no art. 33, IX, da Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais.  

Os dados pessoais e pessoais sensíveis serão mantidos pelo prazo que durar o edital e, 
depois disso, pelo prazo que o seu resultado puder ser contestado judicialmente. Os 
direitos de acesso, retificação, confirmação, atualização dos dados, além de todos os 
outros previstos no artigo 18, da LGPD podem ser exercidos entrando em contato por 
meio do e-mail previsto na última seção deste edital. 

Contato para informações sobre o edital:
Em caso de dúvidas e/ou para suporte técnico para preenchimento do formulário online, 
entre em contato: 

Iracema Souza, Equipe de Programas ELAS+

E-mail: aliancanegra@elasedital.org 

Endereço eletrônico do formulário de solicitação do apoio:  
https://aliancanegra.elasedital.org


