Edital 2021

Edital Mulheres em Movimento 2021: fortalecendo a
solidariedade e a confiança.
O segundo ano da pandemia aprofundou a crise política, sanitária e econômica
do país, escancarando ainda mais as desigualdades sociais, de raça e de gênero que estruturam nossa sociedade.
Com a chegada da pandemia em 2020, ativistas apoiadas pelo ELAS+ de todo
o país reportaram o impacto negativo da pandemia nas suas instituições e
projetos sociais. Além das dificuldades econômicas e sanitárias, relataram as
dificuldades de atuar no modo remoto e on-line sem computadores, internet e
toda tecnologia que a pandemia exigiu. Muitas famílias foram atingidas, não só
na periferia das cidades, como também o COVID -19 afetou as populações tradicionais e indígenas em lugares de difícil acesso, onde uma informação correta
sobre prevenção também não chegava. De norte a sul do país serviços públicos
de assistência, saúde, segurança foram fechados ou diminuíram o atendimento,
políticas públicas também sofreram o impacto dos cortes, direitos trabalhistas
foram flexibilizados em prejuízo da classe trabalhadora.
O apoio flexível oferecido pelo Edital Mulheres em Movimento 2020 foi determinante para a maioria deles. A flexibilidade viabilizou que desenvolvessem respostas e suporte às suas comunidades e territórios na medida que as necessidades se apresentavam em seus contextos tão diversos. Também contribuiu
para respostas mais rápidas: muito antes do auxílio emergencial do governo
chegar, alguns grupos já tinham implementado iniciativas de auxílio em suas
comunidades. A flexibilidade contribuiu com a resiliência no início da crise, pode
ser uma aliada para sairmos dela e reconstruirmos uma sociedade de direitos e
justiça social.

Agora, em 2021, o ELAS+ reafirma sua missão e lança o segundo edital com
flexibilidade, para apoiar institucionalmente grupos e organizações liderados por mulheres e pessoas LBT de todo o país, cujo objetivo é contribuir
para a continuidade e sustentabilidade dos grupos e organizações que desenvolvem um trabalho fundamental para a manutenção da vida e dos direitos.
O Edital Mulheres em Movimento 2021 é resultado de uma grande aliança em
defesa dos direitos humanos, da democracia e da justiça ambiental, formada
com Ford Foundation, Instituto Clima e Sociedade, Fondation Chanel, MADRE,
Itaú Unibanco, Channel Foundation, Instituto Galo da Manhã, Global Fund For
Women, doador anônimo e doadores individuais.
O ELAS+ mobilizou R$2.750.000,00 para o programa Mulheres em Movimento
2021.
Além disso, para colaborar com uma aliança ativista liderada por mulheres e
pessoas trans negras, contra o racismo e os contextos de violência gerados
pelo racismo, o edital conta com uma linha de apoio extra.
Serão investidos 1 milhão de reais para fortalecer o ativismo antirracista de
organizações lideradas por mulheres e pessoas trans negres que atuam em
contextos de violência.

Esse é o maior edital já lançado
pelo ELAS+ nos seus 21 anos.

R$3.750.000,00

em doações diretas.

Temos o orgulho de dizer que
este edital vai contemplar
cerca de:

80 grupos/organizações

que receberão apoio entre
R$40mil e R$50 mil cada.

EDITAL MULHERES EM MOVIMENTO 2021: fortalecendo a
solidariedade e a confiança.

Abrangência: Nacional
Objetivo Geral
Fortalecer grupos liderados por mulheres e/ou por pessoas trans de todo o
Brasil com apoio financeiro flexível e estímulo à ação coletiva.
Quem pode participar
Podem concorrer a este edital grupos formais e informais, redes ou organizações lideradas por mulheres, que se dediquem democraticamente à promoção
e defesa dos direitos humanos, da democracia e do meio ambiente. É necessário ter pelo menos um ano de atuação.
Prioridades de apoio
a. grupos/organizações lideradas por pessoas LBT ( lésbicas, bissexuais e pessoas trans e travestis) e/ou
b. grupos/organizações lideradas por mulheres indígenas e/ou
c. grupos/organizações lideradas por mulheres negras e/ou
d. grupos/organizações lideradas por mulheres com deficiência e/ou
e. grupos/organizações feministas.

Recursos e prazo de execução dos projetos
Este edital vai destinar entre R$ 40.000 e R$50.000 para doação direta a cada
um dos grupos/organizações selecionadas.
A flexibilidade dos recursos significa que:
• Sim, podem ser feitos ajustes durante a execução do recurso;
• Sim, os recursos podem ser usados para o fortalecimento institucional da
organização/grupo;
• Sim, os recursos podem ser usados para o fortalecimento das lideranças da
organização/grupo;
• Sim, os recursos podem ser usados para viabilizar o ativismo da organização/
grupo;
• Sim, é necessário prestar contas de todos os gastos ao final da execução;
• Sim, é necessário ter notas fiscais, recibos e comprovantes dos gastos;
• Sim, é necessário respeitar os prazos estabelecidos pelo edital;
• Sim, é necessário oferecer informações ao ELAS+ sempre que solicitadas;
• Não pode usar os recursos com outra finalidade que não seja fortalecer a
organização/grupo selecionado, suas lideranças e seus ativismos.
• Não, o tempo de execução não é flexível. Serão 10 meses para executar os
recursos.

Diálogo
Haverá um encontro de fortalecimento para os grupos/organizações apoiadas
pelo Edital Mulheres em Movimento 2021. O Diálogo será presencial ou virtual,
a depender do contexto da pandemia. É indispensável a participação1 de representantes dos grupos/organizações selecionadas no V Diálogo Mulheres em
Movimento a ser realizado em 2022, que inclui:
• Diálogos estratégicos entre diversos segmentos dos movimentos sociais.
• Trabalho em rede dos grupos/organizações de mulheres selecionadas para
planejar estratégias conjuntas.
Monitoramento
O ELAS+ fará o monitoramento dos grupos/organizações selecionadas visando contribuir com seu fortalecimento institucional.
O monitoramento acontece durante toda a execução, por meio de conversas
com as coordenadoras dos grupos, que podem ser via ligações telefônicas
ou internet. Temos duas reuniões virtuais pré-agendadas: a primeira, de boas
vindas e apresentação do programa, será entre 01 a 03 de dezembro de 2021;
e a segunda reunião de acompanhamento será entre 04 a 06 de abril de 2022.
Ambas serão agendadas nos períodos indicados conforme disponibilidade de
cada grupo/organização.
Teremos também uma reunião de acompanhamento presencial, a depender do
contexto da pandemia, que será realizada durante o V Diálogo Mulheres em
Movimento, em maio de 2022. O processo de monitoramento se encerra após
recebimento e análise de relatório final (narrativo e financeiro).
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Caso o Diálogo seja presencial, a participação será viabilizada pelo ELAS+
(passagens, translados, hospedagem e alimentação).

Prazos a serem observados
Lançamento deste edital

31 de agosto de 2021

Inscrições

até 30 de setembro de 2021
às 23h59 (horário de Brasília)

Período de seleção

outubro de 2021

Divulgação do resultado da seleção

8 de novembro de 2021

Previsão de início dos projetos

novembro de 2021

Reunião virtual de boas vindas e
apresentação do programa

01 a 03 de dezembro de 2021

Reunião virtual de acompanhamento e
monitoramento

4 a 6 de abril de 2022

V Diálogo Mulheres em Movimento

previsto para maio de 2022

Previsão de encerramento dos projetos

até 30 de agosto de 2022

Envio dos relatórios finais ( narrativo e
financeiro)

30 de setembro de 2022

Estratégia de seleção
A seleção será feita levando em consideração a relevância estratégica do grupo para suas: beneficiárias/comunidade, área de atuação e movimento social
como um todo.
O ELAS+ apoiará grupos/organizações que atuem com: atendimento direto às
comunidades; ações de mobilização social; promoção do debate público; advocacy; controle e participação social; atividades de formação e informação; ação
coletiva ou trabalho em rede ( intermovimentos, intergeracionais, interpaíses).

O comitê de seleção poderá reajustar o valor solicitado por grupos e organizações selecionadas.
Formulário de Solicitação de Apoio
O formulário de solicitação de apoio está disponível online e pode ser preenchido somente no período de 31 de agosto até às 23h59 de Brasília do dia 30 de
setembro de 2021, no endereço eletrônico: https://elasedital.org
Conheça o formulário abaixo:

Primeira tela ao entrar na página. Escolha entre criar
um novo cadastro ou fazer login.

Crie seu cadastro caso não tenha um.

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 email ou quaisquer outras vias.
• O formulário de solicitação de apoio para o Edital Mulheres em Movimento
2021 é simples e solicita apenas informações sobre o grupo/organização.
• Este formulário não solicita uma proposta de projeto nem tabela de orçamento.
• Este formulário é dividido em 5 páginas:
1ª) Dados gerais: informações de contato e sobre a(s) liderança(s) do grupo/organização.
2ª) Dados da organização: informações sobre a estrutura, histórico e situação
financeira do grupo/organização.
3ª) Dados sobre beneficiárias, áreas de atuação e movimentos sociais: informações sobre as estratégias, principais atividades, público atendido e parcerias do
grupo/organização.
4ª) Impacto da pandemia de covid-19: informações sobre como o grupo/organização e sua comunidade têm sido atingidos e como têm respondido à pandemia de covid-19.
5ª) Fortalecimento do grupo/organização e dos ativismos: informações sobre
quais estratégias, atividades e investimentos o grupo/organização pretende realizar para fortalecimento institucional, de lideranças e dos ativismos.

Por último, o proponente indica o valor do apoio solicitado e como este recurso
contribuirá para o fortalecimento do grupo/organização.
• O formulário não precisa ser preenchido de uma única vez.
• É possível salvar e revisar as respostas à medida que forem sendo preenchidas.
• É possível editar as respostas antes do envio.
• Todas as dúvidas devem ser resolvidas antes do envio do formulário.
• Após o envio do formulário, não é possível fazer alterações.
• O formulário online não tem capacidade de gerar cópia para a proponente.
• O formulário de solicitação de apoio deverá ser completamente preenchido e
enviado até 30 de setembro de 2021.
Divulgação dos resultados do Edital
O resultado será divulgado no site do ELAS+ (www.fundosocialelas.org/mulheres-em-movimento). Os grupos ou organizações selecionadas serão contatadas por e-mail ou telefone e seus nomes serão divulgados na data marcada
neste edital. Os grupos/organizações que não forem selecionadas não serão
notificadas.
Responsabilidades das organizações/grupos/redes apoiadas
1. Os grupos e organizações apoiadas deverão oferecer todas as informações
necessárias à realização e ao desenvolvimento do apoio.

2. Os grupos e organizações 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 o grupo ou organização 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 grupo, sem a expressa autorização por escrito do ELAS+.
Desclassificação
Serão hipóteses de desclassificação imediata, ficando resguardada aos parceiros 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 grupo/organização 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;
g. Descumprimento de qualquer legislação aplicável, sendo as proponentes exclusivamente responsáveis pelas infrações a que derem causa.
Dúvidas, relatórios e visitas
Durante o período do contrato, os grupos ou as organizações 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 o grupo ou a organização, incluindo afastamento da coordenadora ou
responsável.
O grupo ou a organização 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 aos grupos/organizações
selecionadas.
O grupo ou a organização se compromete a dar ao ELAS+ informações atualizadas sempre que solicitado.
Os grupos ou organizações apoiadas poderão receber visitas, sempre previamente agendadas, de membros da equipe do ELAS+, conselheiras ou consultoras indicadas pelo ELAS+, antes, durante ou depois do término do apoio.
Disposições gerais
As integrantes do Conselho Deliberativo, Honorário e Fiscal, assim como toda a
equipe do ELAS+ e dos parceiros, não podem se inscrever neste Edital.

Contato para informações sobre o edital:
Em caso de dúvidas e/ou para suporte técnico para preenchimento do formulário online, entre em contato:
Rosane Barbosa, Assistente Administrativa
E-mail: contato@elasedital.org
Endereço eletrônico do formulário de solicitação de apoio:
https://elasedital.org

