
CHAMADA PARA APOIO FINANCEIRO A PROJETOS DE
COLETIVOS DE MULHERES DE PERNAMBUCO

Companheiras,
O SOS Corpo Instituto Feminista para a Democracia é uma organização feminista que atua
político-profissionalmente para a emancipação das mulheres, num esforço de construir e
fortalecer o movimento de mulheres. Em nossa atuação, buscamos apoiar a ação organizada das
mulheres para conquistar e efetivar direitos, fortalecendo sua luta por políticas públicas; e
também investimos na disseminação do pensamento crítico e feminista sobre a realidade,
contribuindo com a construção de uma cultura de direitos e valores democráticos antipatriarcais,
antirracistas e anticapitalistas. Nossa atuação se dá fortemente através de ações de educação,
pesquisa, comunicação e ação política.
Sendo assim, esta Chamada, se insere no processo de democratização de acesso a recursos do
SOS Corpo, com o apoio da Fundação Open Society e não nos transforma em um fundo ou
agência financiadora, dado que é uma ação ocasional de apoio temporário a projetos de curta
duração.
A chamada se destina ao apoio financeiro a projetos de coletivos de mulheres populares,
negras, indígenas, quilombolas, jovens, LBT’s e mulheres com deficiência, e tem por objetivo
contribuir para o fortalecimento político do movimento de mulheres e feminista no estado de
Pernambuco.

POR QUE NOSSO ESFORÇO DE APOIAR PROJETOS DE ORGANIZAÇÕES DE MULHERES?
O Brasil atravessa um momento político crítico desde o golpe parlamentar em 2016 que foi
agravado pelo governo Bolsonaro nos últimos quatro anos e pela necropolítica potencializada no
contexto da pandemia de COVID-19. Esse cenário levou a perdas sucessivas dos direitos sociais de
setores mais vulnerabilizados da população, piorando ainda mais suas condições de vida. Assim, as
mulheres, em especial as negras, foram profundamente atingidas. Mas entendemos que a nossa
ação organizada como sujeitos autônomos que questionam e reagem às injustiças e violências
cotidianas é capaz de construir uma resistência e criar outro mundo possível, além de refundar o
próprio sentido da democracia. Considerando que a vitória de Lula nas eleições de 2022 reorganiza
as forças políticas na sociedade e nos coloca a urgência de reconstruir os processos democráticos,
é imprescindível que o movimento feminista mostre sua força e construa suas estratégias para
incidir na atual conjuntura. Assim, nossa perspectiva para esta iniciativa de apoio financeiro a
projetos de organizações de mulheres se orienta e se justifica porque:

● Os sujeitos coletivos são os que detêm a força para mudar as estruturas de dominação e
desigualdades, de modo que para nós, os movimentos de mulheres, como movimentos
sociais organizados, que lutam pela transformação social, são sujeitos políticos que
provocam mudanças nas condições de vida das mulheres e da sociedade em geral;

● As lutas contra a pobreza, o racismo, o patriarcado, o fascismo, os fundamentalismos, a
LGBTIfobia e por justiça socioambiental são dimensões fundamentais do nosso feminismo
antissistêmico, se constituindo como estratégias indispensáveis ao enfrentamento das
injustiças e desigualdades em que nós mulheres temos sido alvos preferenciais no Brasil
nesse momento;



● Fortalecer o movimento de mulheres que luta por mudanças sociais, numa perspectiva
feminista, antirracista e anticapitalista é ampliar a força das mulheres para agir coletiva e
conscientemente contra as opressões e dominações que nos subordinam e desumanizam;

● Compreendemos movimento como organização, articulação e lutas, quer dizer, processos
que reforçam a auto-organização das mulheres e sua construção como sujeitos autônomos,
que falam com suas próprias vozes e caminham com seus próprios pés, assim como as suas
ações e lutas concretas para responder a problemas estruturais e/ou conjunturais que
impactam nas suas condições de vida;

● Os movimentos se fortalecem realizando lutas sociais e/ou ação política, logo, forte é um
movimento com capacidade, ânimo e estratégias para constituir conflitos, forçar
deslocamentos, desnaturalizar os problemas sociais, falar por si mesmos e propor
caminhos alternativos;

● O fortalecimento dos movimentos sociais acontece nos processos das lutas sociais,
implicando também na realização de outras dimensões, como a educativa, organizativa,
artivista e de comunicação, que tanto podem ser constitutivas dos processos de luta, como
podem ser base de sua própria auto-organização.

OBJETIVO DA INICIATIVA
Esta iniciativa de apoio financeiro a projetos de coletivos de mulheres de Pernambuco tem a
intenção de contribuir para o fortalecimento do movimento de mulheres e feminista no estado.
Ela se concretizará a partir do apoio financeiro aos processos de auto-organização dos grupos,
coletivos e movimentos enquanto sujeitos autônomos; e do apoio aos processos de
enfrentamento público dos problemas e conflitos que impactam sobre suas vidas, aqui
considerados como lutas.

Com isto, pretendemos contribuir para fortalecer a capacidade de ação e resistência
desses grupos organizados no plano local. Buscamos ainda, fortalecer suas articulações nos
processos de luta comuns e sua capacidade de estabelecer redes, ampliar alianças e promover o
apoio da sociedade à tarefa de enfrentamento das desigualdades e dos desafios colocados para
nós mulheres nesse contexto de crise política, econômica e social.

QUE TIPO DE ORGANIZAÇÃO PODE SER APOIADA?
Nossa intenção é apoiar projetos de organizações de mulheres do estado de Pernambuco:

● Grupos, coletivos e associações de mulheres populares, negras, indígenas, quilombolas,
jovens, LBT’s e mulheres com deficiência;

● Movimentos, articulações, fóruns e redes de mulheres populares, negras, indígenas,
quilombolas, jovens, LBT’s e mulheres com deficiência;

● Coletivos autônomos de mulheres pertencentes a organizações mistas quanto ao
sexo/gênero;

● Organizações de mulheres com ou sem formalização jurídica (com ou sem CNPJ).

*Os grupos sem formalização jurídica (sem CNPJ) só poderão apresentar projetos de até 15 mil
reais (modalidade 1), que serão administrados via apoio direto.
*As diferentes identidades das mulheres que compõem os grupos não serão consideradas de
forma cumulativa, como somatório, mas a partir da compreensão da pluralidade das mulheres,

e das diferenças e desigualdades existentes entre nós.
*Não serão apoiados projetos de pessoas, mas apenas de organizações de mulheres já
constituídas e que estejam ativas no momento do lançamento deste edital;
*Não serão financiados projetos de produção cultural.



QUE TIPO DE PROPOSTA ESSA INICIATIVA PODE APOIAR?
1. Ações de auto-organização: processos de fortalecimento dos coletivos de mulheres, que
estruturam e reforçam sua organização, possibilitando sua existência autônoma e que viabilizam
suas lutas. São exemplos: os processos formativos e de mobilização das integrantes; encontros
organizativos (reuniões, encontros e articulações); produção de materiais de comunicação e
memória para dar voz às organizações, orientar suas integrantes e/ou construir sua memória
(produção de boletins, folhetos, imagens), entre outras;
2. Ações de incidência política e lutas concretas: Ações de curta duração, para responder a
problemas estruturais e/ou conjunturais que impactam sobre as condições de vida das
mulheres, visando superar as situações de desigualdades e injustiças vividas pelas mesmas no
atual contexto. São exemplos: passeatas, atos em espaços públicos, audiências públicas, ações
de artivismo, etc.

Serão apoiados projetos de abrangência local e regional, aqui entendidos como:
● Local: realizados nas comunidades, bairros e/ou distrito de um mesmo município,

podendo ocorrer numa ou em várias dessas localidades;
● Regional: Realizado em uma região, com participação de coletivos de uma ou mais

regiões do estado. Podendo também ser realizado em duas ou mais regiões do estado.

Serão valorizados projetos que:
● Envolvam a articulação e atuação conjunta entre organizações de mulheres cujas ações

visam mudanças sociais;
● Sejam apresentados por uma organização autônoma de mulheres que dê importância a

participação e às causas das mulheres populares, negras, indígenas, quilombolas, jovens,
LBT’s e de mulheres com deficiência;

● Enfrentam as diferentes formas de racismo e as problemáticas que as mulheres negras,
populares, indígenas, quilombolas, jovens, mulheres com deficiência e LBT’s vivenciam no
seu dia a dia;

● Contribuam para a construção de uma consciência coletiva crítica e feminista;
● Fortaleçam a organização e as lutas das mulheres construindo autonomia, capacidade de

interlocução, ação e legitimação como sujeitos políticos no plano local, regional e
estadual;

MODALIDADES DE FINANCIAMENTO
Poderão ser apoiados os projetos que se adequarem a uma das duas modalidades de
financiamento,  conforme o quadro a seguir:

MODALIDADES

DE

FINANCIAMENT

O

ABRANGÊNCI

A

DO PROJETO

DESCRIÇÃO RECURSO DURAÇÃO

Modalidade 1 Local Ações em uma ou mais comunidades,

bairros e distritos do mesmo município

Até

R$

15.000,00

4 meses



Modalidade 2 Regional Ação regional e/ou  interregional com

participação de grupos/coletivos

de mulheres de 1 ou mais regiões de

PE

Acima de

R$15.000,00

até

R$

30.000,00

4 meses

O valor total do recurso disponibilizado para o fundo é de R$230.000,00 que será distribuído

entre os projetos aprovados, conforme os valores solicitados pelos coletivos e a avaliação da

comissão de seleção. A comissão de seleção será composta por integrantes do SOS Corpo e

convidadas externas.

O QUE ESTA INICIATIVA FINANCIA?
● Diárias (transporte, alimentação e hospedagem);
● Logística (Aluguel de sala/auditório; aluguel de mesa, cadeira,  compra e/ou aluguel de

megafone, tenda, cooler, lona, tecidos, etc.);
● Recursos pedagógicos (compra de papel, caneta, cartolina, tinta, etc.);
● Aquisição de instrumentos musicais, roupas e maquiagem para teatro;
● Pagamento de prestação de serviços de pessoa jurídica (MEI).

ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO
Os processos de acompanhamento e monitoramento dos projetos serão realizados pelo SOS
Corpo através de diálogos telefônicos, lista de e-mails, grupo de whatsapp, reuniões e da
possibilidade de acompanhamento de algumas das ações financiadas, a partir de prazos e
acordos estabelecidos previamente. Será realizada uma reunião presencial no início do projeto
para orientações e acordos e uma reunião virtual de avaliação, no final da vigência do projeto.

CRONOGRAMA

ATIVIDADES PRAZOS

Lançamento do Edital 23 de novembro de 2022

Período de inscrição das propostas pelas organizações de mulheres 24 de novembro de 2022 a 16
de dezembro de 2022

Tira dúvidas do edital, exclusivamente por email 24 de novembro a 04 de
dezembro

Análise e validação das propostas enviadas 19 e 20 de dezembro

Período de seleção das propostas Janeiro de 2023

Divulgação das propostas a serem apoiadas 01 de fevereiro de 2023

Contato, orientação e entrega de documentação das apoiadas 02 de fevereiro de 2023 a 10
de fevereiro de 2023

Assinatura do termo de parceria e reunião de orientação com os
grupos apoiados

24 de fevereiro de 2023



Período de execução dos projetos 01 de março de 2023 a 30 de
junho de 2023

Apresentação de prestação de contas (Entrega de relatório
narrativo e financeiro)

Até 30 de julho 2023

ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
Para solicitar este apoio, as organizações de mulheres deverão preencher o roteiro em anexo.

ATENÇÃO:

● Os projetos deverão ser enviados por e-mail para o endereço:
fundodeapoio@soscorpo.org.br até o dia 16 de dezembro de 2022, postando no assunto
– Projeto para Seleção de Apoio a Coletivos de Mulheres;

● As dúvidas e os pedidos de esclarecimento sobre esta iniciativa poderão ser enviadas até
o dia 04 de dezembro de 2022 para o e-mail fundodeapoio@soscorpo.org.br, postando
no assunto – Solicitação de Informação/Dúvida;

● A seleção das propostas será realizada por um Comitê Político composto por integrantes
do SOS Corpo e parceiras externas ao SOS Corpo;

● A divulgação da lista de projetos selecionados será realizada por meio eletrônico,
diretamente para os e-mails das organizações de mulheres solicitantes, conforme
cronograma.

● Após a aprovação dos projetos, a documentação só será considerada entregue quando
todos os documentos solicitados forem entregues à equipe do SOS Corpo responsável
pelo projeto.

ORIENTAÇÕES PARA A EXECUÇÃO

Durante a execução dos projetos apoiados, as organizações de mulheres deverão ficar atentas ao:

● Contexto em que as ações deverão ser realizadas, haja vista a possibilidade de mudanças
durante a vigência do financiamento, em havendo esta situação, o coletivo deverá dialogar
com o SOS Corpo antes da reorientação;

● Necessidades da auto-organização e das lutas a serem travadas;
● Prazos para envio de documentação a esta instituição;
● Elaboração, organização e disponibilização para o SOS Corpo dos instrumentos de

prestação de contas (Notas Fiscais, listas de presença, fotografias, etc.);
● Elaboração e entrega dos relatórios narrativos e financeiros dentro do prazo estabelecido.

ORIENTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS
As orientações para prestação de contas serão apresentadas após a aprovação e divulgação dos
projetos às respectivas selecionadas em reunião no dia 24 de fevereiro de 2023. A participação das
responsáveis pela execução e prestação de contas é indispensável.

VIGÊNCIA DESTA INICIATIVA
Esta chamada tem vigência até o dia 30/07/2023.

Recife, 23 de novembro de 2022.


