
 
 
   
 

Este documento foi produzido com o apoio financeiro da União Europeia. O seu conteúdo 

é da responsabilidade exclusiva do Equal Rights Trust e não reflete necessariamente as 

opiniões da União Europeia. 
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Antecedentes 

A Equal Rights Trust (ERT) é uma organização internacional que tem como missão eliminar a 

discriminação e garantir que todos possam participar da sociedade em igualdade de condições. 

Trabalhamos em parceria com organizações e defensores da igualdade em todo o mundo para 

combater a discriminação e promover a igualdade, inclusive por meio da defesa, da adoção e 

implementação efetiva de uma lei abrangente contra a discriminação. A organização internacional 

EQUAL RIGHT TRUST (ERT) está a implementar o Projeto de “Melhoria do Monitoramento e 

Implementação Efetiva das Convenções Internacionais no âmbito do Sistema da União Europeia 

(SPG+), financiado pela União Europeia em nove países, incluindo Cabo Verde. O objetivo do projeto é 

apoiar a implementação efetiva das obrigações de não-discriminação sob as convenções selecionadas 

da ONU e da OIT a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas Formas de Discriminação 

Racial; a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres 

(CEDAW); a Convenção sobre os Direitos da Criança (CRC); e a Convenção sobre Igualdade de 

Remuneração da OIT (C100); a Convenção sobre a Discriminação no Trabalho da OIT (C111); a 

Convenção sobre a Convenção sobre a Idade Mínima da OIT (C138) e a Convenção sobre a Eliminação 

das Piores Formas de Trabalho Infantil da OIT(C182). Como parte deste projeto, a ERT visa proporcionar 

apoio estratégico, técnico e financeiro através de financiamento de projetos destinados a melhorar a 

aplicação do direito à não discriminação.  

Este convite é destinado a organizações da sociedade civil (OSC) e aos sindicatos que operam em Cabo 

Verde. 

 

Propósito dos financiamentos  

O principal objetivo dos financiamentos em Cabo Verde é apoiar e capacitar a sociedade civil para 

monitorar a implementação efetiva das convenções relevantes da ONU e da OIT anteriormente 

referenciadas, e defender as reformas jurídicas necessárias para o seu cumprimento.  

Os financiamentos são divididos em dois lotes: monitoriamento e promoção, cada um deles contendo 

áreas prioritárias e quantidades de financiamentos. 

Para ambos os lotes, é possível apresentar projetos relativamente as áreas prioritárias especificadas. 
 

Natureza das actividades abertas a sub-subvenções   

As solicitações podem ser direcionadas para atividades de monitorização e/ou promoção das áreas 

prioritárias estabelecidas para cada lote. 

 

Monitorização atividades que incluem, por exemplo: pesquisa documental; recolha e análise 

de dados estatísticos; pesquisa de campo relevante para algumas áreas prioritárias, entre 

outras. 

 

Promoção: As actividades elegíveis incluem, por exemplo: o desenvolvimento e execução de 

campanhas promocionais, incluindo o desenvolvimento de posições normativas e propostas 

legislativas; compromisso direto com as autoridades estaduais; eventos públicos; entre 

outros. As atividades de promoção através dos mídia não são foco de financiamento. 



 
 
   
 

Áreas prioritárias  

O convite está aberto a propostas de projetos com prioridades específicas que se concentram em uma 

ou mais das seguintes áreas prioritárias: 

 

Lote 1: Monitorização 

 Acompanhar a implementação das recomendações recebidas por Cabo Verde do Comité do 

Pacto Internacional para os Direitos Económicos, Sociais e Culturais  2018, relativas à 

igualdade e não discriminação. Pode incluir um plano de acção e envolvimento com o 

Governo. 

 Estudo sobre discriminação contra a população migrante. Pode ter um foco específico. 

Exemplo: discriminação contra trabalhadores migrantes ou discriminação contra crianças 

migrantes na educação. 

 Estudo sobre discriminação contra membros da comunidade LGBTI em conexão com uma ou 

mais das Convenções do projeto (por exemplo, CRC, CEDAW, CERD, OIT C100, C111) 

 Estudos sobre discriminação no emprego, por exemplo, sobre casos de assédio sexual no 

trabalho (assédio vertical - promovido por superiores hierárquicos e assédio horizontal 

promovido por colegas). 

 Outras questões prioritárias para advocacy podem ser consideradas desde que contribuam 

para o objetivo geral do projeto e estejam bem justificadas. 

 

Lote 2: Promoção dos direitos/Advocacy 

 Produção de relatórios sombra para a revisão de Cabo Verde pelo Comité da Convenção dos 

Direitos das Crianças (CDC); Comité da Convenção para Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher (CEDAW); ou Comité dos Direitos dos Trabalhadores Migrantes 

e suas famílias (CTM). Pode incluir propostas também para financiar a participação em 

Genebra durante a sessão de revisão. 

 Advocacia para promover a reforma de leis e / ou políticas em relação à igualdade de gênero 

e que combatem a violência de gênero 

 Advocacia para promover a reforma de leis e / ou políticas em relação ao tratamento 

discriminatório de trabalhadores domésticos. 

 Advocacia para promover a reforma de leis e / ou políticas sobre os direitos das pessoas com 

deficiência 

 Outras questões prioritárias para advocacy podem ser consideradas desde que contribuam 

para o objetivo geral do projeto e estejam bem justificadas. 

 
 

Montante das  sub-subvenções   

Serão concedidas 6 subvenções no montante máximo de 5.000 euros. 

Duração   

Seis (6) a oito (8) meses a partir da sua concessão. 



 
 
   
 

Organizações da sociedade civil e Sindicatos elegíveis  

As organizações da sociedade civil e sindicatos podem candidatar-se a financiamento para projetos de 
monitoramento e promoção dos direitos/advocacy.  

Para ser elegível, as organizações da sociedade civil e os sindicatos de trabalhadores devem: 
 

1) Estar registrados em Cabo verde;  
2) Ter participado do workshop de capacitação presencial da Equal Rights Trust realizado em 

maio de 2018 na cidade da Praia, ou estar disposto a concluir um curso de treinamento on-
line a ser desenvolvido pela Equal Rights Trust no caso de ser selecionado. 

 
Os candidatos podem-se inscrever sozinhos ou em associação com outras organizações da 
sociedade civil e/ou sindicatos. (As diferentes OSCs podem estar associadas ou com outras OSCs 
ou com sindicatos). A associação é incentivada. 

Os financiamentos abarcam tanto projetos inovadores como complemento de projetos já 
existentes. 

 

Critérios de seleção 

As candidaturas a financiamento de projetos serão analisadas por um Comité de Peritos composto 

por cinco peritos nacionais e acompanhada por um representante da Equal Rights Trust e um membro 

observador da União Europeia. Essas pessoas foram selecionadas com base em seus respetivos 

conhecimentos sobre a sociedade civil em Cabo Verde e sobre as convenções selecionadas da ONU e 

da OIT.  

Ao analisar as candidaturas, o Comité de Seleção utilizará os seguintes critérios:  

1) Relevância para os fins deste convite ; 

2) Impacto - resultados e efeitos do projeto propostos, probabilidade de sucesso e avaliação de risco; 

3) Capacidade - nível de experiência do candidato nas áreas específicas; 

4) Alcance - legitimidade entre grupos desfavorecidos, diversidade de parceiros e planos para 

promover a cooperação;  

5) Sustentabilidade nos planos para manter os resultados da concessão e a experiencia na 

participação com as áreas prioritárias no projeto proposto; e 

6) Orçamento – elegibilidade dos custos dentro dos termos do financiamento; até que ponto os custos 

da atividade são apropriadamente refletidos no orçamento e custo-efetividade. 

Os membros do Comité assinaram uma declaração de compromisso para o Projeto, comprometendo-

se, entre outros, a promover uma avaliação imparcial e isenta, basada nos critérios de seleção e nos 

seus conhecimentos técnicos.  

Relatórios 

O beneficiário do financiamento deve cumprir certas obrigações, que incluem:  

 Manter contato regular com os Pontos focais da Equal em Cabo Verde para relatar o progresso 

do projeto, receber apoio, etc.;  



 
 
   
 

 Apresentar breve relatório mensal sobre o andamento do projeto;  

 Apresentar um relatório financeiro trimestral;  

 Quando a concessão estiver concluída, o beneficiário apresentará um relatório final no qual 

as conclusões serão apresentadas com base num modelo que será fornecido. 

Espera-se também que os beneficiários recebam visitas de monitoramento dos/as representantes 

da equipe do projeto Equal Rights Trust. 

Candidaturas 

Para se candidatar, é necessário completar o Anexo A com os dados do projeto que se pretende seja 

financiado, bem como o formulário de orçamento constante do Anexo B. 

Toda documentação de candidatura deverá ser enviada para as pontos focais da ERT em Cabo Verde 

(Carla Corsino e Dionara Anjos) nos seguintes endereço de mail conjuntamente: 

dionaraanjos2@gmail.com  e carlacorsino@gmail.com. Especificando-se: APRESENTAÇÃO DE PROJETO 

- EQUAL RIGHTS TRUST 

Qualquer dúvida sobre as candidaturas podem ser esclarecidas através dos endereços de email acima 

referenciados até o dia 3 de janeiro. 

Os candidatos pré-selecionados serão contatados antes de 15 de fevereiro de 2019 e as adjudicações 

bem-sucedidas serão concedidas até 18 de fevereiro de 2019 . 

Cada organização somente pode candidatar-se a financiamento para um projeto, seja individualmente 

ou em consórcio. 

Prazo para  se candidatar 

Os formulários devem ser enviados para os endereços de email acima indicado, o mais tardar até 31 

de janeiro de 2019 às 23:59. 
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