Edital 2022
Programa de Lideranças da Amazônia
Mulheres Indígenas lideranças em Soluções Socioambientais
Maio 2022- Juno 2023

1. Contexto do projeto
Nossas Futuras Florestas - Amazônia Verde, está trabalhando para conservar até 12% da
Amazônia - aproximadamente 73 milhões de hectares - até 2025. Apoiado pelo governo
francês, o projeto é uma das prioridades de conservação da Aliança para a Preservação
das Florestas Tropicais, uma iniciativa para a proteção, restauração e manejo sustentável
das florestas tropicais. O projeto promove e apoia os esforços de conservação de 26 povos
indígenas e comunidades locais, através de ferramentas, treinamento e financiamento
necessários para o manejo de seus territórios e conservação da Amazônia. As atividades
do projeto beneficiarão mais de 68.000 homens, mulheres e crianças.
O Programa de Lideranças da Amazônia busca ampliar os esforços de mulheres indígenas
propondo soluções socioambientais inovadoras e que almejam transformar seu
protagonismo em temas de conservação, governança de recursos e gestão territorial a
partir de conhecimentos e saberes tradicionais e ancestrais.
A partir de 21 de fevereiro de 2022, o Programa de Bolsas para Mulheres da Amazônia
está abrindo a 2ª rodada de seleção de bolsistas, que terá vigência de Maio de 2022 a Maio
de 2023. O programa oferecerá apoio financeiro a pelo menos 24 das melhores ideias de
sete países da Amazônia (Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname)
considerando seu potencial de transformação socioambiental e fortalecimento da liderança
de mulheres indígenas para influenciar estratégias, ações e políticas de conservação em
territórios indígenas na Amazônia. Nossa intenção é desenvolver capacidades locais, criar
oportunidades que ajudem a alcançar consensos, fomentar acordos e promover redes que
consolidem a conservação e melhorem os meios de subsistência em sete países da região
amazônica.
Essa iniciativa está enquadrada nos mandatos que surgiram da Primeira Cúpula de
Mulheres Indígenas da Bacia Amazônica, realizada em outubro de 2021, com a
participação de 170 porta-vozes de 511 povos indígenas da Bacia Amazônica. Este evento
estabeleceu as bases para o fortalecimento do movimento de mulheres indígenas na
Amazônia, buscando maior participação nos espaços de incidência por meio do
desenvolvimento de lideranças efetivas.
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2. Diretrizes para a seleção de ideias para o programa.
O Programa de Bolsas para Mulheres da Amazônia apoia princípios de liderança que:
•

Melhoram a equidade de gênero na tomada de decisões relacionadas a conservação
O programa busca lideranças locais que buscam mudar a dinâmica dos processos de
tomada de decisão e preencham as lacunas de gênero em temas locais, nacionais e
regionais relacionados a conservação. As mulheres líderes são encorajadas a demonstrar
como sua ideia promoverá o engajamento significativo das mulheres em questões
relacionadas a conservação.

•

Promovam o desenvolvimento de redes de lideranças de mulheres indígenas.
Procuramos mulheres líderes indígenas para promover e incentivar a troca de
experiências, defender o reconhecimento e a implementação dos direitos dos povos
indígenas e ampliar as vozes das mulheres indígenas por meio de uma rede de
colaboração entre participantes do programa e outras redes regionais.

•

Promovam a inovação
O programa busca ideias ousadas que despertem a imaginação, proponham soluções
socioambientais criativas, inspirem mudanças em nível local e regional e ampliem o legado
de conhecimentos e saberes ancestrais e tradicionais.

3. Temas prioritários para apresentação de projetos:
As ideias dos projetos podem ter um ou mais dos seguintes focos, dependendo das
necessidades e prioridades identificadas pela liderança (estes são campos de trabalho
sugeridos, não limitantes):
•
•
•
•
•
•
•
•

Incidência em questões ambientais (políticas e ações climáticas; proteção e conservação)
Recuperação e revitalização de saberes ancestrais (saúde, bem-estar, intercâmbio intergeracional)
Governança dos recursos naturais (uso, controle e tomada de decisão)
Direitos indígenas e reconhecimento legal (autogovernança/autonomia)
Economia indígena (produção sustentável e soberania alimentar)
Liderança e fortalecimento de organizações indígenas
Língua e cultura (identidade e sistemas de conhecimento indígena)
Educação, capacitação, desenvolvimento profissional vinculados à busca de soluções
socioambientais em territórios, comunidades e/ou organizações indígenas.

4. Critério de seleção das bolsistas
Ao montar sua inscrição, recomendamos que você revise os seguintes critérios que
nortearão a avaliação de sua proposta. Cada um desses critérios tem igual valor e
importância quando avaliados.
Se houver algum critério que você não atenda no momento de preencher o formulário de
inscrição, considere incluí-lo entre as competências e habilidades que você deseja
desenvolver durante a implementação de sua proposta.
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Liderança: Demonstre sua capacidade de conduzir ideias, construir apoio para
sua visão ou liderar uma organização para atingir seus objetivos.
Alinhamento de propósitos: Em sua proposta, demonstre sua profunda
convicção e paixão para resolver o problema que você está comprometida em
resolver.
Relação e experiência com o tema proposto: Em sua proposta, compartilhe
sua experiência como líder ou parte de uma organização ou grupo de mulheres
e sua relação com outras mulheres líderes de sua comunidade.
Inovação: Compartilhe porque sua ideia é inovadora e como ela trará mudanças
sustentadas, replicáveis e incrementais.
Soluções que melhoram vidas: Compartilhe como sua solução proposta pode
ter um impacto direto em sua comunidade, território e/ou organização.

5. Critérios desejados
Embora estes critérios sejam importantes para facilitar o apoio do programa às bolsistas,
elas não são excludentes.
•

Conectividade digital: Possibilidade de acessar e-mail, WhatsApp e plataformas virtuais
semanalmente. Este é um critério importante na apresentação de uma proposta, pois
garante maior e melhor coordenação e acompanhamento; facilita a criação e a participação
em redes; e garante o acesso a informações relevantes e oportunas que dão suporte a
projetos e iniciativas.

•

Gestão de projetos: Valoriza-se o conhecimento e as habilidades em ferramentas de
planejamento, monitoramento e acompanhamento de projetos.

•

Gestão orçamentária: Conhecimento e habilidades na elaboração, execução e prestação
de contas orçamentárias seriam um atributo adicional.

•

Conta bancária: O acesso a um banco, cooperativa ou agência financeira para
recebimento de recursos é desejável para melhor gestão e rastreabilidade dos recursos
que serão concedidos às propostas selecionadas.

•

Capacidade de comunicação: A comunicação eficaz é valorizada.

Caso essas condições não sejam atendidas ao preencher o formulário de inscrição,
considere incluí-las em seus pedidos de capacitação.

6. Modelo de Apoio
As bolsistas selecionadas se beneficiarão com:
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Desenvolvimento de liderança:
•
•

Orientação personalizada de um(a) mentor(a) local para construir e aumentar as habilidades e
competências de liderança e desenvolver as estratégias necessárias para que suas propostas
alcancem os resultados esperados e os impactos desejados.
Apoio contínuo focado na autoconfiança e protagonismo para atingir as metas pessoais e do
programa de bolsas.

Recursos:
•
•

Um mentor local que facilita a experiência e conecta as bolsistas com especialistas e oportunidades
de acordo com as necessidades de seus projetos (gestão de projetos, orçamento, relatórios,
monitoramento e avaliação).
Financiamento inicial de US$ 10.000 (dez mil dólares americanos) para implementação do projeto
em um período de no máximo 12 meses.

Suporte da comunidade:
•
•
•

Encontros e eventos virtuais e presenciais para troca de experiências e consolidação de redes.
Conexão e colaboração com a Conservação Internacional em seu país, com oportunidade de visitar
o escritório e compartilhar suas experiências.
Uma equipe de comunicação proativa com experiência em amplificar as vozes dos povos indígenas.

7. Prazos para inscrição
O Edital será válido por um período de um mês, com início em 21 de fevereiro de 2022 e término
em 21 de março de 2022.

8. Processo de avaliação e seleção
Atividade

Datas

Lançamento do Programa
de Bolsas para o público
Inscrições

21 de fevereiro

Perguntas e Respostas
(Sessões
abertas
para
diálogo)
Revisão da proposta pelo
painel de avaliação

07 de março as 15h do horário de Brasília

Seleção das Bolsistas

11 a 22 de abril

Notificação às Bolsistas

25 a 30 de abril

Início do Programa em 2022

2 a 8 de maio

Término do Programa em
2023

30 de junho

21 de fevereiro a 21 de março

21 de março a 8 de abril
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9. Formulários de inscrição
Você pode se inscrever através do seguinte link:
Formulário: https://forms.office.com/r/KMh92nfssN
E enviar por e-mail o orçamento. Modelo: https://www.conservation.org/docs/defaultsource/brasil/modelo-de-planejamento-e-orcamento.pdf?sfvrsn=4003046d_3/
IMPORTANTE: o mesmo e-mail de inscrição do formulário tem que ser o e-mail do envio
do orçamento.
Além do formulário preenchido e do orçamento, se desejar, você também pode gravar um
vídeo onde nos conta sobre sua proposta e suas motivações. O vídeo deverá ser enviado
para o e-mail. Se tiver dúvidas sobre como gravar seu vídeo temos no site instruções.
E-MAIL DE ENVIO: liderancasBR@conservation.org e mferreira@conservation.org

10. Sessão de esclarecimento de dúvidas sobre o edital
Dúvidas sobre a Seleção do Edital - Conservação Internacional
Segunda-feira, 7 de março · 15:00 até 16:00 (horário de Brasília)
Link da videochamada: https://meet.google.com/bmv-bmpw-fed

11. Comitê de Avaliação
O Comitê de Avaliação será composto por representantes do Conselho de Mulheres e
Famílias da COICA e da Conservação Internacional.

12. Informação para contato:
Caso necessite de esclarecimentos específicos sobre os critérios desta inscrição, por
favor envie as suas perguntas para o e-mail abaixo.
Por favor, use a lista de e-mails abaixo para nos enviar seus formulários de inscrição.
Use o e-mail que corresponde ao seu país.
liderancasBR@conservation.org
mferreira@conservation.org
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