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Chamada para projetos de Organizações Afro-Brasileiras da Sociedade Civil  
Edital Baobá 2018 – A Cidade Que Queremos 

 
1. Apresentação 
 
O Baobá Fundo para Equidade Racial (doravante, o Fundo Baobá), criado em 2011, é uma 
organização sem fins lucrativos cujos objetivos são: mobilizar pessoas e recursos, no Brasil e 
no exterior, para apoiar projetos pró-equidade racial de organizações da sociedade civil 
(OSCs) afro-brasileiras; e promover a filantropia para a justiça social no país.  
 
Nesse sentido, o Fundo apoia esforços que contribuam para a sustentabilidade político-
financeira destas OSCs e para a manutenção de sua contínua capacidade de implantar 
projetos efetivos no combate às desigualdades as quais a população negra está submetida. 
 
Em consonância com sua missão institucional, o Fundo Baobá, em parceria com a Fundação 
OAK, lança Chamada para apresentação de projetos no âmbito da proposta “A Cidade que 
Queremos". A Chamada está direcionada a grupos e organizações pró-equidade racial para 
fomentar e desenvolver cidades mais justas e inclusivas pra todas e todos, na área de 
abrangência das regiões metropolitanas do Nordeste brasileiro, em especial a região 
metropolitana de Recife.  
 
2. Objetivo desta Chamada 
 
A chamada tem como objetivo geral: Apoiar organizações pequenas e médias da sociedade 
civil (OSCs) afro-brasileiras que desenvolvam e implementem iniciativas inspiradoras 
voltadas para a participação cidadã, estimulando discussões e atividades na perspectiva 
do Direito à Cidade, com o intuito de reduzir as práticas do racismo estrutural e 
institucional no lugar onde vivemos. 
 
3. Eixos temáticos e iniciativas a serem apoiadas 
 
Abordando as temáticas como Educação, Meio Ambiente, Segurança, Lazer E Cultura, 
Trabalho, Transporte, Habitação, Saúde e Serviços, os eixos de apoio são: 
  

3.1. Iniciativas de grupos e organizações de adolescentes e jovens e de mulheres que 
atuam no combate ao racismo e sexismo nas cidades; 

3.2. Iniciativas de empreendimentos produtivos e/ou de prestação de serviços nas 
cidades que promovam a autonomia econômica das mulheres, adolescentes e jovens 
negros; 

3.3. Iniciativas que resultem na promoção e/ou ampliação da representação política de 
mulheres negras nos espaços de poder nas cidades; 

3.4. Iniciativas de permanência e/ou resistência em territórios urbanos (como por 
exemplo quilombos urbanos) da população negra; 

3.5. Iniciativas de promoção da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional nas 
cidades; 

3.6. Iniciativas de acesso à infraestrutura em comunidades urbanas (água, luz, esgoto, 
asfaltamento, saneamento, etc.); 
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3.7. Iniciativas de valorização e difusão de bens culturais materiais e simbólicos (produção 

artística – música, dança, canto, literatura etc., e práticas culturais tradicionais e 
inovadoras) da Cultura Negra nos espaços urbanos; 

3.8. Iniciativas de promoção de ações preventivas na área da saúde; 
3.9. Iniciativas de formação política, incidência em espaços de poder e controle social no 

urbano; 
3.10. Iniciativas de empreendedorismo para a população negra nas cidades; 
3.11. Iniciativas de combate à violência institucional contra a população negra, sobretudo 

de adolescentes, jovens e mulheres; 
3.12. Iniciativas de articulação entre redes de OSCs afro-brasileiras para fomentar e 

ampliar o debate sobre o Direito à Cidade; 
3.13. Iniciativas de Intercâmbio institucional de experiências, visando o fortalecimento dos 

atores coletivos e a sua atuação em espaços de controle social no urbano; 
3.14. Iniciativas de parcerias entre OSC com Núcleos e Centros de Estudos Afro-brasileiros 

de Universidades. 
 

4. Público Alvo 
 
Atender as OSCs afro-brasileiras, ou seja, organizações sem fins lucrativos que estejam 
empenhadas na promoção de direitos baseados nas políticas públicas e direitos cidadãos 
para homens, mulheres, adolescentes e jovens afro-brasileiros. Algumas dessas organizações 
comumente encontradas no Brasil incluem: 
- Organizações de mulheres negras  
- Organizações da juventude negra 
- Organizações LGBTI+ negras 
- Organizações não governamentais negras (ONGs) 
- Organizações negras de base comunitária (OBCs) 
- Organizações de base e movimentos sociais negros 
- Organizações culturais negras 
- Organizações das religiões de matriz africana (Comunidades de Terreiros) 
- Quilombos urbanos 
- Pequenos grupos negros de produção urbana. 
 
5. Quem pode se inscrever 
 
O convite à apresentação de propostas se destina a OSCs afro-brasileiras, descritas acima, 
empenhadas na promoção de direitos baseados nas políticas públicas e direitos cidadãos 
para homens, mulheres, adolescentes e jovens afro-brasileiros, sediadas e cujas ações e 
beneficiários finais estejam situados nas metrópoles da Região Nordeste do Brasil (nos 
estados do Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do 
Norte e Sergipe) e em especial na cidade do Recife e região metropolitana (Recife, Jaboatão 
dos Guararapes, Olinda, Paulista, Igarassu, Abreu e Lima, Camaragibe, Cabo de Santo 
Agostinho, Goiana, São Lourenço da Mata, Araçoiaba, Ilha de Itamaracá, Ipojuca, Moreno e 
Itapissuma).   
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Condições necessárias para participar  

● O projeto deve ser apresentado por uma OSC afro-brasileira, legalmente 
constituída, que trabalhe com projetos pró-equidade racial e cuja iniciativa esteja 
relacionada a um dos eixos e ações apoiados, citados acima, no âmbito do Direito à 
Cidade; 

● A organização necessita estar formalmente registrada como sem fins lucrativos. Os 
recursos solicitados podem incluir gastos com a atualização/regularização de 
documentos;  

● É necessário preencher o formulário de inscrição, acessando o link 
https://prosas.com.br/editais/3780 ; 

● Cada organização somente poderá apresentar 01 (um) projeto. 
 

Propostas enviadas que não cumpram estes requisitos não serão avaliadas  
 

O que NÃO financiamos 
 

● Projetos individuais (proposto por pessoas físicas) de empresa privada, órgãos 
governamentais e de universidades (exceto parceira de OSC com Núcleos e Centros 
de Estudos Afro-brasileiros de Universidades); 

● Projetos ligados a partidos políticos ou de formação/ensino religioso. Isso não inclui 
projetos em áreas como educação ambiental ou combate à intolerância religiosa, 
entre outros, no âmbito das religiões de matriz africana desde de que afins com o 
eixo central do presente edital; 

● Compra ou reforma de edifícios, propriedades, escritórios, instalações, sede, etc.; 
● Compra de veículos automotores, telefones e/ou rádios; 
● Bolsa de estudos; 
● Apoio a indivíduos, eventos ou viagens isoladas que não estejam relacionadas aos 

projetos selecionados. 
 
Restrições 
 
Integrantes do Comitê de Seleção e dos órgãos de governança do Fundo Baobá (Assembleia 
Geral, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos), assim como toda a 
equipe operacional do Fundo e consultores não podem apresentar projeto nesta Chamada. 
 
6. Recursos 
 
Esta chamada tem o generoso apoio da Fundação OAK (http://www.oakfnd.org). O edital 
destinará um montante global de R$ 450.000,00 para apoio aos projetos. Serão selecionados 
até 10 projetos com apoio de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para o 
desenvolvimento das ações.  
 
O presente edital prevê ainda R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para o total de organizações 
apoiadas, destinados à regularização documental, caso haja necessidade. Estes custos não 
podem ultrapassar R$ 3.000,00 (três mil reais) e devem justificados no ato da apresentação 
da proposta e suas despesas detalhadas no orçamento do projeto (conforme orientações no 

https://prosas.com.br/editais/3780
http://www.oakfnd.org/
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Anexo C – Orçamento). Assim, o limite de apoio passa a ser de R$ 48.000,00 (quarenta e oito 
mil reais) por projeto – desenvolvimento das ações + regularização documental.   
 
Não há obrigatoriedade de apresentação de contrapartida (financeira, em bens e/ou 
serviços). Contudo, caso o proponente opte por apresentar contrapartida financeira deverá 
indicá-la no orçamento (Anexo – C).  
 
Dos projetos selecionados, 40% a 50%, obrigatoriamente, serão da cidade do Recife e região 
metropolitana.  
 
O recurso será repassado a cada organização selecionada em duas parcelas, em conta 
própria da organização: a primeira quando da assinatura do contrato e a segunda após a 
aprovação do relatório narrativo e prestação de contas parcial. 
 
7. A Seleção 
 
A seleção dos projetos caberá unicamente à Comissão de Seleção, formada por 
representantes indicados pelo Fundo Baobá.  
 
As propostas serão avaliadas nos aspectos técnico e administrativo. As organizações pré-
selecionadas no aspecto técnico, serão solicitadas a apresentar seus documentos legais 
(Estatuto Social, CNPJ e etc.) para a conclusão do processo seletivo.  
 
Serão automaticamente desclassificados projetos que contenham itens “não financiáveis” 
pelo Fundo Baobá. 
 
 8. Prazos e procedimentos para encaminhamento de propostas 
 
O Prazo para apresentação das propostas é de 09 de maio a 02 de julho de 2018 até as 17h 
de Brasília. 
 
Enviando seu projeto 
 

1. Acesse o link https://prosas.com.br/home; 
2. Cadastre um perfil “empreendedor” para a sua organização; 
3. Preencha o formulário de inscrição/proposta disponível em 

https://prosas.com.br/editais/3780; 
4. Certifique-se de ter preenchido os três anexos solicitados e os anexados a sua 

proposta; 
5. Os projetos devem prever duração total de no mínimo 9 meses e no máximo 12 

meses; 
Não serão aceitas propostas por e-mail ou correio! 

 
Contados 
 
Em caso de dúvidas sobre o Edital, enviar e-mail para  baoba@baoba.org.br. No campo 
assunto mencionar “Dúvidas – Edital A Cidade que Queremos”.  Ou ligue para 81-3039-8210. 

https://prosas.com.br/home
https://prosas.com.br/editais/3780
mailto:baoba@baoba.org.br
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Em caso de dúvidas ou erro na plataforma Prosas enviar mensagem selecionando o ícone 
“suporte”. 
 
9. Divulgação do resultado  
 
As organizações selecionadas serão contatadas por e-mail ou telefone e seus nomes serão 
divulgados nas mídias sociais do Fundo Baobá, a partir do dia 25 de julho de 2018.  
 
Os projetos não selecionados, não serão notificados, nem devolvidos.  
 
10. Disposições gerais 
 
Responsabilidade das entidades apoiadas 
 

1. As organizações se comprometem a entregar ao Baobá um relatório narrativo e 
financeiro, durante a execução e outro ao final da implementação do projeto.  

2. As organizações apoiadas se comprometem a fornecer informações atualizadas sobre 
o cumprimento do objeto e sobre as atividades realizadas no projeto ao Fundo 
Baobá, caso seja solicitado. 

3. A doação terá que ser devolvida, caso seja identificada irregularidade no 
cumprimento dos objetivos explicitados no projeto, 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 a 
organização selecionada e o Fundo Baobá. 

4. Em nenhuma hipótese será permitida a transferência do projeto ou dos recursos à 
outra organização, sem a expressa autorização por escrito do Fundo Baobá.  

5. Caso a organização se dissolva ou opte por mudanças que afetem a execução do 
projeto, antes de tê-lo executado totalmente, deve avisar imediatamente ao Fundo 
Baobá para que sejam tomadas as providências necessárias. 
 

Acompanhamento dos projetos 
 
A partir da seleção, as organizações podem e devem contatar o Fundo Baobá sempre que 
surgir uma dúvida ou dificuldade, incluindo mudanças na coordenação do projeto.  
 
Os projetos serão acompanhados através dos relatórios narrativos e financeiros enviados 
pelas organizações selecionadas ao Fundo Baobá. Ocorrerão também visitas, previamente 
agendadas, de membros da equipe do Fundo Baobá ou consultoras (es) indicadas pelo 
Fundo. As visitas podem acontecer também após o encerramento do projeto.  
 
O Fundo Baobá promoverá um programa de formação para as organizações apoiadas 
acerca da gestao institucional e de projetos (planejamento, monitoramento, avaliação, 
prestação de contas, etc) em data a ser confirmada após a divulgação do resultado final.  


