Fundo ELAS e British Council apoiam mais 8 projetos no programa Feminismos
Contemporâneos
Em seguimento ao Programa Building Movements – Feminismos Contemporâneos, lançado em
2017, Fundo ELAS e British Council vão apoiar mais 8 projetos de grupos e organizações de
mulheres. Saiba mais sobre a parceria aqui.
A primeira atividade da iniciativa foi o “Diálogo Mulheres em Movimento: Direitos e Novos
Rumos”, um encontro de mulheres de todo o Brasil e outros países da América Latina para
discutir o contexto da luta por direitos das mulheres e traçar estratégias conjuntas para a
agenda do movimento de mulheres, que aconteceu de 25 a 28 de janeiro de 2017 no Rio de
Janeiro.
O programa Building Movements – Feminismos Contemporâneos vem seguindo as estratégias
apontadas pelas ativistas nesse Diálogo e já apoia 14 projetos, iniciativas de todo o país que
fortalecem a luta por igualdade de gênero por meio de ações feministas coletivas, diálogos
intergeracionais e intermovimentos e a troca de experiências entre países da região da
América Latina bem como com o Reino Unido.
Os parceiros conseguiram mobilizar recursos extras para apoiar mais 8 iniciativas, totalizando
22 projetos. Cada um dos novos projetos vai receber R$39 mil.
“Ficamos muito felizes com a possibilidade de ter esse desdobramento do programa e apoiar
mais projetos. Seguimos mobilizando parceiros e recursos para o programa Building
Movements – Feminismos Contemporâneos: o próximo passo será o II Diálogo Mulheres em
Movimento, a ser realizado em setembro de 2018 no Rio de Janeiro”, diz KK Verdade,
coordenadora executiva do Fundo ELAS.
É com enorme satisfação que o British Council renova o apoio para o segundo ano do
programa "Building Movements - Feminismos Contemporâneos", contribuindo para o
fortalecimento de movimentos e organizações de mulheres em temas de relevância
estratégica hoje. Os 8 projetos selecionados demonstram essa diversidade de feminismos
contemporâneos, e o apoio do British Council tem como principal objetivo fortalecer a troca
de experiências e a construção de redes entre organizações e movimentos no Brasil, Reino
Unido e países da América Latina”, diz Nina Best, Líder da área de Sociedade do British Council
no Brasil.

Confira os 8 projetos:
Nome do projeto: Resistência e Contemporaneidade: Feminismo e Racismo no Brejo
Nome da organização: Candaces - Rede Nacional de Lésbicas e Bissexuais Negras Feministas
Autônomas
Local: Curitiba
Doação: R$39.000
Articular e ampliar debate entre lésbicas e bissexuais do Brasil com outros países da América
Latina por meio de um grande evento, onde se desenvolvam estratégias de mobilização e
participação no Encontro Nacional de Mulheres Negras + 30 e no da Red de Mujeres
Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de La Diáspora.
Nome do projeto: Blck Grrls- Intercâmbio Transatlântico de Negras Jovens Feministas
Nome da organização: Blog e Coletivo Virtual Gorda & Sapatão
Local: Salvador
Doação: R$39.000
Desenvolver um processo de intercâmbio entre ativistas de organizações de mulheres e jovens
negras no Reino Unido e América Latina, para fortalecer a organização política das negras
jovens brasileiras, com visitas a Londres e Bogotá, conferências internacionais online e
lançamento de ebook relatando as experiências dos intercâmbios.
Nome do projeto: Feminismos Contemporâneos - Diálogo Latino Americano
Nome da organização: Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação (CEPIA)
Local: Rio de Janeiro
Doação: R$39.000
Fortalecer a comunicação entre organizações feministas latino-americanas através de uma
iniciativa regional de troca de conhecimentos e experiências, com reuniões virtuais, realização
de entrevistas e compartilhamento de artigos.
Nome do projeto: Estratégias de comunicação para o fortalecimento da ação ativista das
mulheres negras
Nome da organização: Criola
Local: Rio de Janeiro
Doação: R$39.000
Desenvolver formação de comunicação e um seminário estratégico entre lideranças do Brasil e
Reino Unido para analisar e enfrentar ataques aos direitos das mulheres.
Nome do projeto: Ação Feminista Conjunta Brasil - Reino Unido: Intercâmbio e Produção de
APP More Love Between Us
Nome da organização: Coletivo Flores de Dan
Local: Salvador
Doação: R$39.000
Realizar intercâmbio de 15 dias com coletivo do Reino Unido com aulas sobre o movimento de
mulheres de cada país, convívio com nativas, feiras culturais, oficinas artísticas, encontros de
autocuidado e lançamento do APP bilíngue focado em autocuidado e bem viver nos dois
países.
Nome do projeto: Caleidoscópio Feminista: debatendo o feminismo negro em América Latina
Nome da organização: SOS Corpo - Instituto Feminista para a Democracia
Local: Recife

Doação: R$39.000
Promover o intercâmbio de perspectivas, saberes e práticas do feminismo negro e antirracista
entre ativistas brasileiras e de outros países da América Latina, com curso presencial para 60
mulheres com moderação de Ochy Curiel e convidadas do Peru, Argentina e Paraguai, que será
transmitido virtualmente.
Nome do projeto: Mulheres Negras Movendo o Mundo
Nome da organização: AMNB - Articulação de Organizações de Mulheres Negras Brasileiras
Local: Salvador
Doação: R$39.000
Estreitar o diálogo e as relações com organizações, pessoas e movimentos de jovens, mulheres
e lésbicas negras da América Latina e do Reino Unido a fim de compartilhar as experiências
produzidas na diáspora de enfrentamento ao racismo, com articulação com Rede de Mulheres
Afrolatinoamericana Caribenha e da Diáspora e movimento Black Livess Matter do Reino
Unido. Realizar um painel internacional no âmbito do mulheres negras +30 e promover
reuniões nas 5 regiões do Brasil.
Nome do projeto: Os Direitos Humanos das Mulheres nos Bairros do Recife – As Defensoras
Nome da organização: Grupo de Mulheres Cidadania Feminina
Local: Recife
Doação: R$39.000
Fortalecer as organizações de mulheres de Recife para enfrentar a violência, o machismo, o
racismo e a pobreza, com Rodas de Conversa em seis comunidades e realizar um encontro em
novembro em referência ao dia 20 – Dia da Consciência Negra e ao dia 25 – Dia de Luta pelo
Fim da Violência Contra a Mulher, com representante do Reino Unido.

