
 
 

PMF sobre o Survivor Leadership Fund                                                            
(Fundo destinado à Liderança de Sobreviventes) 

 
O objetivo deste fundo é apoiar organizações lideradas por sobreviventes que tenham 
experienciado algum tipo de exploração (incluindo tráfico humano, trabalho forçado, trabalho 
escravo, trabalho infantil ou casamento forçado). Candidaturas por parte de organizações 
lideradas por sobreviventes localizadas no Brasil, Bolívia e Peru são particularmente bem-
vindas.  
 
• Quem se pode candidatar? 

 
São bem-vindas a candidatarem-se a este fundo organizações localizadas no Brasil, 
Bolívia e Peru que empreguem um ou mais sobreviventes de exploração em posições de 
liderança.  
 

• Quanto é o financiamento concedido às organizações selecionadas? 
 
Nesta ronda de financiamento, seis a sete organizações receberão 20.000 dólares 
americanos. 

 
• O que queremos dizer quando falamos em organização liderada por sobreviventes? 

 
Organizações que empreguem sobreviventes de exploração em posições de liderança. 
Tal pode incluir posições de gestão, direção, vice-direção, e chefia de departamento. 

 
• O que queremos dizer quando falamos em sobreviventes "que tenham experienciado 

algum tipo de exploração"? 
 
Para efeitos deste fundo, "experiência de exploração" significa ter sido sujeito a 
trabalho forçado, trabalho escravo, tráfico de pessoas, piores formas de trabalho infantil 
ou a casamento forçado.  
 

• Este financiamento destina-se somente a apoiar os sobreviventes da minha organização 
ou a organização como um todo? 

 
Este financiamento destina-se a apoiar a organização como um todo ou onde quer que a 
organização tenha decidido que necessita de financiamento. Podem ser operações, 
programas, pagamentos de escritórios, aquisição de tecnologia etc. Não tem de se 
destinar a apoiar somente os sobreviventes empregues pela organização.  
 



 
 

• A minha organização pode candidatar-se a mais de uma parcela de financiamento através 
deste fundo? 

 
Como este fundo visa apoiar o maior número de organizações possível, neste momento, 
cada organização só pode candidatar-se a uma parcela de financiamento.  
 

• Este é um financiamento único ou posso voltar a candidatar-me no próximo ano? 
 

Por enquanto, este fundo é apenas para uma concessão de financiamento única a 
organizações individuais, pelo que não poderá voltar a candidatar-se a mais 
financiamentos.  

 
• Para que posso utilizar este financiamento?  

 
Este financiamento é sem restrições - o que significa que a sua organização pode utilizar 
os fundos para qualquer coisa que considere ser a mais apta para atingir os seus 
objetivos. Confiamos em si, como organização, para utilizar o dinheiro consoante as 
suas necessidades.  
 

• Que relatórios serão exigidos para este financiamento? 
 

Este fundo tem como natureza limitar ao máximo a carga administrativa que recai sobre 
os beneficiários, por isso o número de relatórios necessários será mantido ao mínimo. 
Tudo o que pedimos é que, após seis meses, os beneficiários nos enviem um e-mail, 
carta, vídeo ou nota de voz a explicar para onde foi o financiamento e como este serviu 
para apoiar a sua missão.  

 

• Se a minha organização não estiver localizada no Brasil, Bolívia e Peru, ainda posso 
candidatar-me? 

 
Não, esta ronda de financiamento é apenas para organizações lideradas por 
sobreviventes localizadas no Brasil, Bolívia e Peru. Esperamos lançar futuras rondas de 
financiamento noutras localidades; por isso, fique atento a futuros anúncios no nosso 
website.  

 
• Se a minha organização não está localizada no Brasil, Bolívia e Peru, mas tem lá 

programas, ainda posso candidatar-me? 
 

Não, este fundo destina-se a organizações locais sediadas no Brasil, Bolívia e Peru. 
 



 
• A minha organização não emprega sobreviventes, mas damos apoio a sobreviventes 

através dos nossos programas. Ainda posso candidatar-me? 
 

Não, o objetivo deste fundo é elevar e apoiar organizações que empregam e têm 
sobreviventes em posições de liderança.  

 

• A minha organização está atualmente a receber financiamento do Freedom Fund ao 
abrigo do programa Hotspots. Posso ainda candidatar-me? 
 
Não, o objetivo deste financiamento é apoiar organizações que atualmente não são 
financiadas pelo Freedom Fund. 

 

• A minha organização precisa de estar registada?  
 
A sua organização não precisa de estar registada, mas deve poder demonstrar que a sua 
organização está em processo de registo, ou possuir provas que demonstrem uma 
intenção por parte da organização de trabalhar no sentido de se registar num futuro 
próximo.  
 

• Sou um sobrevivente, mas não faço parte de uma organização - posso candidatar-me 
como indivíduo?  

 
Infelizmente, este fundo destina-se a apoiar organizações, pelo que não podemos 
financiar indivíduos que não estejam empregados e em posições de liderança numa 
organização.  
 

• É necessário que um sobrevivente seja a pessoa a preencher e submeter o pedido a este 
fundo? 

 
Não, qualquer pessoa da organização pode preencher e submeter a candidatura.  

 
• Não tenho acesso a Internet funcional. Posso submeter uma candidatura em papel ou via 

e-mail? 
 

Sim, por favor envie um e-mail para SLF@freedomfund.org e peça um formulário de 
candidatura em papel. Trabalharemos consigo para descobrir a melhor forma de lhe 
entregar o formulário de candidatura em tempo útil.  

 

• Quando posso esperar ter notícias do Freedom Fund sobre a minha candidatura? 
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Se tiver apresentado a sua candidatura com sucesso, quer online quer por correio 
electrónico, até dia 30 de Julho de 2022, pode esperar receber uma resposta à sua 
candidatura até finais de Agosto. 


