
BILM - Programa de Financiamento Directo

O Programa de Financiamento Directo do Movimento Negro e Indígena de Libertação (BILM)
visa apoiar o trabalho das comunidades, organizações de base e movimentos sociais que lutam
pela diversidade, inclusão, equidade, não discriminação (seja racial ou outros factores), justiça
climática e interseccionalidade.
Como o seu nome indica, o Programa de Financiamento Directo do BILM procura apoiar
diretamente, sem intermediários, o trabalho realizado pelas comunidades, organizações de base
e movimentos sociais.
Por esta razão, o Programa quer chegar aos actores que estão na linha da frente,
especialmente neste momento de reconfiguração da cena política que tem impactos diretos
sobre as comunidades e os seus territórios.

ANTECEDENTES
BILM é uma coligação de organizações de base que, em solidariedade com as comunidades da
linha de frente e outros aliados, apoiam as lutas anticoloniais em 16 países de Abya-Yala ou a
chamada "América", do Canadá ao Brasil.

O BILM tem dois objectivos principais:

ARTICULADO: Consideramo-nos um espaço de encontro que procura articular as lutas locais
das comunidades indígenas e negras para gerar uma projecção regional de iniciativas,
reivindicações e reivindicações que têm a ver com as comunidades negras e indígenas do
continente.

VISIBILIZAR: A plataforma procura tornar visíveis as lutas que estão a acontecer em várias
partes do continente e que têm em comum a oposição ao racismo, ao colonialismo e à
afirmação dos direitos dos povos indígenas e dos povos negros, herdeiros da diáspora africana
nas Américas.
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CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

O Programa de Financiamento Directo do BILM pode apoiar qualquer ação com os
seguintes objectivos:

● Acções com impacto directo e imediato.
● Acções simbólicas e mediáticas.
● Acções articuladas com movimentos de outras regiões.
● Desenvolvimento de capacidades.

Os critérios que serão tidos em conta na escolha dos projectos e/ou actividades que
irão receber financiamento directo são os seguintes:

● Cumprir os critérios estabelecidos nas bases
● Participação nos grupos de trabalho da plataforma BILM
● Impacto significativo da actividade de acordo com os objectivos do BILM
● Integração da perspectiva do género
● Integração da perspectiva ambiental
● O financiamento solicitado não pode exceder $ 3000 por projecto/actividade.
● Projectos e actividades em que o financiamento solicitado cobre mais de 60% do
será dada prioridade ao orçamento, ou seja, é um financiamento essencial.
● Os salários ou pagamentos diretos a indivíduos não serão financiados.
● A conformação como organização ou associação legal não é essencial para poder

solicitar esta subvenção.

COMO PARTICIPAR?

O processo é muito simples, tudo o que tem de fazer é:
● Descarregar as bases disponíveis em: www.blackindigenousliberation.com/fondo
● Submeter uma proposta de projecto de uma folha ou vídeo explicando:
● Descrição da organização ou grupo que irá desenvolver a actividade / acção. ● Contexto
da actividade / acção.
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● Tipo de actividade / acção, o seu objectivo específico e a sua logística (local e data).
● Montante solicitado e em que especificamente seria atribuído o montante solicitado. ●
Todos os projetos recebidos serão avaliados pela equipa do BILM.
● Uma vez aprovado o seu projecto, entraremos em contacto consigo para coordenar os
detalhes administrativos.
● Durante a execução do projecto, pode-se gerar um material de comunicação, que pode ser
enviado para o endereço: leo@blackindigenousliberation.com para ser partilhado nas nossas
redes.

INSCRIÇÃO NO SEGUINTE LINK: forms.gle/FpkUkW2xDVfxKdC27

DEADLINE:

Este concurso está aberto de 18 de Julho de 2022 até 9 de Setembro de 2022.

RELATÓRIO:

Como parte da estratégia para adicionar aliados ao BILM, o Programa de Financiamento
Directo solicitará aos beneficiários um resumo narrativo da actividade ou conteúdo
multimédia que pode ser distribuído através de redes sociais e website com os seguintes
objectivos:

● Documentar a actividade.
● Tornar visível o trabalho realizado.
● Motivar outros actores de base para se mobilizarem.
● Adicionar aliados para o BILM.

Exemplos de materiais de comunicação:

● Vídeos curtos, com duração de 1 a 5 minutos. Pode ser gravado com o seu telemóvel. O
importante é que o vídeo diga ao projecto ou cause que é conduzido.
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● Colecções de fotografias que podemos distribuir em redes sociais. Por favor, forneça os
créditos de cada fotografia, bem como uma descrição.
● Testemunhos em podcast e áudio, com uma duração máxima de 5 minutos.
● Blogs e/ou colecções de posts.
● Artigos de jornal publicados.

CONTACTO:

Para quaisquer questões ou preocupações relativas a estas bases ou ao funcionamento do
Programa, pode contactar: leo@blackindigenousliberation.com
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