
 

Etapa I - Segunda chamada 
Resumo do projeto e organizaçãos implementadoras 

 
 
 

DADOS DE CONTATO 
Os seguintes detalhes de contato correspondem 
à organização que preenche este formulário. 
Nome da organização // Postal address // 
Telefone // Site web // Correio eletrônico // 
Nome da pessoa de contato 
 

DESCRIÇÃO E ANTECEDENTES DA 
ORGANIZAÇÃO QUE APRESENTA O 
PROJETO 
Descreva nesta seção a organização 
apresentando o projeto, seus antecedentes e 
sua capacidade de implementar atividades para 
atingir os resultados previamente estabelecidos. 
 
Tipo de organização 
Indique a natureza da organização que 
apresenta o projeto: 
Organização não governamental - Organização 
sem fins lucrativos; Organização de 
empregadores; Organização dos trabalhadores; 
Organização universitária e acadêmica; Agência 
governamental e / ou embaixada, ministério e 
governo local (municipal, regional, estadual); 
Organização intergovernamental e / ou 
organismo internacional 
 
Âmbito geográfico da organização candidata ao 
projeto 
Indique se a organização que apresenta o 
projeto é uma organização local, regional, 
nacional ou internacional 
 
Detalhe o nome do país / s, região / ões ou 
cidade / s conforme apropriado 
 
Missão e propósito 
Descreva a missão geral e o propósito da 
organização que apresenta o projeto e seus 
principais programas / serviços / atividades. 
 
População alvo 
Descreva os grupos da população-alvo da 
organização que apresenta o projeto (por 
exemplo, mulheres, povos indígenas, empresas, 
trabalhadores, jovens, etc.). 
  
Experiência em conduta empresarial 
responsável (CER) 

Descreva a experiência da organização que 
apresenta o projeto em Conduta Empresarial 
Responsável ou na área de Negócios e Direitos 
Humanos, incluindo número de anos. 
 
Experiência em tópicos de projetos e   
experiência em gerenciamento de projetos 
Descreva a  experiência da organização que 
apresenta o projeto na realização de ações 
anteriores semelhantes. 
 

 
 
Publicações e / ou produtos de conhecimento 
Se aplicável, indique as publicações e / ou 
produtos de conhecimento gerados ou nos 
quais a organização que se inscreveu no projeto 
tenha participado em relação a questões de 
Conduta Empresarial Responsável ou na área 
de negócios e direitos humanos. 
 

 
 

INFORMAÇÕES DE OUTRAS 
ORGANIZAÇÕES QUE IMPLEMENTAM 
O PROJETO 
 
Esta seção deve ser preenchida com as 
informações das demais organizações que 
participarão da execução do projeto. 
 
Dados de contato 
Preencha os dados de contato das outras 
organizações que estão implementando o 
projeto. Você pode adicionar quantas linhas as 
organizações participarem do projeto. 
 

 
 
Descrição das outras organizações 
implementadoras 
 
Indique a natureza e o tipo das outras 
organizações que implementam o projeto. Você 
pode adicionar quantas linhas as organizações 
participarem do projeto. 



 

 
 
*: ONG; organização de empregadores; 
organização dos trabalhadores; instituição 
acadêmica e / ou de pesquisa; Agência 
governamental e / ou embaixada, ministério e / 
ou governo (local, municipal, regional, nacional); 
organismo intergovernamental e / ou organismo 
internacional, outro. 
**Organização de base: Vale lembrar que nesta 
convocatória entende-se por organização de 
base aquelas autogestionárias constituídas por 
iniciativa de uma comunidade que buscam 
contribuir para o desenvolvimento integral da 
cidade, solucionar problemas de ordem social, 
econômica e cultural para melhorar as 
condições de vida de seus membros. 
***Missão da organização: Descreva 
resumidamente a missão e o trabalho da 
organização em geral. 
****Função e atividades da organização dentro 
do projeto: Descreva resumidamente a função e 
as atividades dessa organização específica 
dentro do projeto que está sendo apresentado. 
 
INFORMAÇÕES DO PROJETO 
Esta seção deve articular clara e 
especificamente os detalhes sobre o projeto 
proposto. 
 
Título do projeto 
 
Tema do projeto 
Escolha o tema que melhor se adapta à sua 
proposta: (você pode escolher até 3 opções): 
Promoção CER Direitos humanos // Meio 
Ambiente // Questões de gênero Saúde e 
COVID-19 // Cadeia de valor // PMEs // 
Multinacionais // Sindicatos // Dimensão de 
trabalho // Empreendedorismo social // 
Comunidades locais // Populações em situação 
de vulnerabilidade // Setores específicos 
(turismo, mineração, agricultura, etc.) 
// Corrupção // Outros 
 
Resumo do projeto 
Explique resumidamente qual é o objetivo do 
projeto, quais são seus principais produtos e 
resultados esperados e que tipo de atividades 
serão realizadas para alcançá-los. 
 
 
ESCOPO GEOGRÁFICO E COMPRIMENTO DE 
TEMPO 
Alcance geográfico 

Seleção de região 
Indique em qual das três regiões a seguir o 
projeto será realizado. 
 
Localização geográfica do projeto 
Especifique o nome do (s) país (es), região (ões) 
ou cidade (s) onde o projeto será implementado. 
 
Duração 
Data de início estimada // Data estimada de 
conclusão // Duração total 
 
MONTO TOTALVALOR TOTAL 
 
Quantidade solicitada ao CERALC 
Indique o valor do projeto que o CERALC pagaria 
em USD. Lembre-se que o valor mínimo é de US$ 
85.000,00 e o máximo de US$ 100,00 
 
Montante de co-financiamento 
Valor em dólares ou em espécie. Lembre-se de 
que é esperado um co-financiamento mínimo de 
10% do custo total do projeto. 
 
Valor total do projeto 
Indique o valor total do Projeto (soma do valor 
solicitado ao CERALC e o valor do 
cofinanciamento das organizações que 
apresentam a proposta, em USD). 
 

DECLARAÇÃO DE VERDADE 
 
Declaro que: 
i) Todas as informações contidas neste aplicativo 
são verdadeiras; 
ii) Sou responsável pela veracidade e exatidão 
de todos os dados consignados nos documentos 
e informações que devo apresentar para 
participar nas diferentes etapas deste concurso; 
iii) concordo em informar a Organização 
Internacional do Trabalho sobre qualquer fato 
superveniente que impossibilite ou impeça 
substancialmente a implementação da iniciativa 
proposta; 
iv) Submeto à verificação das informações 
prestadas pelas organizações internacionais 
executoras do Projeto CERALC; 
v) Se as informações fornecidas para participar 
da convocatória para o Fundo CERALC forem 
consideradas falsas ou imprecisas, declaro saber 
que minha organização será desqualificada da 
competição e perderei o direito de me inscrever 
nas seguintes convocatórias para este fundo, e 
em Se todo ou parte do subsídio for recebido, 
esse valor deve ser devidamente devolvido à 
Organização Internacional do Trabalho. 
 



Aceito os termos e condições da declaração de 
veracidade 
 
Termos e Condições 

Confirme que você conhece nossos termos e 
condições antes de aplicar seu projeto. 
 Eu li e aceito os termos e condições 


