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Projetos em execução 

 

TÍTULO DO PROJETO OBJETIVO DO PROJETO VIGÊNCIA BENEFICIÁRIAS 

1. Mulheres em 
Resistência e na 
Defesa de Direitos, 
em parceria com DKA 
Áustria. 

Promover ações de defesa dos direitos sociais 
em territórios impactados por grandes projetos 
para gerar incidência de grupos de mulheres e 
comunidades tradicionais nas políticas públicas e 
fortalecer o controle social sobre a política 
macroeconômica do Brasil, em especial no 
campo da Seguridade Social. 

2019-
2022 

Diretas: 172 
mulheres. 
Indiretas: 688 
pessoas. 

2. Mulheres em 
Defesa dos Direitos 
Sociais, em parceria 
com Cafod. 

Promover ações de defesa dos direitos sociais 
em territórios impactados por grandes projetos 
para gerar incidência de grupos de mulheres e 
jovens nas políticas públicas e fortalecer o 
controle social sobre a política macroeconômica 
do Brasil, em especial no campo da Seguridade 
Social e da proteção contra a violência. 

2019-
2022 

Diretas: 837 
pessoas (577 
mulheres - 260 
homens). 
Indiretas: 2.511 
pessoas 

3. Protagonismo da 
Sociedade Civil nas 
Políticas 
Macroeconômicas, 
em parceria com 
União Europeia. 

Fortalecer a incidência da sociedade civil nas 
políticas macroeconômicas em dez países 
Latinoamericanos e Caribenhos. 

2020-
2022 

 

4. Fortalecimento da 
Rede Jubileu Sul / 
Américas no alcance 
do desenvolvimento 
e da soberania dos 
povos 
latinoamericanos e 
caribenhos, em 
parceria com União 
Europeia. 

Fortalecer a articulação dos membros de JS / A 
em rede regional e em torno às lutas territoriais 
relacionadas ao desenvolvimento sustentável e 
aos Direitos Humanos. 

2018-
2022 

530.976 
pessoas. 

Obs.: Os projetos 1 e 2 são complementares. 

Principais atividades executadas em 2020, por projeto 

Projeto Mulheres em Resistência e na Defesa de Direitos. 

- Reuniões do Coletivo de Mulheres da Rede Jubileu Sul Brasil. 
- Reuniões da Coordenação Nacional da Rede JSB. 
- Seminário Luta de classes na América Latina e Caribe. 
- Seminário Dívida pública e seus impactos na vida das mulheres. 
- Oficina Segurança da Informação. 
- Oficina Cartografia Social. 
- Oficina Auto-organização e participação política. 
- Debate O papel da branquitude no processo de colonização e nas lutas antirracistas.  
- Cirandas de Estudo do Coletivo Nacional de Mulheres do Jubileu sobre a Revista Dívida Pública e o 
impacto na vida das mulheres.  
- Participação do primeiro Trio de Conversa, promovido pela Rede Jubileu Sul Brasil. 
- Oficinas e encontros com os grupos de mulheres nos territórios. 
- Formatação de Oficina de comunicação para uso de ferramentas e mídias, produção de conteúdo e 
criação de vídeos. 
- Realização de Campanha de Solidariedade aos territórios atingidos. 



- Execução do Projeto Emergencial COVID19. 
- Acompanhamento presencial e virtual aos grupos de mulheres, em todos os territórios vinculados ao 
projeto. 
- Articulações com outros grupos e organizações para fortalecer do trabalho da Rede. 
- Produção e/ou distribuição de materiais impressos, de áudio e audiovisuais. 
- Elaboração de informes sobre a situação dos territórios em relação à Pandemia Covid-19. 
- Realização de Campanha de Prevenção à Violência Doméstica. 
- Realização de Campanha de incentivo à divisão justa do trabalho doméstico. 

Projeto Mulheres em Defesa dos Direitos Sociais. 

- Ampliação da composição e dinâmica do Coletivo de Mulheres da Rede Jubileu Sul Brasil. 
- Realização de acompanhamento virtual aos grupos envolvidos no período da Pandemia, em todos os 
territórios vinculados ao projeto. 
- Finalização da Revista Dívida Pública e o Impacto na vida das mulheres; 
- Revisão da Cartilha sobre Metodologia Dívida e Mulheres; 
- Participação da Reunião da Coordenação do Jubileu Sul Brasil, em março de 2020. 
- Realização de Campanha de Solidariedade aos territórios atingidos. 
- Realização do debate O papel da Branquitude no processo de colonização e nas lutas antirracistas.  
- Realização da Ciranda de Estudos do Coletivo Nacional de Mulheres do Jubileu; 
- Formatação de Oficina de comunicação para uso de ferramentas e mídias, produção de conteúdo e 
criação de vídeos. 
- Participação na Live sobre Endividamento Público frente à crise econômica e sanitária. 
- Participação em evento Conversatório Dívida e Soberania dos povos - Rede Jubileu Sul Américas. 
- Participação nos Encontros Feminismos Territoriais e Ecologismos diversos em Abya Yala - Rede Jubileu 
Sul Américas. 
- Realização de Reuniões virtuais de acompanhamento com os grupos de mulheres de Fortaleza/CE; 
- Execução do Projeto Emergencial COVID19 para ampliação das atividades de enfrentamento a crise 
sanitária. 
- Reuniões virtuais para debate sobre processo eleitoral e possível candidatura de mulheres dos bairros 
atendidos pelo projeto para a Câmara Municipal de Fortaleza/CE. 
- Produção de material em áudio sobre feminicídio para divulgação junto às mulheres do projeto. 
- Produção de material em vídeo sobre os 16 anos da Lei Maria da Penha.  
- Disseminação de material em vídeo sobre importunação sexual, em formato de animação, para 
crianças dos territórios trabalhados. 
- Elaboração de informes sobre a situação dos territórios em relação a Pandemia Covid19. 
- Realização de Campanha de prevenção à Violência Doméstica. 
- Realização de Campanha de incentivo a divisão justa do trabalho doméstico. 
- Realização de ações de incidência junto ao poder público. 
- Realização de Reuniões virtuais de acompanhamento com os grupos de mulheres de São Paulo/SP; 
- Realização de encontro do grupo de mulheres da Casa de Solidariedade (Grupo Geracional), em São 
Paulo/SP. 
- Consolidação de articulação com outros grupos e organizações para fortalecer do trabalho da Rede, em 
São Paulo/SP. 
- Realização da Campanha para apoio às catadoras e catadores de materiais recicláveis. 

Projeto Protagonismo da Sociedade Civil nas Políticas Macroeconômicas. 

- Realização de três estudos: (1) Fatores que influenciam na redução do valor orçamentário; (2) 
Financiamento da natureza; (3) A dimensão de gênero no orçamento público. 
- Preparação de plano de comunicação e visibilidade. 
- Produção de materiais promocionais para o projeto. 
- Produção de comunicações e materiais de divulgação. 
- Desenvolvimento de um hotsite exclusivo para o projeto. 
- Mapeamento das redes da sociedade civil na região. 
- Participação de eventos de redes da sociedade civil. 



- Realização de articulação com OSCs, parlamentos e órgãos de controle. 
- Mapeamento da agenda dos fóruns relacionados aos ODS. 
- Participação de fóruns nacionais, regionais e internacionais relacionados aos ODS. 
- Produção de materiais de divulgação sobre a participação nos fóruns. 
- Monitoramento do impacto dos resultados dos fóruns nos países. 
- Contratação de projetos de iniciativas locais. 

Projeto Fortalecimento da Rede Jubileu Sul / Américas no alcance do desenvolvimento e da soberania 
dos povos latinoamericanos e caribenhos. 

- Desenvolvimento de um plano para superar as deficiências nas sub-regiões. 
- Execução de plano de mobilização de recursos. 
- Cumprimento da agenda de reuniões presenciais e virtuais, fóruns sub-regionais e assembleias da Rede 
JS / Américas. 
- Monitoramento e avaliação da execução do Plano Estratégico. 
- Constituição de um núcleo de relações internacionais. 
- Avaliação dos espaços de participação na arena internacional. 
- Produção de materiais de comunicação. 
- Tradução de materiais de comunicação para os principais idiomas dos países da Rede JS / Américas. 
- Contratação de plataformas virtuais de aprendizagem. 
- Workshop para avaliar e monitorar a política de formação. 
- Divulgação sobre processos de dívida, histórias de luta e propostas alternativas. 
- Campanha “Dívida e Reparações no Haiti e Porto Rico”. 
- Campanha “A Dívida não acabou: Somos os Credores /” / Vida antes da dívida 
- Relatório sobre os impactos da ocupação do Haiti. 
- Estudo sobre experiências econômicas autogeridas na América Latina e no Caribe. 
- Estímulo à criação de frentes parlamentares sobre a auditoria da dívida. 
- Apoio a iniciativas da sociedade civil sobre dívida e desenvolvimento alternativo em países 
estratégicos. 
- Apoio à participação em espaços regionais e mundiais. 
- Monitoramento dos impactos dos Tratados de Comércio e Investimento. 
- Influência sobre a atualização da legislação relativa aos migrantes nos principais países de destino. 
- Apoio à agenda do Grito dos excluídos. 
- Apoio a iniciativas para uma nova política energética. 
- Apoio à agenda do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Social. 
- Apoio a iniciativas de acompanhamento da implementação das decisões das COPs. 
- Apoio a propostas alternativas e defesa dos territórios contra os impactos dos megaprojetos. 
- Apoio a iniciativas de monitoramento de reclamações em tribunais internacionais. 
- Apoio à tribunais populares para restituição e reparação de dívidas ecológicas e sociais. 
- Campanha de solidariedade para os defensores dos direitos humanos. 
- Apoio a iniciativas de acolhimento e orientação para pessoas deslocadas e migrantes. 
- Treinamento em ferramentas de informação e comunicação. 
- Cursos sobre os temas fundamentais. 

 

Principais resultados alcançados em 2020, por projeto 

Projeto Mulheres em Resistência e na Defesa de Direitos. 

- Ampliação da composição e dinâmica do Coletivo de Mulheres da Rede Jubileu Sul Brasil, para atuar na 
capacitação e desenvolver metodologias para a incidência política, assim como para pensar a ação da 
Rede desde a perspectiva das mulheres.  
- Estágio de consolidação do trabalho sobre cartografia social. 
- Participação de mulheres dos coletivos no processo de formação e incidência política. 
- Reconhecimento do território, de ressignificação da vida das/os atingidas/os e a necessidade de pensar 
as alternativas desde o local. 



- Eleição de uma mulher para o Conselho de Saúde local, em um bairro de Porto Alegre/RS. 
- Produção de materiais e notícias para visibilidade da luta e resistência das comunidades e das 
mulheres. 
- Integração de outros coletivos de mulheres em territórios adjacentes ou novos e articulação com 
organizações parceiras para comporem ou apoiarem o projeto, mas principalmente no desenvolvimento 
de ações de solidariedade para enfrentamento aos efeitos da Pandemia Covid-19. 
- Realização de processos formativos com uso de metodologias e tecnologias de informação e 
comunicação, pensadas a partir das mulheres e para garantia de sua plena participação. 
- Integração com outros processos da Rede Jubileu Sul Brasil e da Rede Jubileu Sul Américas, ampliando 
a participação das mulheres em eventos, processos formativos, entre outras atividades, com foco na 
inserção dessas mulheres em diversos espaços nacionais e da América Latina e Caribe. 

Projeto Mulheres em Defesa dos Direitos Sociais. 

- Manutenção das ações do Coletivo de Mulheres da Rede Jubileu Sul Brasil para atuar na capacitação e 
desenvolver metodologias para a incidência política, assim como para pensar a ação da Rede desde a 
perspectiva das mulheres. 
- Participação de mulheres dos coletivos no processo de formação e incidência política. 
- Reconhecimento do território, de ressignificação da vida dos/as atingidos/as e a necessidade de pensar 
as alternativas desde o local; 
- Produção de materiais e notícias dando visibilidade à luta e resistência das comunidades e das 
mulheres. 
- Integração de outros coletivos de mulheres em territórios adjacentes ou novos e articulação com 
organizações parceiras para comporem ou apoiarem o projeto, mas principalmente no desenvolvimento 
de ações de solidariedade para enfrentamento aos efeitos da Pandemia Covid-19. 
- Realização de processos formativos com uso de metodologias e tecnologias de informação e 
comunicação, pensadas a partir das mulheres e para garantia de sua plena participação. 
- Integração com outros processos da Rede Jubileu Sul Brasil e da Rede Jubileu Sul Américas, ampliando 
a participação das mulheres em eventos, processos formativos, entre outras atividades, com foco na 
inserção dessas mulheres em diversos espaços nacionais e da América Latina e Caribe. 

Projeto Protagonismo da Sociedade Civil nas Políticas Macroeconômicas. 

- Realizados três estudos sobre finanças públicas, processos de endividamento, dimensão de gênero e 
financeirização da natureza nos países latino-americanos e caribenhos e desenvolvida uma estratégia de 
comunicação popular baseada na sociedade civil sobre os mesmos temas dos estudos. 
- A Rede Jubileu Sul Brasil, por meio de sua articulação com a "Coalizão Direitos Valem Mais" apresenta 
ao Congresso Nacional a proposta de alteração do a lei orçamentária do ano de 2021. 
- Atuação em 10 Fóruns: 3 em espaços internacionais, 2 em espaços regionais e 5 em espaços nacionais. 

Projeto Fortalecimento da Rede Jubileu Sul / Américas no alcance do desenvolvimento e da soberania 
dos povos latinoamericanos e caribenhos. 

- Participação de 80% das organizações membros nos espaços virtuais da Rede Jubileu do Sul / Américas. 
- 22 organizações apoiadas para a implementação de projetos sob a forma de ajuda a terceiros nas 4 
sub-regiões. 
- Reforço à presença de 9 organizações da Rede Jubileu Sul / Américas para atuar em espaços de 
articulação regional e internacional presencial e virtualmente. 
- Apoio a uma ação que contribua para uma nova política energética no Brasil. 
- Apoio a 3 ações para mitigar os efeitos da mudança climática no caso da Nicarágua, Panamá e Brasil. 
- Apoio a ações contra as falsas soluções aprovadas nas COPs. 
- Apoio ao fortalecimento das organizações membros e sua participação nos espaços regionais e globais, 
no âmbito da ação do NRI. 
- Visibilidade na Web e outros meios de informação sobre as iniciativas e posições da Rede JS / Américas 
e suas organizações membros sobre as prioridades temáticas e as situações na região e territórios. 
- 30 membros das organizações membros nas 4 sub-regiões treinados na modalidade de formação de 
multiplicadores e 94 membros capacitados no Curso de Capacitação Técnica e Gerencial. 
- Divulgação de dossiês, 24 vídeos curtos e spots em rádios comunitárias para fornecer à sociedade 



informações confiáveis sobre os processos e impactos negativos do endividamento, privatizações e 
megaprojetos na América Latina e no Caribe. 
- Apoio a 4 ações para enfrentar os impactos negativos dos processos de dívida em seus países. 
- Apoio a 4 ações de defesa dos territórios contra os impactos negativos causados pelos megaprojetos 
na região. 
- 530.976 pessoas sensibilizadas sobre os mecanismos ilegítimos de formação da dívida pública. 
- Apoio ao Grito dos/as excluídas/os para a marcha anual em favor dos excluídos do mundo. 
- Apoio a 2 ações de tribunais populares por justiça ecológica e socioambiental neste país. 
- 6 investigações realizadas sobre as experiências de povos que se opõem a estratégias de dominação, 
tais como os impactos negativos das dívidas sobre os povos do sul, a ocupação e militarização do Haiti, 
os direitos dos migrantes na região, economias alternativas e solidárias e 2 sobre os espaços de ação 
onde as organizações membros participam e nos quais valorizam participar. 
- Mapeamento das estruturas parlamentares do Haiti, Honduras, Brasil e Argentina para avançar na 
proposta de articulações para a auditoria da dívida. 
- Suporte a 2 ações de denúncias perante tribunais internacionais por casos de violação de direitos 
humanos, criminalização e processo de defensores em Honduras e Haiti. 
- Protocolo de proteção a lideranças ameaçadas e perseguidas por suas ações em defesa dos direitos 
humanos e da natureza na região. 
- Apoio a 2 ações de acolhimento, orientação de migrantes ou alternativas para deter fenômenos 
migratórios. 

 

 

 


