
  
  

Fundo Solidário para Empreendedorismo Social para Populações-Chave do 

UNAIDS | Perguntas frequentes 

O que é o Fundo Solidário para Empreendedorismo Social para Populações-Chave? 

O UNAIDS anunciou o lançamento do Solidarity Fund for Key Populations Social Entrepreneurship 

(Fundo Solidário para Empreendedorismo Social para Populações-Chave) no final de 2020 (referido 

como Fundo Solidário neste documento). O Fundo Solidário apoiará empreendedorismo sociais 

liderados por pessoas que vivem com HIV, mulheres jovens das principais comunidades afetadas ou 

pessoas de populações-chave, incluindo profissionais do sexo, pessoas trans, pessoas que usam 

drogas, gays e outros homens que fazem sexo com homens que estão em situação com dificuldades 

especiais durante a pandemia de COVID-19. 

O Fundo Solidário visa apoiar as comunidades a enfrentar o impacto direto gerado pela COVID-19 e 

apoiar a criação e ampliação de mecanismos de receita mais sustentáveis, ao mesmo tempo em que 

pretende melhorar o acesso aos serviços comunitários locais. 

A Fase Piloto do Fundo Solidário (janeiro a setembro de 2021) abrangerá 5 países: Brasil, Gana, Índia, 

Madagascar e Uganda. A fase piloto visa testar modelos para a construção de empresas sociais 

lideradas por populações-chave que podem ser dimensionadas após 2021 com base nas lições 

aprendidas. 

 

Quem pode se candidatar para receber os fundos de empreendedorismo social na fase piloto do 

Fundo Solidário? 

Grupos, redes e organizações ou parcerias entre redes ou organizações de pessoas vivendo com HIV, 

mulheres jovens de comunidades afetadas ou pessoas de populações-chave, incluindo profissionais 

do sexo, pessoas trans, pessoas que usam drogas, gays e outros homens que fazem sexo com homens 

dos países-piloto (Brasil, Gana, Índia, Madagascar e Uganda) são elegíveis para se candidatar a 

subsídios de acordo com as especificações do formato de candidatura online. 

Incentiva-se que as candidaturas unam forças em redes para trabalhar coletivamente no país. 

 

Como são definidas as populações-chave no contexto da elegibilidade do Fundo de Solidariedade? 

O Fundo Solidário define amplamente uma “rede” como uma organização de adesão aberta que 

envolve seus membros da rede na governança democrática e na representação de seus e suas 

constituintes, observa a prestação de contas às pessoas integrantes da rede e facilita a colaboração e 

comunicação regulares entre quem trabalha em prol de objetivos comuns. 

 

O que o Fundo Solidário entende por Empresa Social? 

Empresa Social, neste contexto, é definida como 1) uma empresa cujo principal objetivo é ter um 

impacto social ao invés de gerar lucro para seus proprietários, proprietárias ou parcerias 2) atua no 

mercado fornecendo bens e serviços de forma empreendedora e usa seus excedentes (rendimentos) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9Q8JFVztAaSdsD276aZ-K21r9yO9oMTQrVCHgFdWPmvx1xQ/viewform?usp=send_form


  
  

principalmente para fins sociais; 3) está sujeita a uma gestão responsável e transparente, envolvendo 

inclusive sua equipe, clientes e partes interessadas envolvidas em suas atividades econômicas. 

 

Cronograma e datas importantes 

Abertura da chamada para propostas piloto 15 de janeiro de 2021 

Fechamento da chamada para propostas piloto 30 de janeiro de 2021 

Análise de propostas para garantir a 

conformidade com os critérios de elegibilidade 

(Secretariado do UNAIDS) 

Primeira semana de fevereiro de 2021 

As propostas são analisadas pelo Comitê de 

Revisão do Fundo Solidário 

Segunda semana de fevereiro de 2021 

Informações e documentação adicionais podem 

ser solicitadas aos requerentes para 

esclarecimento 

(Secretariado do UNAIDS) 

 

Decisão final e convocação Quarta semana de fevereiro de 2021 onwards 

Documentação do processo e 

Relatórios de médio prazo 

Em andamento  

Julho 

Essas datas são fornecidas como referência. 

Como se candidatar aos subsídios para empresas sociais? 

As inscrições podem ser enviadas como texto por meio do formato de inscrição on-line ou por meio 

de envio de vídeo de 5 minutos*, para um máximo de US$ 20.000 em financiamento para cobrir seus 

custos ou para expandir suas atividades de empreendimentos sociais em andamento. Espera-se que a 

maioria das propostas varie entre US$ 3.000 e US$ 7.500. Para serem bem-sucedidas, as candidaturas 

devem fornecer uma justificativa para os níveis de financiamento solicitados. 

O prazo final para envio de propostas da fase piloto é 30 de janeiro de 2021. 

*Requisitos específicos para envio de vídeo 

Se você optar por enviar sua inscrição por meio de suporte de vídeo, observe que a duração do 

vídeo deve ser limitada a 5 minutos e deve conter as mesmas informações do formato online. 

Detalhes sobre como enviar uma proposta de vídeo podem ser encontrados no formato de 

inscrição online. 

 

 

Quais são os critérios mínimos de elegibilidade que a proposta de pedido deve cumprir para ser 

elegível? 

O UNAIDS e os suas parcerias incentivam a variedade de empreendimentos sociais que têm 

potencial para apoiar as principais comunidades afectadas para enfrentar o impacto atual da 

COVID-19. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9Q8JFVztAaSdsD276aZ-K21r9yO9oMTQrVCHgFdWPmvx1xQ/viewform?usp=send_form
*%20Requisitos%20específicos%20para%20envio%20de%20vídeo
*%20Requisitos%20específicos%20para%20envio%20de%20vídeo


  
  

As propostas de candidaturas qualificadas serão avaliadas em sua capacidade de atender aos critérios 

gerais: 

1. Melhorar o empreendedorismo social e os serviços comunitários: A solução deve se concentrar em 

melhorar a vida e o bem-estar das comunidades, por meio da manutenção ou ampliação dos serviços 

ou capacitação econômica, particularmente de pessoas vivendo com HIV, mulheres jovens de 

comunidades afetadas ou pessoas de populações-chave. 

2. Sustentabilidade: A proposta deve delinear claramente a ideia de negócio de empreendimento 

social proposta e articular como o empreendimento social planeja ser sustentado além do 

recebimento destes fundos. 

3. Valores: A solução deve alinhar-se aos valores do UNAIDS e, em particular, promover ações que 

colaborem para a eliminação do estigma e discriminação, promovam igualdade de gênero e outras 

normas e princípios de direitos humanos na sua concepção e impacto pretendido. 

As notas conceituais que não estiverem bem alinhadas aos nossos critérios não serão consideradas. 

 

Qual é o processo para a revisão da proposta da fase piloto? 

Após a data de encerramento para recebimento de inscrições para a fase piloto em 30 de janeiro 

de 2021, as propostas recebidas serão observadas para garantir o cumprimento da elegibilidade. 

Posteriormente, as propostas serão analisadas e selecionadas pelo “Comitê de Revisão do Fundo 

Solidário” (referido como Comitê neste documento) de acordo com os critérios acima.  

 

O Comité será composto por representantes do UNAIDS e parceirias, incluindo representantes da 

comunidade, bem como de países, parcerias do setor público e privado. 

 

O Comitê pode estabelecer chamadas específicas com as pessoas que submeteram as 

candidaturas para revisar as informações enviadas e pode buscar referências formais de redes 

relevantes no país ou globalmente antes da aprovação das doações. 

 

Quando posso esperar uma comunicação sobre o resultado da inscrição? 

Os pedidos de subsídio apresentados para a fase piloto serão analisados pelo Comitê de Revisão a 

partir da segunda semana de fevereiro de 2021. A decisão final e o início da contratação estão 

previstos para a quarta semana de fevereiro em diante. As propostas escolhidas para a fase piloto 

serão informadas dentro de uma semana da tomada de decisão final. 

Não há mecanismo de recurso previsto para as candidaturas à fase piloto. 


