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I-2020-04078 Iniciativa Sur 
Global

MiningWatch Canada         FORGE Docket 2: Mining Watch Canada Ampliar a capacidade de networking, expor os danos e especulação da indústria da 
mineração durante a pandemia, e aumentar o escopo e representação globais da 
pesquisa MiningWatch com a inclusão de organizações da África, Ásia e Europa.

01/dez/20 12 110.000            0% 110.000                 En ejecución

I-2020-04077 Iniciativa Sur 
Global

Asia Floor Wage Alliance (AFWA) FORGE Docket 2: AFWA Desenvolver a capacidade de liderança das trabalhadoras da indústria de roupas para 
que elas possam liderar lutas por condições dignas de trabalho nos níveis nacional e 
internacional; investigar e documentar casos de Violência e Assédio Baseados em Gênero 
em fábricas onde as condições de trabalho pioraram durante a pandemia; e organizar 
trabalhadoras para negociar e demandar responsabilidade de marca. Com sua Comissão 
de Liderança das Mulheres, a AFWA também resgatará um foco em gênero enquanto o 
mundo se prepara para planejar a vida pós-COVID, e irá garantir que uma visão de 
gênero seja central na avaliação e implementação de reparações e políticas.

01/dez/20 12 110.000            0% 110.000                 En ejecución

I-2020-04076 Iniciativa Sur 
Global

AIDA  FORGE Docket 2: AIDA PORCION FA Realizar um esforço regional na América Latina para unir os diferentes movimentos 
existentes visando à justiça climática e soluções que tenham os direitos humanos, 
gênero, bem-estar social e a democracia como prioridades na proposta para uma 
recuperação justa.

08/dez/20 12 97.032              0% 97.032                   En ejecución

I-2020-04074 Iniciativa Sur 
Global

GRAIN - Genetic Resources Action 
International          

FORGE Docket 2: GRAIN Recentralizar as soluções para as atuais crises globais (a pandemia, clima, fome e 
desigualdade) para a produção, comercialização e consumo ambientalmente 
sustentáveis e locais de alimentos. Construir parcerias mais sólidas para enfrentar os 
desiquilíbrios de poder e seus impactos em comunidades locais divulgando os atores e 
ações que estão influenciando a economia global durante este momento de crise, e 
reforçando estratégias coletivas com parceiros ao redor do mundo.

01/dez/20 12 110.000            0% 110.000                 En ejecución

I-2020-04073 Iniciativa Sur 
Global

APMDD - Jubilee South Asia 
Pacific Inc                              

FORGE Docket 2: APMDD 1. Capacitar e empoderar pessoas e comunidades para lidar com as várias crises que elas 
estão enfrentando e apoiar a reconstrução na direção de sistemas resilientes, de justiça 
de gênero e pós-carbono promovendo convites para: a) aumentar os compromissos e 
entrega de financiamento climático e b) aumentar financiamentos apropriados para 
responder à crise da COVID-19 e suas consequências econômicas. 

2. Promover convites e solicitações de pacotes de recuperação econômica que sejam 
consistentes e apoiem ações climáticas visando à mitigação, adaptação e enfrentamento 
de prejuízos e danos. Isso inclui o monitoramento, avaliação, análise e construção de 
acordos entre as organizações da sociedade civil, além de garantir a coerência entre as 
políticas e programas que contam com financiamento climático e medidas de resposta 
fiscal à COVID-19. 

01/dez/20 12 110.000            0% 110.000                 En ejecución

I-2020-04072 Iniciativa Sur 
Global

Latindadd FORGE Docket 2: Latindadd Contribuir para uma recuperação inclusiva e justa para todos, com políticas em prol da 
Agenda 2030 e dos objetivos climáticos, por meio de uma ação conjunta global que inclui 
i) o desenvolvimento de habilidades em linguagem didática para apoiar movimentos 
sociais e a população diversa para que possam se engajar em ações e advocacy de 
maneira mais significativa e ativa, e ii) ações de advocacy nas reuniões de Ministros das 
Finanças do G20, reuniões das Instituições Financeiras Internacionais (Primavera e 
Anual), a reunião de cúpula do G7 (verão de 2021) sob a Presidência do Reino Unido, os 
processos da COP26 e as reuniões dos Ministros das Finanças da União Africana. 

03/dez/20 12 110.000            0% 110.000                 En ejecución

I-2020-03914 Innovación para 
la Democracia 

(ex TCS)

IDEC -  Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor        

INDELA 2020: IDEC 2020 1. Construir e difundir conhecimento sobre a interface entre direito do consumidor e 
proteção de dados na América Latina, 2. Fortalecer a presença das organizações de 
defesa dos consumidores no tema da proteção de dados, e 3. Promover a articulação das 
duas comunidades - de defesa dos consumidores e de direitos digitais - para atuação nos 
contextos nacionais e em âmbito regional.

01/out/20 15 50.000              0% 25.000                   En ejecución

I-2020-03905 Innovación para 
la Democracia 

(ex TCS)

Fundación para la Difusión del 
Conocimiento y Desarrollo 
Sustentable Vía Libre                

INDELA 2020: Fundación Vía Libre Desenvolver e promover a adoção de uma política de segurança da informação voltada 
para a prevenção, a construção de uma cadeia de responsabilidades e o trabalho 
conjunto com a comunidade de segurança da informação que supere a concepção de 
segurança cibernética em um sentido punitivo.  Promover a cooperação público-privada 
com múltiplos atores em uma política de segurança da informação para proteger os 
dados dos cidadãos.

17/set/20 18 60.000              0% 30.000                   En ejecución
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I-2020-03901 Ciudades 
Sustentables

Mano a Mano Perú               Resiliencia y Covid-19 Perú: Mujeres 
constructoras en una comunidad 
resiliente: reactivación económica 
virtuosa, economía circular, espacio 
público y empoderamiento femenino

Melhorar as capacidades de resiliência de seis comunidades na favela La ensenada por 
meio do envolvimento da comunidade e do empoderamento de grupos de mulheres 
construtoras, que por sua vez aumentam suas rendas, autonomia e possibilidades de 
emprego.

07/set/20 12 60.003              0% 24.000                   En ejecución

I-2020-03879 Innovación para 
la Democracia 

(ex TCS)

Asociación Aguayo                 INDELA 2020: Asociación Aguayo y 
Fundación InternetBolivia.org

1. Criar quadros legislativos de proteção de dados pessoais e acesso universal à internet 
a partir de uma perspectiva intercultural e municipal elaborados e socializados em três 
municípios na Bolívia.
2. Desenvolver capacidades de líderes sociais, políticos e acadêmicos em direitos digitais.
3. Posicionar a agenda dos direitos digitais na Bolívia com seu aprofundamento no 
quadro da Justiça Plural e sua socialização.
4. Prestar acompanhamento no processo de debate e aprovação das Leis em três 
municípios, comunidades indígenas ou afrodescendentes.

01/out/20 12 60.000              0% 30.000                   En ejecución

I-2020-03876 Innovación para 
la Democracia 

(ex TCS)

DATA - Datos Abiertos, 
Transparencia y Acceso a la 
Información  

INDELA 2020: DATA 1. Desenvolver uma demonstração da posição dos direitos autorais no Uruguai e países 
da região. 2. Consolidar um espaço de diálogo e coordenação que permita criar 
conjuntamente uma plataforma para incidir na reforma dos direitos autorais.
3. Fortalecer as capacidades das organizações sociais nacionais para o exercício dos 
direitos digitais.
4. Desenvolver relatório sobre responsabilidade de intermediários da internet.

17/set/20 18 60.000              0% 30.000                   En ejecución

I-2020-03858 Iniciativa Sur 
Global

Remake FORGE - Remake Tratar os impactos de longo prazo das repercussões econômicas das quedas das vendas 
nas vidas dos trabalhadores da indústria de roupas, buscando posicionar o foco dos 
compromissos de sustentabilidade de marca nos salários dos trabalhadores e redes de 
segurança, defendendo a realização de contratos mais justos entre fornecedores e 
clientes, e buscando mais transparência nas práticas de compra de modo a gerar uma 
mudança sistêmica.

27/jul/20 13 75.000              0% 75.000                   En ejecución

I-2020-03857 Iniciativa Sur 
Global

ITUC FORGE - ITUC Fortalecer os trabalhadores no contexto da pandemia e preparar afiliados para se 
organizarem e se fortalecerem com a ampliação de um treinamento online e programa 
de mentoria. Por meio da Academia de Organização Global da Confederação Sindical 
Internacional, os sindicatos ao redor do mundo desenvolverão a capacidade de orientar 
os organizadores na utilização de plataformas online para engajar os trabalhadores em 
seus locais de trabalho e comunidades.

30/jul/20 12 75.000              0% 75.000                   En ejecución

I-2020-03856 Iniciativa Sur 
Global

Derecho Ambiente y Recursos 
Naturales                                   

FORGE - DAR Apoiar comunidades ignoradas e marginalizadas por bancos de desenvolvimento 
(inclusive como parte das respostas desses bancos à COVID-19) satisfazendo suas 
necessidades imediatas e buscando reparação para impactos relacionados a atividades 
de desenvolvimento.

19/ago/20 12 200.000            0% 150.000                 En ejecución

I-2020-03853 Iniciativa Sur 
Global

International Domestic Workers 
Federation (IDWF)   

FORGE - IDWF Fortalecer a organização coletiva, liderança de afiliados e campanhas da Federação de 
Trabalhadores Domésticos para que ela possa continuar lutando pelo reconhecimento do 
trabalho formal das trabalhadoras e trabalhadores domésticos, permitindo assim que 
eles possam ser beneficiados pelos pacotes de estímulo e apoio criados para o 
enfrentamento da crise da COVID-19, além dos programas de recuperação econômica.

19/ago/20 12 100.000            0% 75.000                   En ejecución

I-2020-03645 Finanças 
Sustentáveis

WTT BRASIL                               Fortalecimento e internacionalização de  
Fundación WTT 2020

Apoiar o Desenvolvimento Organizacional da Fundação WTT para se que possa avançar 
com a criação de negócios de impacto baseados na inovação tecnológica que permitam a 
criação e ampliação de soluções para grandes desafios sociais e ambientais.

26/fev/20 12 84.403              0% 84.403                   En ejecución

I-2019-03540 Acesso àl Água Fundación Cántaro Azul A.C.   FGRA 1011: Cántaro Azul. Contribuir para melhorar a gestão e a sustentabilidade das organizações comunitárias de 
serviços de água e saneamento (OCSAS) no México e apoiar seu posicionamento como 
atores influentes na agenda de água e saneamento, partindo do nível local para o nível 
nacional.

18/jan/20 15 62.157              0% 62.157                   En ejecución


