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1. Introdução e Propósito
A We Effect é uma organização de cooperação para desenvolvimento fundada pelo
movimento cooperativo sueco em 1958 com o objectivo de combater a pobreza. 70
cooperativas suecas e/ou empresas detidas por clientes e organizações são membros da
We Effect.
A missão da We Effect é apoiar pessoas vivendo na pobreza para melhorarem as suas
condições de vida, defender os seus direitos e contribuir para uma sociedade justa. As
áreas temáticas em que We Effect trabalha incluem desenvolvimento rural sustentável
e habitação adequada, com forte foco para os direitos das mulheres. Os grupos alvo da
nossa cooperação para o desenvolvimento são os nossos parceiros e os seus membros
actuais e potenciais.
A We Effect usa a abordagem baseada em direitos. Isto significa que as nossas acções
para o desenvolvimento são desenhadas em diálogo com os nossos parceiros, com forte
apropriação local, e com respeito a prestação de contas, transparência, nãodescriminação e participação significativa. Os nossos valores são respeito,
transparência e unidade.
A We Effect trabalha em mais de 20 países da África, Ásia, Europa e América Latina. A
We Effect na África Austral está baseada e trabalha em quatro países a saber Zâmbia,
Zimbabwe, Moçambique e Malawi. Empregamos cerca de 50 colaboradores e o nosso
orçamento em 2021 foi de aproximadamente 14 milhões de dólares.
A We Effect aprovou uma nova estratégia em 2020 que tem como foco o direito à
alimentação com as abordagens de transformação de género, justiça climática e
abordagem baseada em direitos. Na nova estratégia a We Effect reafirma o
compromisso de direccionar o trabalho em atacar as causas fundamentais da negação
do direito à alimentação, incluindo abordar sistemas alimentares nacionais, regionais e
globais injustos e desiguais; atacar normas prejudiciais de género que perpetuam as
desigualdades que resultam nas mulheres se alimentarem no mínimo, comer menos e
em último lugar; atacar os impactos das mudanças climáticas que afectam, de forma
significativa, o sector da agricultura e as mulheres, em particular.
O nosso actual ciclo de programas termina em 2022. A We Effect África Austral convida
organizações locais da sociedade civil a submeterem notas conceituais para se tornarem
parceiros no novo ciclo de programas 2023-2027.
A We Effect tem interesse em entrar em parceria com organizações que tenham um
número alargado de detentores de direitos nos sectores de agricultura e habitação. A
We Effect pretende priorizar, de forma particular, os grupos mais marginalizados e
comunidades excluídas na base do princípio de não deixar ninguém atrás e no
princípio cooperativo de cuidar da comunidade, todos da ‘Agenda 2030’.
Os programas e projectos são principalmente implementados através de parcerias com
organizações locais da sociedade civil que sejam baseadas em membros, apoiando
comunidades e detentores de direitos que trabalham nos sectores da agricultura e
habitação. A We Effect encoraja, todavia, candidaturas de organizações da sociedade
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civil e, de modo específico, de camponeses e organizações que trabalham em direitos
das mulheres.
2. Qualificações e requisitos
We Effect pretende identificar as seguintes categorias de parceiros:
Parceiros chave: Estas são organizações locais ou nacionais que trabalhem em algum
dos países onde We Effect está presente na região. Estas organizações terão apoio
direccionado para as suas estratégias centrais como foco para agricultura e/ou
habitação. Intervenções tipo poderão incluir tanto provisão de serviços como advocacia
e lobby.
Parceiro técnicos: Estas são organizações com conhecimentos em pelo menos uma
das seguintes áreas: transformação de género, justiça climática e abordagem baseada
em direitos. Estas organizações deverão apoiar os parceiros chave e parceiros
estratégicos para fortalecerem o seu trabalho nas respectivas áreas. Estes parceiros
deverão demonstrar estar ligados com três ou quatro parceiros chave para apoiá-los nas
áreas específicas de conhecimento. Os parceiros técnicos devem operar nos países onde
We Effect está baseada e onde os parceiros centrais trabalham.
Parceiros estratégicos: Esta categoria é de organizações que trabalham a nível
regional ou se esforcem nesse sentido. A We Effect irá apoiar o seu trabalho estratégico
no sectores de agricultura e habitação a nível regional. As intervenções não estão
limitadas a advocacia e lobby mas podem incluir desenho de instrumentos chave e/ou
recursos para prestar apoio particular em dois ou mais países.
A sua organização deverá estar a operar em, pelo menos, um dos seguintes países:
Malawi, Zâmbia, Zimbabwe e Moçambique.
A ambição da We Effect é descentralizar para aprofundar o nosso alcance e nosso apoio
para organizações em todos os países em que operamos. Organizações operando a nível
nacional ou com escritórios descentralizados e ramificações são fortemente encorajadas
a se candidatarem. As organizações internacionais não são elegíveis para financiamento
neste chamamento.
3. Candidaturas
O documento de candidatura deverá ter um máximo de três páginas e incluir a seguinte
informação:
1. Informação da organização incluindo estatuto legal e ano de fundação
2. Antecedentes e análise do problema (razões que levaram ao estabelecimento da
organização e intervenção para qual se candidata, explicação do problema e
causas subjacentes)
3. Experiência de trabalhar em uma ou mais das seguintes áreas: transformação
de género, justiça climática e abordagem baseada em direitos.
4. Experiência de trabalhar com os mais marginalizados e comunidades exlcuidas
5. Áreas estratégicas de trabalho nos sectores de agricultura e habitação.
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6. O tipo de parceria na qual está interessado, justificando (poderá indicar mais do
que uma, mas, por favor, justifique cada escolha)
As candidaturas deverão ser enviadas por e-mail para procurement.rosa@weeffect.org
até dia 7 de Fevereiro de 2022. Por favor indique ”Civil Society Partnership Concep
Note” na linha do assunto/subject do e-mail.
A We Effect irá contactar as organizações com quem gostaria de dialogar e a
aprofundar a candidatura.
Somente as organizações pré-seleccionadas serão contactadas.
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