
 

 

 

 

 

 

 
CONVITE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

 

 
 

CONTEXTO 
 
As pequenas ilhas são ao mesmo tempo frágeis e singulares. Localizados na vanguarda das mudanças globais, 

concentram inúmeros problemas: recursos limitados, riqueza biológica a proteger, pressões ligadas às 

atividades humanas, etc. Estas são questões às quais é possível dar respostas pragmáticas e eficazes, com 

vista a tornar as pequenas ilhas pioneiras de um desenvolvimento mais sustentável. 

 

SMILO (Small Islands Organisation) é uma associação que acompanha as pequenas ilhas com menos de 150 

km² no sentido do seu desenvolvimento sustentável. Apoia a gestão integrada dos territórios insulares nas 

áreas da água e saneamento, resíduos, energia, biodiversidade, paisagens e património. As práticas 

sustentáveis das ilhas são reconhecidas através da obtenção da certificação "Ilha Sustentável". Atualmente, 

18 ilhas estão envolvidas neste processo de certificação. Neste contexto, o SMILO coordena o Fundo para as 

Ilhas, que financia operações concretas nas ilhas a fim de contribuir para a preservação do seu ambiente. A 

SMILO coordena igualmente uma rede internacional de ilhas e de parceiros insulares situados na Europa, no 

Mediterrâneo, em África, no Oceano Índico e no Sudeste Asiático, a fim de incentivar o intercâmbio de 

experiências e promover as boas práticas. 

 

Zenon é uma organização sem fins lucrativos com o objetivo de construir um futuro melhor por meio de um 

think tank e um fundo para financiamentos e investimentos financeiros. A pesquisa Zenon é um grupo de 

reflexão que explora um caminho realista para o crescimento sustentável dentro dos limites planetários 

impostos pela energia e recursos, e estuda como garantir que o crescimento seja compatível com esses 

Lançamento da chamada:  Data limite de apresentação de propostas: 

Febbraio 1 2022   Abril 1 2022 

 

Projetos elegíveis: Ações realizadas em pequenas ilhas com menos de 150 km² que estão em processo 

de certificação da SMILO Ilha Sustentável ou membros ativos da rede SMILO 

Tipo de organizações: Local organisations, in particular civil society organisations  

Montante do financiamento: de €1,000 até €15,000 

Para: Ações realizadas durante o período de 1 de junho de 2022 a 30 de julho de 2023 

Duração máxima do projeto: 1 ano 

Sobre os seguintes temas:  soluções energéticas sustentáveis, pesca sustentável, proteção dos 
ecossistemas marinhos, em especial para favorecer o armazenamento de carbono azul 
 

FUNDO DAS ILHAS  – CONVITE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 

https://smilo-program.org/
https://www.zenon.ngo/


 

 

limites. Zenon impact é um fundo sem fins lucrativos que fornece subsídios e investimentos para projetos 

eficazes, eficientes e sustentáveis no fortalecimento de ecossistemas marinhos resilientes. 

 

SMILO junta-se à Zenon para lançar um novo convite à apresentação de propostas do SMILO Fundo da Ilhas 
com a cooperação do Conservatoire du Litoral. Esta chamada visa apoiar as pequenas ilhas que estão 
ativamente engajadas no processo de certificação de Ilha Sustentável ou na rede SMILO para implementar 
soluções concretas identificadas pelas partes interessadas das ilhas em uma abordagem territorial holística. 
Esta parceria entre SMILO e Zenon visa apoiar organizações locais contribuindo para a governação local e 
realizando ações concretas que possam fazer a diferença para o crescimento sustentável da ilha. 
 

QUEM PODE APLICAR? QUE PROJETOS SÃO ELEGÍVEIS? 
 

 

Quem? Organização local, em particular organização da sociedade civil  

Onde?  

1) Suas atividades acontecem em uma ilha candidata ao processo de certificação Ilha Sustentável: 

BRAVA (Cabo Verde) 

BROWNSEA (Reino Unido) 

BOLAMA (Guiné-Bissau) 

CULATRA (Portugal) 

CHOLE (Tanzânia) 

FRIOUL (França) 

GORÉE (Senegal) 

IBO (Moçambique) 

ILUR (França)  

KERKENNAH (Tunísia) 

LAVEZZI (França) 

EMERALD SEA (Madagáscar) 

NOSY HARA (Madagáscar) 

PANGATALAN (Filipinas) 

PORQUEROLLES (França) 

PRINCIPE (São Tomé e Príncipe) 

SANTA LUZIA (Cabo Verde) 

SAINTE-MARGUERITE (França) 

SAINT-HONORAT (França) 

TAVOLARA (Itália) 

ZLARIN (Croácia) 

 

2) Ou você é um membro da rede SMILO e suas atividades acontecem em uma pequena ilha, de 
acordo com a definição SMILO: 

 
- ilha menor que 150 km2 

- em qualquer mar 

- sem pontes 

- separado do continente na maré baixa 

- habitado ou não 

https://www.conservatoire-du-littoral.fr/


 

 

- protegido ou não 

 

Atividades elegíveis? 

As propostas de projetos devem incluir as quatro dimensões a seguir: 

i) Implementação de operações de campo concretas com impactos comprovados, mensuráveis e 

sustentáveis que cruzem os princípios estratégicos SMILO (a consultar aqui), e para as ilhas da certificação 

que contribuam para a consecução dos objetivos do plano estratégico; 

ii) Apoio à melhoria da governação local dos recursos naturais e do desenvolvimento sustentável e 

ordenamento do território da ilha; 

iii) O objetivo principal é fortalecer os ecossistemas marinhos resilientes. De forma complementar, poderá 

enquadrar-se numa das seguintes áreas de desenvolvimento sustentável: 

 Soluções de energia sustentável: incluindo aumento da eficiência energética, redução do consumo 

de energia e transição para fontes de energia renováveis 

 Pesca sustentável: estabelecer e seguir práticas de pesca sustentáveis, reduzindo capturas acessórias 

e restauração de habitat 

 Conservação e restauração de ecossistemas marinhos, em particular para favorecer o 

armazenamento de carbono azul 

iv) Operações inovadoras, com impacto social e ambiental significativo, e que possam inspirar outros 
territórios insulares (reprodutibilidade da operação). 
 

Atividades não elegíveis? Sob nenhuma circunstância o Fundo da Ilhas se destina a fornecer capital de giro 
ou custos operacionais para uma instituição. Deve financiar ações operacionais nas ilhas, aquisição de 
equipamentos, ou dotar as instalações necessárias para cumprir os objetivos prioritários da ilha, conforme 
estabelecido no plano estratégico para as ilhas em processo de certificação, ou plano local partilhado. O 
Fundo das Ilhas não deve financiar atividades que não estejam – direta ou indiretamente – relacionadas 
com os objetivos de desenvolvimento sustentável definidos para a ilha (estabelecidos no plano estratégico 
para as ilhas no processo de certificação). Estes incluem projetos de capacitação ou projetos de pesquisa 
que não estejam relacionados com o desenvolvimento territorial; atividades repetitivas e custos de 
funcionamento recorrentes; campanhas nacionais ou locais de lobby e/ou campanhas de conscientização 
não relacionadas a ações concretas de proteção ambiental; projetos turísticos; desenvolvimento agrícola 
ou de piscicultura que não tenham um impacto positivo na biodiversidade local da ilha. 
 

A seguinte lista não exaustiva de atividades inelegíveis inclui: 

- Construções alheias à preservação e gestão de áreas naturais ou que não sejam práticas sustentáveis 

exemplares; 

- Ferramentas de comunicação e eventos fora do âmbito de açao da SMILO; 

- Cadeias tradicionais de produção artesanal ou agrícola não relacionadas aos desafios de conservação; 

- Qualquer atividade que sirva apenas a interesses privados; 

- Custos gerais de funcionamento, exceto se contribuírem para o sucesso da implementação do projeto. A 

SMILO pode financiar estas despesas até 10% do orçamento total solicitado. 

- Além disso, são elegíveis os custos relacionados com comunicação, transporte/viagens, compra ou 

renovação de equipamentos se não excederem um montante razoável do orçamento total do projeto. 

 

Não há obrigação de cofinanciamento, embora seja altamente incentivado e valorizado na seleção do 
projeto. 
 

https://smilo-program.org/wp-content/uploads/2021/09/A_PRINCIPIOS_ESTRATEGICOS-3.pdf


 

 

Duração do projeto? A duração máxima do projeto é de 1 ano. A fase de implementação do projeto começa 

em 1 de junho de 2022 e termina em 30 de julho de 2023, o mais tardar. 

 

MONTANTE DO FINANCIAMENTO  
 

O montante deste financiamento vai de 1.000€ a 15.000€. A subvenção será paga em 1 ou 2 pagamentos 
separados (um no início e outro na entrega do relatório final) nas datas de vencimento. A decisão está 
sujeita à apreciação do Secretariado SMILO, dependendo do orçamento estimado apresentado pela 
organização (anexo no formulário de candidatura) e da duração da atividade financiada. 
 

PROCESSO DE SELEÇÃODO PROJETO  
 

O prazo de inscrição é 1 de abril de 2022, 17:00 (CET). A SMILO e a Zenon analisarão as candidaturas e 
anunciarão quais são as selecionadas até ao final de maio de 2022. A SMILO entrará em contacto com as 
organizações selecionadas para proceder à assinatura da convenção de subvenção, que definirá as 
modalidades. 
 

Os principais pré-requisitos de seleção são os seguintes: 

 

  
 

Eficaz

•Implementação de operações de campo concretas com impactos sustentáveis que 
cruzam os princípios estratégicos SMILO, o projeto está integrado numa 
abordagem global da ilha

•Considerando todos os temas do SMILO e seus vínculos (água, resíduos, energia, 
biodiversidade e ecossistemas, paisagens e patrimônio cultural)

•Concentre-se nas causas mais importantes e significativas

•Apoiado pela pesquisa, fatos, evidências e estrutura

•Avaliar completamente os riscos e mitigá-los

Eficiente

•Limpar o resultado estimado detalhado do projeto

•Planeje e aloque minuciosamente os recursos: tempo, esforços, orçamento, etc.

•Monitoramento do progresso do projeto, melhoria constante, evitar desperdícios

Sustentável

•Os resultados esperados do projeto sustentarão

•Perspectiva de implantação, amplificação e impacto duradouro

•O projeto é sustentável financeiramente, institucionalmente e politicamente

•Diversidade de gênero promovida (equipe de gestão do projeto, impacto positivo 
do projeto, etc), bem como a participação das comunidades indígenas, se for o 
caso. 

•O projeto está alinhado com os ODS



 

 

 
AVALIAÇÃO DE PROJETOS 
 

A avaliação do projeto dependerá da duração das operações. Portanto: 

- Se a subvenção é para atividades que serão realizadas em menos de 3 meses, os beneficiários 

deverão apresentar um relatório final ao SMILO. 

- Se a subvenção é para atividades que serão realizadas por mais de 3 meses, será realizada uma 

entrevista intermediária. Os beneficiários também deverão apresentar um relatório final a SMILO. 

 

Nestes dois casos, o relatório não deve ser uma simples narrativa das atividades. Deve integrar todos os 

elementos que ilustram as atividades realizadas, nomeadamente:  

- Fotos, vídeos, testemunhos, diagramas, etc. ; 

- Justificações para a utilização dos fundos concedidos. 

Isto permitirá à SMILO e Zenon comunicar com precisão sobre as operações realizadas. 

 

COMUNICAÇÃO 
 

SMILO e Zenon estão ativos em várias mídias sociais. Pretendemos criar posts e uma página web em nossos 

sites para divulgar os projetos selecionados. As organizações candidatas são, portanto, convidadas a 

apresentar em poucas palavras como consideram comunicar sobre o projeto e/ou como já comunicam sobre 

seus projetos atuais. 

 

COMO CANDIDATAR? 
 

Preenchendo o formulário de candidatura disponível para download aqui, enviando-o depois juntamente com 

os seus anexos antes de 1 de Abril de 2021 17h00 (CET) para: secretariat@smilo-program.org 

e m.ferretti@smilo-program.org.  

 

 

 

mailto:secretariat@smilo-program.org
mailto:m.ferretti@smilo-program.org

