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ETAPA TRÊS
Lista de verificação de GESI do Ano Um 

Abaixo encontra-se uma lista ilustrativa de possíveis itens a 
serem conduzidos durante o primeiro ano de implementação 
do projecto.

 � Rever os requisitos de GESI 
do financiador e/ou reunir  
com o assessor relevante 
de GESI do financiador

 � Contratar especialista em 
GESI e/ou membro do 
pessoal com competências 
em GESI

 � Proporcionar formação 
em GESI ao pessoal do 
projecto

 � Assegurar que as 
actividades de GESI sejam 
incluídas no plano de 
trabalho do primeiro ano

 � Realizar análises em 
GESI e estabelecer uma 
estratégia em GESI nos 
primeiros seis meses

 � Integrar a estratégia em 
GESI no plano de trabalho 
do projecto, plano de 
M&A, orçamento e âmbito 
de trabalho do parceiro

 � Incluir informação em 
GESI, para incluir métricas, 
realizações e lições 
aprendidas, nos  relatórios 
trimestrais e anuais como 
métrica e narrativa
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OU

 $20k–$50k 
Ano 1 análise de GESI

 $75k–$115k 
Anualmente para o 
Especialista em GESI

 $1k–$10k
Anualmente para formações de 
pessoal/parceiros

 $40k–$100k
Anualmente para 
acomodações razoáveis 
para pessoas com 
deficiência

 $10k–$20k
Anualmente para 
assistência técnica por 
parte da sede

Haja um limiar de 
oferta de 3–5 milhões 
de dólares ou superior

Fortes requisitos ou 
prioridades de GESI nas 
políticas/orientações 
do financiador

Atenção especial à 
equidade, diversidade, 
idade, sexo, pessoas 
com deficiência, raça/
etnia ou identidade 
LGBTI na solicitação

Elevados riscos 
relacionados com a 
GESI, incluindo 
insegurança ou 
exploração de grupos 

marginalizados ou violência 
baseada no género

ETAPA UM
Determine se o seu projecto 
requer um especialista em GESI

É necessário um especialista em 
GESI caso:

ETAPA DOIS
Determinar as rubricas orçamentais de GESI

Abaixo encontra-se uma lista ilustrativa de possíveis itens 
com base num projecto de 5 anos, 10 milhões de dólares. 
Os montantes devem ser ajustados em conformidade, 
dependendo do orçamento e do âmbito do projecto.  


