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Termos de referência para consultoria de curto prazo: 
Avaliação do fortalecimento de capacidades e desenvolvimento de 
estratégias de capacidade de vários anos.  
 

1. Contextualização 
 
Contextualização da Aidsfonds 
 
A Aidsfonds está a trabalhar para um mundo sem SIDA. Nós estamos lá para ajudar todas as pessoas 
que vivendo com ou afectadas pelo HIV/SIDA. O principal objectivo da Aidsfonds é assegurar que todos 
tenham acesso à prevenção, tratamento, cuidados e apoio. Simultaneamente, o nosso financiamento 
para a investigação científica contribui para os avanços na compreensão da SIDA. A Aidsfonds assume 
sempre a liderança quando existem novos discernimentos que poderiam ser o início de novas e 
melhores opções. Usamos investigação científica e métodos inovadores para optimizar os programas 
que implementamos. Também acreditamos no empoderamento de pessoas para que possam agir no 
seu próprio interesse. Para mais informações consulte: www.aidsfonds.org  
 
 
O Programa trabalho de sexo 
 
O programa trabalho de sexo da Aidsfonds tem uma longa história de implementação de projectos, 
tanto a nível nacional como a nível global. O programa é especializado no apoio, monitoria e mentoria 
de organizações auto-lideradas por trabalhadores de sexo e provedores de serviços (agentes da polícia 
e profissionais de saúde). Por conseguinte, a Aidsfonds tem um histórico de sucesso no trabalho 
internacional com e para os trabalhadores de sexo. Actualmente temos três principais programas 
internacionais globais: Bridging the Gaps (centrado nos direitos humanos e acesso à saúde), PITCH 
(centrado no lobby e na defesa dos direitos dos trabalhadores de sexo) e Hands Off 2 (centrado na 
violência e no trabalho de sexo na região da África Austral).   
 
  
Programa Hands Off II 
 
A violência é cada vez mais reconhecida como um importante factor de risco que contribui para a 
propagação do HIV e de infecções de transmissão sexual ( ITSs) em todo o mundo. As altas taxas de 
violência perpetrada contra (mulheres) trabalhadoras de sexo têm sido consistentemente 
documentadas nos países em desenvolvimento. Os trabalhadores de sexo expostos à violência 
estavam mais susceptíveis de serem infectados pelo HIV e outras ITSs do que aqueles que não 
reportavam tais experiências. 
 
A primeira fase 1 do programa Hands Off (2014 - 2019) provou que o modelo do Hands Off, uma 
combinação de engajamento com a polícia na resposta ao HIV, na resposta à crises e litígios, e na 
criação de movimentos, resulta em redução da violência contra os trabalhadores de sexo. A segunda 
fase (2019 - 2024) irá desenvolver ainda mais o modelo do Hands Off e intensificar intervenções que 
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comprovadamente conduzem a uma redução da violência, bem como estratégias-piloto novas e 
inovadoras.   
 
O principal objectivo do programa é reduzir a violência contra os trabalhadores de sexo a nível 
comunitário, nacional e regional. O Hands Off contribuirá para a redução da violência através de quatro 
resultados a longo prazo: 1) um movimento de trabalhadores de sexo empoderados e resilientes que 
reivindicam seus direitos, 2) maior acesso e uso de serviços inclusivos para trabalhadores de sexo, 3) 
um ambiente mais propício ao trabalho de sexo, e 4) trabalhadores de sexo protegidos e servidos pela 
polícia. O principal grupo-alvo do programa são mulheres, homens e transgéneros trabalhadores de 
sexo, ou seja, aqueles que recebem dinheiro ou bens em troca de serviços sexuais, quer regular ou 
ocasionalmente. O Hands Off é implementado na África do Sul, Botswana, Moçambique, Zâmbia e 
Zimbabué. Para mais informações consulte:  https://aidsfonds.org/work/hands-off-reducing-violence-
against-sex-workers 
 
 
Fortalecimento da capacidade do Hands Off  

 
Algumas das intervenções de maior sucesso na redução da violência e de riscos de infecção pelo HIV 
entre os trabalhadores de sexo, são lideradas e geridas por organizações lideradas por trabalhadores 
de sexo. A capacidade organizacional e o fortalecimento da liderança são importantes para 
desenvolver organizações que tenham a agência organizacional para implementar estas intervenções. 
No âmbito do programa Hands Off, as organizações lideradas por trabalhadores de sexo são 
convidadas a desenvolver uma estratégia de capacidade de vários anos para poderem trabalhar em 
prol de um movimento competente e resiliente no seu país. 

Para informar a estratégia de capacidade de vários anos (Abril 2021 - Dezembro 2024) a Aidsfonds 
desenvolveu uma metodologia de auto-avaliação que ajudará as organizações lideradas por 
trabalhadores de sexo a identificarem as suas prioridades de capacidade organizacional. Através de 
trabalho em grupo interactivo e discussões, a organização será auxiliada na identificação de áreas de 
força e áreas que necessitem de maior fortalecimento. A segunda parte da metodologia centrar-se-á 
na criação de uma estratégia de capacidade, identificando as etapas.   

A equipa do programa Hands Off procura um(a) consultor(a) experiente que irá apoiar a Plataforma 
Nacional de Direitos dos Trabalhadores de Sexo em Moçambique para desenvolver a sua estratégia de 
capacidade organizacional de vários anos. 

2. Principais responsabilidades 
 

Com base na metodologia de auto-avaliação existente na Aidsfonds, o(a) consultor(a) facilitará 
exercícios e discussões em grupos para avaliar as prioridades de fortalecimento da capacidade 
organizacional. 
 
A formação será realizada em Maputo em Fevereiro de 2022. A Aidsfonds e seus parceiros de 
implementação no país organizarão a logística para a formação e selecção dos participantes. As 
tarefas do(a) facilitador(a) incluem:    
 

• Preparação da sessão em estreita colaboração com a Aidsfonds e o parceiro no país, com base 
no manual de auto-avaliação da Aidsfonds (1,5 dia). 

• Facilitar uma sessão de 3 dias com um grupo de cerca de 12 membros e intervenientes de 
organizações de trabalhadores de sexo, utilizando a metodologia (3 dias). 

https://aidsfonds.org/work/hands-off-reducing-violence-against-sex-workers
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• Resumir as constatações do grupo num relatório destacando os seus pontos fortes, lacunas, 
oportunidades e prioridades de fortalecimento das suas capacidades. (0,5 dia). 

• Desenvolver uma estratégia de fortalecimento de capacidades e um plano operacional para a 
organização e apresentar o resultado aos intervenientes para validação (1 dia). 

 

3. Perfil  
Procuramos um(a) consultor(a) entusiasmado(a), competente e flexível com excelentes habilidades de 
facilitação. O(a) consultor(a) deve estar familiarizado(a) com o tema do trabalho de sexo e ter uma 
atitude neutra para com mulheres, homens e transgéneros trabalhadores de sexo que recebem 
dinheiro ou bens em troca de serviços sexuais e para com outra população-chave. O conhecimento do 
contexto da saúde e jurídico moçambicano, bem como do panorama dos doadores em Moçambique, 
é uma vantagem. 

Os requisitos gerais incluem: 

• Experiência com o fortalecimento da capacidade organizacional de organizações 
comunitárias lideradas por jovens 

• Fortes habilidades de facilitação e análise 
• Capacidade de criar um ambiente seguro e discutir temas sensíveis 
• Capacidade de conduzir o grupo, assegurando, ao mesmo tempo, sua liderança no processo 
• Conhecimento sobre diferentes instrumentos e métodos de facilitação   
• Fortes habilidades de comunicação e relacionamento interpessoal 
• Adaptabilidade: avaliar, diagnosticar e resolver desafios e situações no trabalho 
• De preferência baseado em Moçambique ou nos países vizinhos 
• Proficiência em língua Portuguesa e Inglesa   

Qualificações desejadas:  

• Relação anterior com iniciativas lideradas pelos trabalhadores de sexo  
• Experiência anterior com processos de Teoria da Mudança 

 

4. Processo de candidatura 
 
Estamos a procura de alguém que esteja disponível por volta de Fevereiro de 2022. Será desenvolvido 
um cronograma detalhado em estreita consulta com o(a) consultor(a) e fará parte do contrato. O 
pagamento será feito em duas parcelas, uma no início e outra no final do trabalho, quando todos os 
produtos forem entregues e aprovados pela Aidsfonds. O nosso departamento financeiro pagará os 
impostos de acordo com as normas fiscais vigentes. A taxa da consultoria será discutida durante a 
ronda de candidaturas.       

O processo de selecção terá lugar no final de Dezembro/início de Janeiro de 2022 e as decisões serão 
tomadas em estreita consulta com a Plataforma Nacional de Direitos dos Trabalhadores de Sexo.  

Como se candidatar 
Pode candidatar-se enviando as seguintes informações para Ingeborg van Beekum 
<ivanbeekum@aidsfonds.nl> antes do dia 26 de Novembro de 2021.   

• Currículo Vitae 
• Carta de motivação, incluindo taxa de consultoria 
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• Informação de contacto de 2 referências 
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