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Resumo 

A Love Alliance é uma parceria estratégica entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros 

do Reino dos Países Baixos, Aidsfonds, UHAI EASHRI, AFE, ISDAO, GALZ, Sisonke,  

SANPUD e GNP+. A Aidsfonds é responsável pela concessão participativa de subvenções 

para a defesa da saúde sexual e reprodutiva e dos direitos da população-chave no 

Zimbabué, África do Sul e Moçambique.  

 

A Aidsfonds está a convidar organizações lideradas por trabalhadoras e trabalhadores 

de sexo, pessoas que usam drogas, pessoas LGBTQI+, incluindo pessoas vivendo 

com HIV a candidatarem-se, bem como consórcios de organizações.  

 

A duração da proposta é de um ano e meio, com um valor mínimo de 10.000 euros a 

um valor máximo de 100.000 euros por ano. O montante total disponível ao abrigo 

deste concurso é de 1.218,232 milhões de euros. As candidaturas devem ser recebidas 

através da plataforma online antes do dia 30 de Abril de 2021, às 13:00 CEST. Todos 

os detalhes sobre as oportunidades ao abrigo desta subvenção encontram-se neste 

documento.  

https://uhai-eashri.org/
https://afemena.org/
https://www.isdao.org/home/
https://galz.org/
http://www.sisonke.org.za/
http://www.sanpud.org/
https://gnpplus.net/
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1 Introdução à Love Alliance 

 

A Love Alliance visa melhorar a saúde sexual e reprodutiva e os direitos (SSRD) das 

trabalhadoras e trabalhadores de sexo, pessoas que usam drogas, pessoas 

LGBTQI+ e pessoas que vivem com HIV em África. A Love Alliance trabalha para uma 

redução significativa da incidência do HIV, influenciando as políticas, organizando 

comunidades e sensibilizando para os direitos de saúde em dez países1. A Love Alliance 

reúne organizações lideradas pelas comunidades mais afectadas pelo HIV e SIDA em 

toda a África: os líderes de conhecimento (GALZ, SANPUD, Sisonke), os doadores (UHAI 

EASHRI, AFE, ISDAO) e a rede global de pessoas que vivem com HIV (GNP+).  

A Love Alliance trabalha para: 

 

Objectivo 1 Movimentos capazes, inclusivos, influentes, e de população-chave1 com 

apoio mútuo, num espaço cívico sem restrições.   

 

Objectivo 2 Um fim à violência sexual, baseada no género, estigma e discriminação 

contra população-chave. 

 

Objectivo 3 Igualdade de acesso a serviços inclusivos, centrados nas pessoas, 

responsáveis, integrados de HIV e direitos sexuais e saúde abrangentes.  

 

 

A Love Alliance é uma parceria de advocacia activa a nível nacional, global, e regional e 

decorre de 2021 a 2025. A Aidsfonds é o doador para a região da África Austral 

(Zimbabué, Moçambique e África do Sul). 

 

O nosso manifesto  
 

A Love Alliance é sobre nós - pessoas e o nosso poder quando nos reunimos como 

comunidades. Alguns de nós identificamo-nos como gays, lésbicas, bissexuais, trans, 

intersex e queer (esquisito?). Alguns de nós usam drogas e alguns de nós vendem 

sexo. Alguns de nós vivem com HIV. Alguns de nós identificam-se com ou incorporam 

vários dos acima mencionados. Todos nós somos criminalizados ou discriminados de 

uma forma ou da outra devido à nossa identidade ou ao nosso estado ou 

comportamento em relação ao HIV, ou puramente por razões políticas. Todos os anos, 

dezenas de milhares de nós são detidos, processados, encarcerados, deportados, 

multados ou privados de acesso à saúde e à justiça nos nossos países, bem como 

forçados a sair das nossas comunidades e dos nossos países, apenas por causa de 

quem somos. 

 

Como comunidades e em conjunto com os nossos aliados, investimos anos na 

promoção dos direitos humanos - e na prevenção, tratamento e cuidados baseados em 

evidências que poderiam já ter tornado o fim da SIDA uma realidade. Defendemos 

níveis adequados de financiamento e que os programas verdadeiramente baseados nos 

direitos humanos aumentem. A Love Alliance é a nossa oportunidade de dar prioridade 

e investir no desafio às barreiras estruturais de escassez de financiamento, 

criminalização e a nossa exclusão em toda a nossa diversidade e em tudo o que temos 

em comum. Todos nós sabemos o que precisamos de fazer para construirmos um 

https://aidsfonds.org/love-alliance


mundo onde todas as pessoas sejam capazes e habilitadas a fazerem escolhas bem 

informadas e autónomas sobre o nosso corpo sem sermos criminalizados, 

estigmatizados ou excluídos, para que possamos desfrutar da nossa saúde, liberdades, 

direitos e bem-estar. 

As nossas organizações irão liderar e serão responsáveis perante as nossas 

comunidades pelo que alcançarmos através da Love Alliance, mas não poderemos fazer 

isso sozinhos. Não podemos conseguir, sozinhos, promover uma mudança positiva e 

estrutural, e precisamos da força da nossa parceria e colaboração com muitos outros 

aliados que partilhem as mesmas ideias entre governos, financiadores, sociedade civil e 

grupos comunitários. Trabalharemos em solidariedade entre países, entre 

gerações/idades e entre as nossas comunidades/identidades. Utilizaremos experiência 

das nossas realidades vividas, provas do nosso impacto, e parceiros de diferentes 

sectores. Optamos por nos concentrar nas coisas que nos aproximam, em vez de nos 

separar. Juntos, iremos pressionar contra a desigualdade de género e outras formas de 

desigualdade, injustiças e criminalização; exigindo equidade e inclusão no acesso à 

saúde e à justiça, incluindo serviços abrangentes de SSRD e HIV para todos. 

 

1.1 Temas importantes 

Igualdade de género 

A Love Alliance trabalha para o objectivo de desenvolvimento sustentável (ODS) 5 

Igualdade de género. Para fazer justiça às experiências vividas das comunidades que a 

Love Alliance representa e com as quais trabalha, a parceria adopta uma abordagem 

interseccional do género para além do binário, abordando e transformando as relações de 

poder. Isto é, particularmente, relevante numa parceria da PWUD, pessoas LGBTQI+ e 

trabalhadoras e trabalhadores de sexo que enfrentam múltiplas e variadas formas de 

opressão e discriminação - tais como as baseadas no rendimento, raça, idade, etnia, 

deficiência, estatuto de imigração, orientação sexual e identidade e expressão de género. 

 

População-chave jovem 
Em 2019, as PWUD, pessoas LGBTQI+ e os trabalhadores e trtabalhadoras de sexo 

representavam 62% (um aumento de 15% em comparação com o ano de 2018) das novas 

infecções por HIV em todo o mundo (Figura 11)
3
, apesar de constituírem uma proporção 

muito pequena da população em geral. Os jovens (18 a 24 anos), especialmente mulheres 

jovens e jovens LGBTQI+, trabalhadores de sexo e pessoas que usams drogas, também 

continuam a ser afectados de forma desproporcionada pelo HIV. O nosso objectivo é reforçar 

a liderança dos jovens no seio das PWUD, LGBTQI+, trabalhadoras e trabalhadores de sexo e 

movimentos de PVHS, utilizando várias estratégias, incluindo parcerias com redes lideradas 

por jovens; mentoria da liderança juvenil; e apoio a intervenções personalizadas para jovens 

no seio da PWUD, LGBTQI+ e trabalhadoras e trabalhadores de sexo.  

 

Organizações lideradas pela comunidade 

Na região da África Austral, com apenas algumas excepções, usuários de drogas, 

trabalhadoras e trabalhadores de sexo, e membros da comunidade LGBTQI+, incluindo 

os que vivem com HIV e a população-chave jovem, não têm redes formalizadas a nível 

local. Além disso, quando os intervenientes incluem população-chave nos seus 

programas, os seus papéis na tomada de decisões são mínimos.1 No entanto, os 

membros da comunidade devem ser vistos como os peritos nas suas próprias vidas e 

significativamente integrados nos sistemas que prestam serviços à população-chave. Eles 

podem orientar o desenvolvimento de políticas e responsabilizar o governo e outros 

órgãos perante a comunidade. Assim sendo, a Love Alliance visa aumentar o seu papel e 

influenciar e romper os processos de exclusão e capacitar e fortalecer os movimentos de 



população-chave. Isto é feito através da concessão de subvenções que podem ajudar a 

estabelecer parcerias com outras organizações, bem como na criação, reforço e 

capacitação de organizações lideradas pela comunidade.1 

1 Por exemplo, estabelecendo e reforçando parcerias estratégicas e colaboração para desenvolver, implementar e pesquisar 

modelos de melhores práticas de prestação de serviços, advocacia e integração de membros da comunidade nos sistemas 

existentes.  
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2 Objectivos do convite 

O financiamento para as População-chave é insuficiente– apenas 2% do financiamento 

global do HIV chega a estes grupos.2 É por isso que este convite irá financiar 

especificamente a advocacia das organizações e redes lideradas por pessoas LGBTQI+, 

trabalhadoras e trabalhadores de sexo, pessoas que usam drogas, incluindo 

pessoas que vivem com HIV e População-chave jovem. Encorajamos especialmente 

as organizações que incluem grupos transgéneros3 e que trabalham numa perspectiva 

feminista a candidatarem-se.4   

Conforme descrito no manifesto, a Love Alliance visa aumentar o papel e a influência da 

população-chave. Por conseguinte, as subvenções da Love Alliance apoiarão a defesa da 

comunidade e a construção de movimentos, com base no princípio: nada sobre nós 

sem nós. As propostas ao abrigo deste apelo irão abordar um ou mais dos objectivos da 

Teoria de Mudança (Anexo 1) da Love Alliance.  

 

2.1 A quem se destina este convite?  

Este convite é especialmente para:  

Organizações lideradas pela comunidade5 na África do Sul, Zimbabué 

ou Moçambique:   

 Organizações que defendem o fim da violência sexual, violência baseada no género, 

do estigma e da discriminação contra trabalhadoras e trabalhadores de sexo, pessoas 

LGBTQI+, pessoas que usam drogas, população-chave jovem e pessoas vivendo com 

o HIV.    

 Organizações que defendem a igualdade de acesso a serviços inclusivos, centrados 

nas pessoas, responsáveis, HIV integrado e de saúde sexual e reprodutiva. As 

organizações podem operar a nível local, nacional ou a nível da África Austral. 

 Organizações interessadas em criar um movimento de organizações competentes, 

inclusivas, influentes e que se apoiam mutuamente num espaço cívico sem restrições. 

 As organizações que não são lideradas pela comunidade são (apenas) consideradas 

quando:  

o acolhem organizações lideradas pela comunidade 

o fazem parte de um consórcio com organizações lideradas pela comunidade 

o onde não existem organizações lideradas pela comunidade e canalizam a voz e 

asseguram o envolvimento significativo de pessoas LGBTQI+, trabalhadoras e 

trabalhadores de sexo, pessoas que usam drogas, pessoas que vivem com 

HIV, e população-chave jovem.  

 

 

 

 

 

2Leia o relatório completo aqui: https://aidsfonds.org/news/new-study-funding-for-key-populations-affected-by-hiv-and-aids-

way-off-track  

4 Porque existe subfinanciamento estrutural de grupos trans e organizações feministas. 
5 Liderado por: pessoas LGBTQI+, trabalhadoras e trabalhadores de sexo, pessoas que usam drogas, incluindo pessoas que 

vivem com HIV e população-chave jovem.   

https://aidsfonds.org/news/insufficient-funding-for-key-populations-jeopardises-ending-aids-by-2030
https://aidsfonds.org/news/new-study-funding-for-key-populations-affected-by-hiv-and-aids-way-off-track
https://aidsfonds.org/news/new-study-funding-for-key-populations-affected-by-hiv-and-aids-way-off-track


2.2 Que trabalho pode ser realizado no âmbito deste convite? 

Advocacia nacional orientada pela comunidade para a SSRD da população-chave 

Actividades de advocacia que trabalham para os três objectivos e para a teoria de 

mudança da Love Alliance.  

 

 

Advocacia (sub) regional conjunta da população-chave   

Encorajamos as organizações locais, nacionais e sub-regionais de advocacia a 

desenvolverem propostas conjuntas entre a PWUD, pessoas LGBTQI+ e trabalhadoras e  

trabalhadores de sexo, incluindo pessoas vivendo com HIV e população-chave jovem 

para construir movimentos e ligar a advocacia nacional à regional e global.  

 

 

Coordenação nacional da advocacia conjunta 

A Love Alliance facilitará a coordenação de advocacia conjunta entre organizações 

(beneficiários de subvenções) no país e a nível regional e global. Se a sua organização 

estiver interessada em assumir este papel de coordenação dos esforços nacionais de 

advocacia entre a população-chave, juntamente com outros beneficiários de subvenções 

no âmbito deste convite, por favor inclua isto na sua candidatura. 

 

O parceiro coordenador de advocacia irá: 

 facilitar o desenvolvimento de prioridades de advocacia conjunta e a estratégia de 

advocacia conjunta entre os beneficiários de subvenções ao abrigo deste convite;  

 coordenar e apoiar a implementação da estratégia;  

 e monitorar o progresso.  

 

Este será um primeiro passo para criar um movimento unido de diversas pessoas que 

usam drogas, trabalhadores de sexo e movimentos LGBTQI+, e pessoas vivendo com 

HIV. A organização coordenadora comunica-se com a Aidsfonds e no seio da Love 

Alliance sobre os desenvolvimentos a nível nacional. 

 

Reforço da capacidade 

A Love Alliance quer facilitar o reforço da capacidade para contribuir na construção do 

movimento. O financiamento pode ajudar a reforçar as organizações de advocacia da 

comunidade com base nas suas necessidades. Os exemplos incluem liderança, 

fortalecimento do movimento, lobby e advocacia, planificação, monitoria e avaliação, 

governação, e capacidades financeiras e de elaboração de relatórios. Isto pode também 

incluir as necessidades psicossociais, o bem-estar mental e a protecção dos defensores e 

activistas dos direitos humanos.  

 

Este convite pode financiar actividades de prestação de serviços, se essas 

actividades informarem a advocacia. Por exemplo, quando as actividades de prestação de 

serviços geram evidências e ajudam o desenvolvimento de modelos para informar os 

objectivos de advocacia. O convite não inclui programas de prestação de serviços em 

larga escala. 
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3 Contexto geográfico 

Dentro da Love Alliance, a Aidsfonds é responsável pela concessão participativa de 

doações na região da África Austral, limitada à África do Sul, Zimbabué e Moçambique. 

As prioridades por país foram identificadas num processo participativo no início de 

2020. Estas estão delineadas nas figuras 1, 2 e 3 abaixo.6 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Resumo de Análise do Contexto do Zimbabué 

mailto:kp-grants@aidsfonds.nl


 

 

                         

Figura 2: Resumo de Análise do Contexto da África do Sul 

 



 
 

Figura 3: Resumo de Análise do Contexto de Moçambique 



4 Critérios de Elegibilidade 

Este convite é uma excelente oportunidade para organizações lideradas pela 

comunidade7 e consórcios de organizações8. 

 

A quem se dirige este convite? 

 

Para ser elegível a candidato para esta subvenção, a sua organização deve 

reunir os seguintes critérios: 

 Seja liderada por membros das seguintes comunidades: trabalhadores e trabalhadoras 

de sexo, pessoas LGBTQI+, pessoas que usam drogas, incluindo população-chave 

jovem e pessoas que vivem com HIV. 

 Seja uma organização sem fins lucrativos engajada no HIV e na Saúde Sexual e 

Reprodutiva e Direitos Humanos em Moçambique, Zimbabué, ou África do Sul. 

 Tem vindo a fazer este trabalho há pelo menos dois anos.  

 Esteja registada. Se a sua organização não estiver registada, pode encontrar uma 

organização de acolhimento fiscal 9 para o apoiar com a subvenção. Por exemplo, a 

rede nacional de pessoas vivendo com HIV, programas de redução de danos, ou 

outras organizações da rede 10. 

 Pode também candidatar-se como um grupo de organizações lideradas pela 

comunidade num consórcio. Isto pode incluir programas de redução de danos, 

universidades e outras organizações baseadas na comunidade. Neste caso, deve 

candidatar-se com uma organização registada e pelo menos uma organização liderada 

pela comunidade no consórcio. 

 

Se faz parte de uma organização liderada pela comunidade, mas não consegue reunir um 

ou mais dos outros critérios, ainda pode candidatar-se! 

Sabemos que as organizações não registadas, novas ou com poucos recursos lideradas 

pela comunidade não são normalmente elegíveis para solicitar financiamento devido aos 

critérios de limiar. A Love Alliance visa fornecer financiamento para estabelecer, 

fortalecer, capacitar e empoderar as organizações para se tornarem defensoras da 

mudança. Pode candidatar-se a uma pequena subvenção de um máximo de 20.000 euros 

por ano durante um período de um ano. A subvenção pode ser utilizada para fortalecer a 

7 Definição: As organizações lideradas pela comunidade são lideradas pelas pessoas a quem servem e são principalmente 

responsáveis perante elas. Na resposta ao HIV, isto inclui organizações de e para pessoas vivendo com HIV e organizações 

de e para pessoas afectadas pelo HIV. Independentemente do seu estatuto legal, estas são entidades para as quais a 

maioria da governação, liderança, pessoal, porta-vozes, membros e voluntários, reflectem e representam as experiências, 

perspectivas e vozes dos seus apoiantes e que têm mecanismos transparentes de responsabilização perante os seus 

apoiantes. As organizações, grupos e redes lideradas pela comunidade são auto-determinantes e autónomas, e não 

influenciadas por agendas governamentais, comerciais ou de doadores. 

8 Outras organizações não lideradas pela comunidade podem candidatar-se quando: estão a acolher organizações lideradas 

pela comunidade; fazem parte de um consórcio com organizações lideradas pela comunidade; se não houver organizações 

lideradas pela comunidade e canalizam a voz e asseguram o envolvimento significativo de pessoas LGBTQI+, trabalhadores 

e trabalhadoras de sexo, pessoas que usam drogas, pessoas que vivem com HIV, e população-chave jovem. 
9 Para mais informações, está convidado a participar no webinar de perguntas e respostas. Este relatório também pode  

ajudar, ele explica diferentes relações de acolhimento: https://aidsfonds.org/resource/sex-workers-know-best-summary

Organizações lideradas pela comunidade, grupos ou colectivos, podem estabelecer parcerias com outras organizações 

baseadas na comunidade, por exemplo: Provedores de serviços HIV e SSRD, organizações de advocacia de SSRD, instituições 

académicas, outras organizações registadas e lideradas pela comunidade que representam População-chave diversificada, 

redes de População-chave, programas de redução de danos e muitas outras.
 

 

https://aidsfonds.org/resource/sex-workers-know-best-summary


sua organização; durante este ano a sua organização pode explorar formas de cumprir 

com os critérios para futuros convites junto da Aidsfonds e/ou uma parte externa. Os 

pequenos pedidos de subvenção serão avaliados caso a caso. Um dos requisitos é a 

apresentação de referências de duas organizações registadas. Além disso, são 

encorajadas parcerias, consórcios e colaborações entre organizações lideradas pela 

comunidade e organizações lideradas pela comunidade e outras partes interessadas 

seleccionadas pela comunidade. 

 

Quem não pode se candidatar?  

 Organizações que têm um orçamento anual de mais de 500.000 euros. Isto não se 

aplica às organizações de acolhimento, apenas ao candidato. 

 Organizações que não sejam lideradas por membros de LGBTQI+, pessoas que usam 

drogas, ou comunidade de trabalhadoras e trabalhadores de sexo. Com excepção de: 

(1) organizações que apoiam grupos/organizações comunitárias de população-chave 

não registadas para se registarem e canalizarem a sua voz para a advocacia e 

construção de movimentos; (2) organizações de acolhimento; (3) organizações que se 

candidatam em nome de um consórcio que inclui organizações e redes lideradas pela 

comunidade. 

 As propostas apresentadas por indivíduos ou por instituições políticas, governamentais 

ou religiosas não serão levadas em consideração. 

 As propostas de organizações privadas ou lucrativas, empresas, instituições, não serão 

consideradas. 

 É aceite apenas uma candidatura por organização para este convite.  

 

Quais são os critérios mínimos para as propostas? 

 A proposta contribui para um ou mais objectivos da Love Alliance, ver a Teoria de 

Mudança no anexo 1; 

 A proposta aborda as prioridades para a África Austral, tal como delineadas no anexo 

2; 

 O projecto proposto tem lugar em Moçambique, África do Sul, ou Zimbabué; ou a um 

nível sub-regional; 

 A candidatura é apresentada em inglês ou português; 

 A candidatura é submetida através do formulário de candidatura online; 

 A candidatura é feita no formulário de candidatura online. 

 

 

Todas as candidaturas recebidas antes da data de encerramento do dia 30 de Abril de 

2021 às 13:00 CEST serão verificadas pela Aidsfonds sobre os critérios de elegibilidade 

das propostas e dos candidatos. As candidaturas que forem apresentadas depois deste 

prazo não serão consideradas. As candidaturas que não reunirem estes critérios não 

serão consideradas elegíveis para avaliação adicional e serão notificadas a respeito disso 

pela Aidsfonds. 

 

 

https://aidsfonds.grantplatform.com/
https://aidsfonds.grantplatform.com/
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5 Montante do financiamento e 

orçamentação 

Ao abrigo deste primeiro convite para a África Austral, está disponível um montante total 

de subvenção de 1.218.232 euros. As organizações elegíveis são convidadas a 

apresentar propostas até um ano e meio de financiamento: Julho de 2021 - 

Dezembro de 2022. 

 

Os candidatos devem apresentar um orçamento na ordem dos 10.000 a 100.000 euros 

por ano. O orçamento proposto pode incluir financiamento para uma vasta gama de 

actividades de advocacia a nível nacional, capacitação organizacional, esforços de 

construção de movimentos, advocacia subregional e coordenação das estratégias de 

advocacia dos países. Os orçamentos devem ser submetidos através do formulário de 

candidatura online. O orçamento apresentado será dividido no 1° ano civil (seis meses, 

de  Julho-Dezembro 2021) e no 2° ano (12 meses, de Janeiro-Dezembro 2022). O 

orçamento deve ser detalhado, conforme delineado no formato de orçamento online. 

  

Por favor, note que os candidatos seleccionados podem não receber o montante total 

solicitado, dependendo do parecer do Comité de Subvenção Regional e da selecção final. 

Algumas candidaturas podem ser aprovadas condicionalmente na sequência da devida 

diligência e das avaliações de risco. Estas condições serão esclarecidas no momento de 

aprovação. O financiamento está dependente do cumprimento de todos os termos e 

condições (por exemplo, a devida diligência no processo de contratação). 

 

 

Após o fim deste ciclo de financiamento, dependendo do sucesso da implementação da 

subvenção, um financiamento de renovação pode ser solicitado.  

  

Planificação, monitoria, avaliação e aprendizagem 

O formulário de candidatura inclui uma secção sobre monitoria e avaliação. Todas as 

organizações beneficiárias de subvenções passarão a fazer parte da estrutura mais ampla 

de monitoria e avaliação da Love Alliance. As organizações serão apoiadas neste âmbito 

pela Aidsfonds. Além disso, a Love Alliance facilitará a aprendizagem conjunta entre 

comunidades e desde os níveis nacional, regional e global. 

 

https://aidsfonds.grantplatform.com/
https://aidsfonds.grantplatform.com/
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6 Cronograma 

Este convite é anunciado no dia 22 de Março de 2021. Quatro semanas após o anúncio 

do convite, a Aidsfonds organizará uma sessão de perguntas e respostas online para 

responder a perguntas. Está convidado a enviar as suas perguntas com antecedência, de 

preferência até 9 de Abril, para que possamos preparar a sessão de perguntas e 

respostas e desenvolver um documento com perguntas frequentes. 

 

No total, há seis semanas para completar a candidatura, através do formulário de 

candidatura online que está aberto a partir de 10 de Abril de 2021. O prazo para a 

apresentação de propostas é 30 de Abril de 2021, às 13:00 CEST. As candidaturas 

recebidas após este prazo não serão tomadas em consideração. 

 

A Aidsfonds pretende informar os candidatos (não)aprovados em Junho de 2021. Depois 

haverá uma verificação da devida diligência e um processo de contratação, após a qual 

os contratos podem começar a partir de 1 de Julho de 2021. 

 

Para qualquer questão sobre este convite à apresentação de propostas ou sobre o 

formulário de candidatura, por favor contacte o Secretariado da Love Alliance em KP-

grants@aidsfonds.nl 

 

Resumo do cronograma 
 

22 de Março de 2021 Publicar convite à apresentação de propostas 

10 de Abril de 2021 Abertura do portal de candidatura online 

12 de Abril de 2021 Submeter perguntas para a sessão de perguntas e respostas e

documento FAQ (Perguntas Mais Frequentes) 

15 de Abril de 2021 Sessão de perguntas e respostas, tradução portuguesa disponível 

30 de Abril de 2021 Prazo de apresentação de propostas 

1-7 de Maio de 2021 Elegibilidade 

Junho de 2021 Decisão final de financiamento partilhada com os candidatos 

Junho de 2021 Devida diligência e contratação de candidatos aprovados.  

Julho de 2021 Contrato e data de início da implementação 

Uma vez concluída a contratação, a primeira tranche será 

desembolsada. 

 

mailto:KP-grants@aidsfonds.nl
mailto:KP-grants@aidsfonds.nl
mailto:KP-grants@aidsfonds.nl
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7 Processo de Revisão de 

Propostas 

Concessão participativa de subvenções 

A Love Alliance usa uma abordagem participativa de concessão de subvenções. Isto 

significa que os activistas comunitários da região da África Austral, organizados num 

Comité Regional de Subvenções, estão no centro da atribuição de subvenções. 

Asseguram que o financiamento atribuído responde às necessidades da comunidade e 

contribui para uma mudança social e política real e relevante através de advocacia e de 

construção de movimentos.  

 

Verificação da elegibilidade 

Todas as candidaturas recebidas serão verificadas pela organização que concede as 

subvenções (Aidsfonds) quanto à sua integralidade e elegibilidade. Os candidatos serão 

notificados se a sua candidatura não estiver completa e ser-lhes-á dada a oportunidade 

de rectificar, mas apenas no caso de isso ser feito antes da data limite de apresentação 

das candidaturas. Se os candidatos não forem elegíveis, não poderão fazer uma 

alteração. 

 

Revisão pelo Comité Regional de Subvenções  

Cada candidatura elegível será avaliada por três membros do Comité Regional de 

Subvenções. Eles avaliarão as candidaturas em função das prioridades e critérios 

estabelecidos para o convite. Os membros do Comité de Subvenções são formados para 

avaliar as candidaturas à luz dos critérios e prioridades definidos no presente convite. As 

candidaturas mais competitivas serão discutidas por todo o Comité Regional de 

Subvenções. Caso o Comité Regional de Subvenções necessite de esclarecimentos 

adicionais para rever a candidatura, contactarão o candidato e pedir-lhe-ão que preencha 

um formulário de réplica dentro de um período de duas semanas. O formulário 

preenchido pode ser carregado na plataforma online. Os formulários não preenchidos 

dentro deste período não serão considerados. 

 

Selecção feita pelo Comité Regional de Subvenções   

O Comité Regional de Subvenções reunir-se-á para discutir as candidaturas mais 

competitivas e seleccionar as propostas vencedoras e atribuir os recursos disponíveis. O 

Comité assegura a diversidade na distribuição do financiamento com base em: grupo 

comunitário, localização geográfica, género, e idade. O resultado da reunião é o 

aconselhamento do financiamento para a Aidsfonds, um breve relatório que delineia a 

fundamentação do aconselhamento e as candidaturas seleccionadas. 

 

A decisão do financiamento e responsabilidade legal 

A decisão do financiamento será revista pelo Comité Consultivo da África Austral, 

composto por quatro membros que são líderes comunitários especializados. A aprovação 

final e a responsabilidade legal pelas subvenções permanecem com a Aidsfonds
11

. Os 

candidatos seleccionados serão informados no início de Junho de 2021. 

11 1. Qualquer pessoa cujos interesses sejam directamente afectados por uma decisão tomada pelo Director Executivo da 

Stichting Aidsfonds - Soa Aids Nederland relativamente à Aidsfonds ("Aidsfonds") sobre a atribuição de uma subvenção tem o 

direito de recorrer desta decisão, apresentando atempadamente um recurso junto do Director Executivo da Aidsfonds. O 

recorrente deve apresentar cinco cópias da notificação do recurso, que devem ser dirigidas ao Comité de Recursos. O Comité de 

https://aidsfonds.org/news/open-call-for-nominees-regional-grant-committee-southern-africa


  

 

Devida diligência, avaliação de capacidade e avaliação do risco 

Após a aprovação, a Aidsfonds efectuará uma verificação de devida diligência e uma 

avaliação de risco antes da conclusão do acordo do projecto. Depois disso, uma avaliação 

da capacidade organizacional e financeira será facilitada pela Aidsfonds para identificar 

prioridades de capacitação e a melhor forma de apoiar durante a implementação da 

subvenção. 

 

Planificação, monitoria, avaliação e aprendizagem 

Um plano de trabalho detalhado e orçamento fazem parte do acordo do projecto. O plano 

de trabalho detalhado e o orçamento dos candidatos aprovados podem ser finalizados 

enquanto se aguarda a aprovação da Aidsfonds. Os candidatos aprovados receberão 

apoio para cumprir com os requisitos de apresentação de relatórios, monitoria e 

avaliação. Além disso, os líderes de pensamento, Sisonke, GALZ, e SANPUD, 

desempenham um papel de apoio na construção de movimentos e parcerias iguais. 

 

 

Recursos está autorizado a rever todas as decisões tomadas pelo Director Executivo em relação a candidaturas de subvenção, 

com excepção das decisões sobre pedidos de apoio individual. 2. Os recursos devem ser apresentados num prazo de seis 

semanas, com início no dia seguinte à data indicada na carta que anuncia a decisão de indeferimento da candidatura de 

subvenção. 
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8 Observações de encerramento 

A Aidsfonds aguarda ansiosamente pela sua candidatura para fazer parte da Love 

Alliance! A candidatura pode ser submetida a partir de 10 de Abril de 2021 através deste 

portal online: https://aidsfonds.grantplatform.com    

 

Para mais informações, queira por favor participar no webinar de perguntas e respostas 

(Q&A) no dia 15 de Abril de 2021, e envie as suas perguntas com antecedência até dia 

12 de Abril para: grants@aidsfonds.nl  

 

 

https://aidsfonds.grantplatform.com/
mailto:grants@aidsfonds.nl
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9 Anexo 1 – Teoria de Mudança da Love Alliance 



10  Anexo 2 – Prioridades dos 

países - Moçambique, África 

do Sul e Zimbabué 

 
Moçambique  
 

Com base na análise do contexto, a Love Alliance seleccionou cinco resultados prioritários para 
2021 que são mais relevantes no nosso ToC global para este contexto específico. 

 
Resultados(s)  Relevância Mudanças específicas 

a nível do país  
Exemplos de 
actividades 

Incluem mulheres e 

jovens e reforçaram a 
sua capacidade de 
reivindicar os seus 
direitos e liberdades. 

As comunidades de 

LGBTIQ, trabalhadores 
e trabalhadoras de sexo 
e PUD são capazes de 
se organizar e têm os 
recursos para 
influenciar as 
comunidades locais e 

políticas nacionais. 

 

Formam-se 

coligações/plataformas/ 
redes inclusivas e 
reforça-se a capacidade 
de defender os direitos 
de PUD, LGBTQI+ e dos 
trabalhadores de sexo. 

Reforço da capacidade 

sobre liderança, 
construção do 
movimento e advocacia 

Colaborar uns com os 
outros, bem como com 
campeões dentro de 
governos, multilaterais 
e outros actores. 

 

Pessoas LGBTQI+, os 
trabalhadores e 
trabalhadoras de sexo e 
PUD beneficiam-se das 
experiências de um e 

do outro e são capazes 
de desenvolver 

estratégias conjuntas 
para influenciar as 
políticas locais e 
nacionais. 

 

Desenvolver estratégias 
conjuntas a utilizar em 
espaços nacionais de 
advocacia. 

Desenvolvimento de 
estratégia conjunta 
Mapeamento das partes 
interessadas. 
Construção de relações 

entre PUD, LGBTQI+ e 
movimentos de 

trabalhadores e 
trabalhadoras de sexo. 

Procedimentos 
progressivos 
simplificados para a 

não criminalização e 
estigmatização do 
trabalho de sexo, 
identidades de género 

marginalizadas, 
relações do mesmo 
sexo, HIV, e posse e 

uso de drogas. 

As pessoas LGBTQI+, 
trabalhadoras e 
trabalhadores de sexo e 

PUD são 
desproporcionalmente 
afectados pela 
discriminação e 

estigmatização do 
género que 
directamente afectam a 

sua capacidade de ter 
uma vida saudável. 

Reduzir a discriminação 
de género, desafiar 
normas de género 

prejudiciais e violência 
contra mulheres, 
pessoas trans e 
intersex e a juventude 

em toda a sua a 
diversidade.  Redução 
do estigma com base 

no estado de HIV e/ou 
orientação sexual, 
identidade e expressão 
de género, e orientada 
e experimentada por 
PUD, pessoas LGBTQI+ 

e trabalhadores de 
sexo. 

 

Advocacia para reduzir 
a discriminação de 
género, desafiar 

normas prejudiciais de 
género e monitoria da 
violência dos direitos 
humanos. Influenciar 

políticas e leis. 

Ter (mulheres e 
jovens) liderança 
e agência que se 

envolvem cada vez 
mais em processos 
políticos e em tomada 

A diversidade de 
liderança pode 
assegurar um 

movimento mais forte e 
sustentável no país. 

Os movimentos de 
população-chave têm 
uma liderança 

diversificada, incluindo 
os líderes da nova 
geração. 

Envolvimento nos 
processos nacionais 
(por exemplo, 

mecanismos de 
coordenação dos países 
GFATM e processos 



de decisões. 

 
Plataformas e sistemas 
nacionais que apoiam a 
coordenação 
comunitária, 

planificação e 

envolvimento nos 
processos nacionais 
estabelecidos e/ou 
reforçados. 

 

PEPFAR e COP) e 
grupos de trabalho 
técnico liderados pelo 
Ministério da Saúde e 

da Justiça. 

É capaz, inclusivo, 
influente e mutuamente 
apoia e influencia os 
decisores para abordar 

a violência baseada no 
género, a 
estigmatização e a 
discriminação. 

Os movimentos de 
pessoas LGBTQI+ mais 
fortes, trabalhadoras e 
trabalhadores de sexo e 

a PUD estão melhor 
posicionados para 
influenciar as políticas a 
nível local, nacional e 

internacional e para se 
manterem sustentáveis 
e capazes de 

gerar nova liderança. 

 

A PUD, as pessoas 
LGBTQI+ e os 
trabalhadores e 
trabalhadoras de sexo 

utilizam de forma eficaz 
mecanismos de 
responsabilização 
perante a SDSR. 

Envolvimento nos 
processos nacionais 
(por exemplo, 
mecanismos de 

coordenação dos países 
GFATM e processos 
PEPFAR e COP) e 
grupos de trabalho 

técnicos liderados pelo 
Ministério da Saúde e 
da Justiça.  

Quadro 1: Resultados prioritários para 2021 em Moçambique 

 

 
África do Sul 
 
Com base na análise do contexto, a Love Alliance seleccionou cinco resultados prioritários para 
2021 que são mais relevantes no nosso ToC global para este contexto específico. 

 
Resultados(s)  Relevância Mudanças específicas a 

nível do país  
Exemplos de 
actividades 

Incluem 

mulheres e 
jovens e 
reforçaram a sua 
capacidade de 
reivindicar os 
seus direitos e 

liberdades.  

As mulheres, devido à 

pobreza, à baixa 
condição e à violência 
baseada no género, são 
desproporcionadamente 
afectadas pelo HIV na 
África do Sul. Em 2017, 

estimava-se que 26% 
das mulheres viviam 
com o HIV, em 
comparação com cerca 
de 15% dos homens. 
Além disso, a maioria 

do financiamento para 

trabalhadoras e  
trabalhadores de sexo, 
PUD e pessoas 
LGBTQI+ vai para os 
programas de HIV e 
não para servir 
mulheres nesses grupos 

com serviços de SSR. 
Poucas organizações se 
concentram nos jovens 
de PUD, pessoas 
LGBTQI+ e 
trabalhadores de sexo 

na África do Sul. 

No entanto, enfrentam 
dupla estigmatização e 
criminalização devido a 

Os parceiros de advocacia 

comunitária bem 
estabelecidos na África do 
Sul incluem mulheres e 
jovens nos seus programas, 
trabalhadores e recursos. 

 Avaliação das 

necessidades entre os 
jovens PUD, pessoas 

LGBTQI+ e 
trabalhadoras e 
trabalhadores de sexo 
(18 - 30 anos); 
 Formação de líderes 

para mulheres e jovens 
que fazem parte das 
comunidades de 

trabalhadoras e 
trabalhadores de sexo, 

PUD e LGBTQI+; 
 Desenvolver 

projectos 
personaizados para 
responder às 
necessidades das 

mulheres e dos jovens. 
 Advocacia para a 

implementação das 
directrizes da SADC 
sobre jovens PUD, 
pessoas LGBTQI+ e 
trabalhadoras e 
trabalhadores de sexo. 



atitudes sociais 
negativas em relação à 
sexualidade dos jovens 
e à necessidade dos 

menores de 14 anos 

obterem uma 
autorização dos pais ou 
responsáveis 
para a realização de 
testes de HIV. 

 
Colaborar uns 
com os outros, e 
com campeões 

entre governos, 
multilaterais e 
outros actores. 

Com base nas 
experiências de 
Bridging the Gaps e 

Hands Off, aprendemos 
que é melhor colaborar 
com os intervenientes 
influentes que têm 

atitudes negativas, 
como o SAPS, e trazê-
los para o grupo como 

co-proprietários da 
mudança planeada. 

 Fazer o lançamento da 

formação de DDP em toda a 
África do Sul para todos 
153.000 funcionários da 
SAPS. 
 Redução da violência 

contra PUD, pessoas 

LGBTQI+ e trabalhadoras e  
trabalhadores de sexo por 
funcionários da SAPS e por 
isso mudaram o exercício da 
polícia ( policiamento 
positiva). 

 

 Formação conjunta 

dos agentes da polícia 
 Identificar os 

campeões entre os 
oficiais da SAPS e 
colaborar com eles 
para alterar as práticas 

de aplicação da lei a 
nível local e nacional. 

Identificar e 

promover 
abordagens 
eficazes que 
desafiem 
estruturas do 
poder que 
causam 

desigualdade, 
erradicam e 
desumanizam a 
PC e as 
identidades 
interseccionais e 
melhorar o HIV e  

Prática de 
provisão de 
serviços de SSR. 

 

A África do Sul tem 

serviços relativamente 
bem estabelecidos de 
SSR e de HIV, mas 
podem ser feitas 
melhorias para tornar 
os serviços mais 
inclusivos (por exemplo, 

também serviços de 
SSR para mulheres que 
usam drogas, mulheres 
trabalhadoras de sexo e 
mulheres trans) e 
centrados nas pessoas. 

Modelos de serviço de SSR 

liderados pela comunidade 
(para além do HIV) que 
estão integrados a nível de 
distritos, províncias e 
nacional. Aumento do acesso 
e da proficuidade do sistema 
nacional de seguro de saúde.

 Identificar, dar o 

arranque e documentar 
modelos de serviços 

liderados pela 
comunidade.  
 Utilizar esta 

evidência para integrar 
serviços a nível de 

distrito, provincial e 
nacional. 
 E utilizar evidências 

para influenciar o 
regime nacional de 

seguro de saúde. 

Mobilizar, 
conectar, 
reforçar e 

complementar 

uns aos outros e 
colaborar 
colectivamente 
com outros 
intervenientes. 

Os movimentos de PUD, 
trabalhadoras e 
trabalhadores de sexo e 

LGBTQI+ estão bem 

organizados na África 
do Sul. Em certos 
projectos/temas, a 
colaboração tem sido 
estabelecido, por 
exemplo no projecto 
Hands Off para reduzir 

a violência perpetrada 
pela polícia. Isto 
resultou numa directriz 
adoptada em conjunto e 
em formações 
conjuntas de agentes 

da SAPS. Vamos 

continuar com esta 
colaboração para com a 
Love Alliance. 

As organizações fortes de 
PUD, trabalhadores de sexo 
e LGBTQI+ colaboram e 

complementam o trabalho 

um do outro. 
 
 

 
 

 
 

 Plano para uma 

estratégia de advocacia 
conjunta; 
 Implementar 

actividades conjuntas 
(por exemplo, reforma 
da polícia, 
envolvimento no CCM 

do Fundo Global e 
modelos de prestação 
de serviços). 



Humanizar a PC, 
reduzir a 
violência 
baseada no 

género, criar 

uma dinâmica 
para a não 
criminalização e 
a não 
estigmatização e 
serviços 
integrados de 

HIV e de SSR 
abrangentes. 

A criminalização dos 
trabalhadores e 
trabalhadoras de sexo e 
PUD e a estigmatização 

das pessoas LGBTQI+ 

agrava a questão da 
violência, uma vez que 
desencoraja as pessoas 
de denunciar violações 
e agressões e dificulta o 
seu acesso aos serviços 
de SSR/HIV. Também 

perpetua a 
discriminação e o abuso 
de todas as formas, 
incluindo a violência. 
Portanto, humanizar 
PUD, trabalhadoras e 
trabalhadores do sexo e 

pessoas LGBTQ+I, 
reduzindo a violência e 
continuar a criar 
dinâmica para a não 
criminalização e 
não estigmatização, é 
fundamental para 

garantir o acesso de 
qualidade aos serviços 
de saúde e direitos 
sexuais para as 
comunidades da África 
do Sul. Isto liga-se bem 

com os esforços actuais 
feitos pela Hands Off! 

 

Práticas policiais reformadas 
que resultam na redução da 
violência contra 
trabalhadoras e 

trabalhadores de sexo, PUD 

e pessoas LGBTQI+. 

 Defender a não 

criminalização do 
trabalho de sexo e da 
posse e do consumo de 

drogas e reduzir a 
violência contra os 
trabalhadores de sexo, 

pessoas LGBTQI+ e 
PUD. 
 Capacitar os 

responsáveis pela 
violência, incluindo a 
polícia, os profissionais 
de saúde e os 
membros da 
comunidade e órgãos 

de comunicação social. 
 Desenvolver histórias 

sobre PUD, 

trabalhadoras e 
trabalhadores de sexo 
e pessoas GBTQI+. 

Quadro 2: Resultados prioritários para 2021 na África do Sul 
 

 
Zimbabué 
 
Com base na análise do contexto, a Love Alliance seleccionou cinco resultados prioritários para 
2021 que são mais relevantes na nossa ToC global para o contexto específico do Zimbabué. 

 
Resultados(s)  Relevância Mudanças específicas 

a nível de país  
Exemplos de 
actividades 

Estabelecer os direitos, 
liberdades e 

capacidades um do 
outro, e reconhecer as 
suas intersecções.  

Este resultado é 
importante para 

promover os esforços 
de colaboração que 
pode ampliar o impacto 
em movimentos de 

PUD, trabalhadoras e  
trabalhadores de sexo e 
pessoas de LGBTQI+. 
Contudo, uma 
colaboração 
significativa só é 
possível quando as 

comunidades são 
capazes de afirmar os 
direitos e liberdades 
uns dos outros para 

viver em harmonia. 

 

 

Reforçar a capacidade 
dos Gays e dos homens 

trans, bem como das 
mulheres lésbicas e das 
mulheres trans de 
afirmarem os direitos 

um do outro e de 
poderem viver nos 
mesmos espaços com 
harmonia e 
reconhecimento um do 
outro. 

Sessões de Orientação 
Sexual e Expressão da 

Identidade de Género 
(SOGIE) com diversos 
grupos de LGBTQI+. 



Colaborar uns com os 
outros, e com 
campeões entre 
governos, multilaterais 

e outros actores. 

A colaboração dentro 
da comunidade de PUD, 
trabalhadoras e 
trabalhadores de sexo e 

pessoas LGBTQI+ é 

essencial e deve 
facilitar envolvimento 
com PUD, 
trabalhadoras e 
trabalhadores de sexo e 
pessoas LGBTQI+, os 
campeões e 

intervenientes 
estratégicos que podem 
ajudar a impulsionar a 
agenda da PC, mesmo 
no seio das instituições 
governamentais. 

 

Os diversos grupos de 
PUD, trabalhadoras e 
trabalhadores de sexo e 
pessoas LGBTQI+ 

precisam de ser 

capazes de expressar 
com uma única voz 
suficientemente 
coordenada quando 
interagem com as 
partes interessadas, de 
modo a não darem 

informações 
contraditórias ou 
mostrarem divisões 
dentro do sector. 

Reforço da capacidade 
de organizações de 
PUD, trabalhadoras e 
trabalhadores de sexo e 

pessoas LGBTQI+ em 

trabalho conjunto e 
diplomacia. 

É competente, 
inclusivo, influente e 

mutuamente apoiante e 
influencia os decisores 
a abordarem a violência 
baseada no género, a 
estigmatização e a 
discriminação. 

A Violência e 
discriminação dos 

grupos de PUD, 
trabalhadoras e 
trabalhadores de sexo e 
pessoas LGBTQI+ são 
alguns dos desafios 
mais prevalecentes 

enfrentados pela 
comunidade de PC, é 
importante que o 
movimento de PUD, 
trabalhadoras e  
trabalhadores de sexo e 

pessoas LGBTQI+ 

desenvolva programas 
sólidos de advocacia 
que sejam capazes de 
influenciar os decisores 
e os dirigentes 
políticos. 
 

Os grupos de PUD, 
trabalhadoras e 

trabalhadores de sexo e 
pessoas LGBTQI+ 
precisam de investir 
recursos e esforços 
adequados no 
desenvolvimento de 

iniciativas de advocacia 
para assegurar que se 
tornem mais fortes. 

Planificação estratégica 
e advocacia baseada 

em evidências. Troca 
de experiências de 
aprendizagem com 
outros países que 
tenham demonstrado 
sucesso nas áreas de 

advocacia relacionadas 
com o foco dessa 
comunidade. 

Passos progressivos 
simplificados para a 
não criminalização e 
estigmatização do 

trabalho de sexo, 
identidades de género 
marginalizadas, 

relações do mesmo 
sexo, HIV, posse e 
consumo de drogas. 

A maioria dos desafios 
enfrentados pelas 
pessoas LGBTQI+, PUD 
e trabalhadoras e  

trabalhadores de sexo 
no Zimbabué devem-se 
a leis criminalizadoras, 

a maioria das quais se 
traduzem em ódio e 
homofobia por parte 
dos cidadãos e mesmo 

em forças 
uniformizadas. 
A não criminalização 
será um grande passo 
para garantir que os 
direitos das PUD, dos 
trabalhadores de sexo e 

das pessoas LGBTQI+ 
sejam respeitados. 

 

O Zimbabué precisa de 
descriminalizar a 
homossexualidade e 
abraçar a diversidade 

sexual. 

Os grupos de PUD, 
trabalhadoras e 
trabalhadores de sexo e 
pessoas LGBTQI+ 

precisam de ter 
capacidade para iniciar 
um processo judicial. 

Possibilitou um maior 
acesso a serviços 
abrangentes, 
inclusivos, sensíveis ao 

A situação actual para a 
maioria de PUD, 
trabalhadoras e 
trabalhadores de sexo e 

Os serviços de SSRD 
para PUD, 
trabalhadoras e 
trabalhadores de sexo e 

Fortalecer a advocacia 
para o acesso universal 
a serviços para pessoas 
LGBTQI+. 



género, centrados nas 
pessoas, orientados 
para a prestação de 
contas e abrangentes 

sobre o HIV e a SSR. 

pessoas LGBTQI+  no 
Zimbabué dificulta-lhes 
o acesso fácil que é o 
mais básico dos 

serviços de SSRD. 

pessoas LGBTQI+ 
precisam de ser 
universalmente 
acessíveis a todos 

aqueles que deles 

necessitam. 

 

Quadro 3: Visão geral dos resultados prioritários para 2021 no Zimbabué


