
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anúncio de concurso para nomeações de candidatos 
para o Comité Consultivo de Activistas da Love 

Alliance 
 
Contextualização  
 
A Love Alliance é uma parceria de advocacia entre a Aidsfonds, AFE, GALZ, GNP+, ISDAO, 
SANPUD, Sisonke e UHAI-EASHRI, financiada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros 
do Reino dos Países Baixos. Juntos, investimos na abordagem de barreiras estruturais à 
Saúde Sexual e Reprodutiva e Direitos (SSRD), incluindo a desigualdade de género, não-
criminalização, financiamento a pessoas LGBTQI+, trabalhadores de sexo, Pessoas que 
Usam Drogas e Pessoas que Vivem com HIV, e maior acesso à saúde e justiça. 
A visão da nossa Aliança é de criar um mundo onde todas as pessoas possam e sejam 
empoderadas para fazer escolhas bem informadas e 
autónomas sobre os seus corpos sem serem criminalizadas, 
estigmatizadas ou excluídas, para que possam usufruir do 
mais alto nível de cumprimento de SSRD e da mais baixa 
vulnerabilidade às ITSs, incluindo o HIV, e outras doenças.  
 
As actividades da nossa parceria: 
 
● São impulsionados pelas experiências vividas das 

comunidades que servimos; 
● Promover aprendizagem entre parceiros e a 

colaboração entre os parceiros e as comunidades que 
representam; 

● Assegurar que as comunidades possam influenciar a 
tomada de decisões e exercer uma supervisão 
independente; 

● Baseiam-se na concessão participativa de subvenções 
para assegurar que os próprios activistas locais 
seleccionem parceiros locais e atribuam mais de 60% 
das subvenções em causa; 

● Permitir flexibilidade em termos de orçamentação, 
estabelecimento de prioridades, parcerias e inovação 
para responder a questões emergentes. 

O nosso manifesto 
A Love Alliance é sobre nós - as pessoas e 
o nosso poder quando nos reunimos como 
comunidades. Todos nós somos 
criminalizados ou discriminados de uma 
forma ou de outra devido à nossa 
identidade ou ao nosso estado ou 
comportamento em relação ao HIV, ou 
apenas por razões políticas. Todos os 
anos, dezenas de milhares de nós são 
presos, processados, encarcerados, 
deportados, multados ou privados de 
acesso à saúde e à justiça. 
Trabalharemos em solidariedade entre 
países, entre gerações/agências e entre as 
nossas comunidades/identidades. 
Utilizaremos a 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. A Love Alliance é a nossa 
oportunidade de dar prioridade e investir 
em desafiar as barreiras estruturais da 
desigualdade de género, 
subfinanciamento, criminalização e 
exigiremos a inclusão no acessso à saúde. 
 



 
Estamos activos em 10 países de África (África do Sul, Zimbué, Moçambique, Quénia, 
Uganda, Burundi, Nigéria, Burkina Faso, Egipto e Marrocos) e, adicionalmente, iremos fazer 
advocaia a nível internacional e (sub) regional. 
 
Para mais informações sobre a Love Alliance, queira por favor consultar 
https://aidsfonds.org/love-alliance  

 
Para aconselhar sobre a direcção do programa e promover a missão do programa, a Love 
Alliance procura sete candidatos que terão um lugar no Comité Consultivo de Activistas.  
 
Sobre o Comité Consultivo de Activistas 
O Comité Consultivo de Activistas faz parte da estrutura de governança da Love Alliance e é o 
principal órgão consultivo independente composto por especialistas e pela comunidade do 
Conselho Estratégico da Love Alliance. O Comité Consultivo de Activistas será constituído por 
um grupo de um mínimo de cinco e um máximo de sete membros especialistas. As suas 
tarefas principais são a realização de revisões e o aconselhamento prospectivo ao Conselho 
Estratégico em questões estratégicas.  
 
A Aidsfonds, como líder administrativo, é o principal responsável pela gestão da 
subvenção. O Conselho Estratégico da Love Alliance terá a responsabilidade final pela 
direcção estratégica global da parceria e pela supervisão da implementação da Love 
Alliance. 
 
Responsabilidades do Comité Consultivo de Activistas 

● Manter-se actualizado com o trabalho da Love Alliance e dos parceiros 
● Monitorar a adesão dentro da Love Alliance aos seus valores fundamentais, princípios 

de governança e normas mínimas.  
● Realizar uma revisão anual da Love Alliance, especificamente em relação ao ToC, ao 

plano anual e aos relatórios anuais, em relação aos valores e princípios acima 
mencionados, bem como aos desenvolvimentos recentes, para que a Alliance continue a 
servir melhor as necessidades das comunidades. Como tal, o comité fornece, pelo 
menos, duas vezes por ano os resultados por escrito sobre os progressos e conselhos 
sobre como abordar as lacunas e deficiências identificadas nas revisões e numa base ad 
hoc, à medida que estas possam surgir. 

● Para além disso, o Comité Consultivo de Activistas prestará aconselhamento ao 
Conselho Estratégico: 
- Sobre questões levantadas pelo Conselho Estratégico 
- Sobre questões levantadas pelo Comité Consultivo de Activistas, incluindo 

tendências, oportunidades e ameaças de advocacia. 
 

O Comité Consultivo de Activistas reúne pelo menos duas vezes por ano, como parte do ciclo 
anual de planificação e elaboração de relatórios, e com o objectivo de aconselhar o Conselho 
Estratégico antes das suas reuniões. Podem ser convocadas reuniões ad-hoc pelo Conselho 
Estratégico ou pela maioria do Comité Consultivo de Activistas, se for necessário. Um 
membro que esteja ausente em mais de duas reuniões formais consecutivas sem uma 
autorização é considerado como tendo se demitido.   
 

https://aidsfonds.org/love-alliance


As reuniões serão na sua maioria virtuais baseadas na Internet (de 2-3 horas no máximo). Se 
necessário e viável, uma reunião por ano pode ser presencial, e esta será na mesma cidade 
que a reunião presencial do Conselho Estratégico, para que possa haver uma reunião entre 
o Conselho Estratégico e o Comité Consultivo de Activistas. 
 
Os membros são recompensados pelo investimento de tempo (espera-se que sejam 50 horas 
por ano para preparativos e reuniões online e qualquer tempo adicional para reuniões 
presenciais), através de uma taxa fixa de €500 500 por ano. Além disso, as despesas de viagem 
(incluindo ajudas de custo) e de alojamento para reuniões presenciais e/ou conferências são 
cobertas pela Love Alliance.  
 
Composição do Comité Consultivo de Activistas 

O Comité Consultivo de Activistas será constituído por um grupo de um mínimo de cinco 
e um máximo de sete membros especialistas com os seguintes atributos de qualificação 
essenciais: 
 
● São representantes nomeados de comunidades de pessoas que usam drogas, 

trabalhadores de sexo, LGBTIQ+ e/ou pessoas que vivem com HIV. 
● São confiados e apoiados pela sua comunidade para representar uma ou mais pessoas 

que usam drogas, trabalhadores de sexo, LGBTIQ+ e pessoas que vivem com 
comunidades de HIV nas regiões e países onde a Love Alliance opera; 

● São activistas e especialistas, e têm a capacidade de contribuir e participar efectivamente 
nas actividades do Comité Consultivo de Activistas; 

● Apoiam e promovem os princípios e principais abordagens da Love Alliance, incluindo a 
perspectiva feminista; 

● São representantes da circunscrição do grupo e não das suas organizações individuais.. 
 
Os membros do Comité Consultivo de Activistas incluirão pelo menos dois membros com 
idade inferior a trinta anos, um representante da comunidade trans e pelo menos um 
membro vivendo com HIV. Os membros do Comité Consultivo de Activistas representam as 
pessoas que usam drogas, trabalhadores de sexo, LGBTIQ+ e comunidades de pessoas que 
vivem com HIV. 
 
Para assegurar a natureza imparcial do Comité, os membros não serão funcionários ou 
membros do Conselho de Direcção de parceiros que são financiados pela Love Alliance, mas 
sim associados independentes. Note-se que os trabalhadores de parceiros ou beneficiários 
que são financiados pelos parceiros da Love Alliance através de outras fontes de 
financiamento podem candidatar-se. 
 
Os membros do Comité Consultivo de Activistas são empossados por um mandato de 2,5 
anos (o mandato começa a 1 de Agosto). Após os 2,5 anos iniciais, o Conselho Estratégico 
pode decidir prolongar o mandato do Comité Consultivo de Activistas até ao fim da 
parceria, ou lançar um novo concurso para os membros do Comité Consultivo de 
Activistas. 
 
O comité será facilitado pela equipa administrativa da Love Alliance, que organizará e 
participará nas reuniões do Comité, mas não participará dos processos de tomada de 
decisões.  



 

Processo de selecção 
 
Os membros do Comité Consultivo de Activistas serão nomeados através deste concurso. 
Todas as nomeações serão revistas e pontuadas pela direcção administrativa da Love 
Alliance e 1 representante de qualquer parceiro interessado da Love Alliance que deseje 
fazer parte do processo de selecção. Os candidatos pré-seleccionados serão apresentados 
ao Conselho Estratégico da Love Alliance para aprovação final, e depois disso os membros 
serão oficialmente empossados. 

Os nomeados serão avaliados quanto ao seu empenho nos objectivos e princípios do 
programa da Love Alliance, liderança demonstrada, competências e conhecimento técnico. 
Será procurado o equilíbrio em termos de género, idade, etnia e, se possível, representação 
geográfica, para além dos critérios acima mencionados para a composição. 
 
Requisitos 
 
O processo de selecção será conduzido com base nos seguintes critérios: 

● Candidates are a representative of the LGBTQI+ people, sex workers, people who use 
drugs and/or people living with HIV communities in the countries and countries where 
the Love Alliance is implemented. The alliance is committed to diversity and inclusion in 
its selection process and encourages applications from groups of people targeted 
for/subjected to intersecting oppressions. 

● Os candidatos são um representante de pessoas LGBTQI+, trabalhadores de sexo, 
pessoas que usam drogas e/ou comunidades de pessoas que vivem com HIV nos países 
e em países onde a Love Alliance é implementada. A Alliance está empenhada na 
diversidade e inclusão no seu processo de selecção e encoraja candidaturas de grupos 
de pessoas visadas/submetidas a opressões de intersecção. 

● Os indivíduos devem ser activos na sociedade civil e capazes de demonstrar fortes laços e 
reconhecimento com as comunidades em que trabalham. Têm pelo menos 2 anos de 
experiência demonstrável a trabalhar para o seu grupo no seu país ou região, e têm uma 
compreensão do trabalho com múltiplos tipos de intervenientes (por exemplo, governos, 
doadores, outras ONGs e activistas). 

● Os candidatos têm um conhecimento profundo dos direitos das pessoas que usam 
drogas, trabalhadores de sexo, LGBTIQ+ e pessoas que vivem com HIV. 

● Compromisso pessoal com os objectivos, princípios-chave e abordagens da Love 
Alliance, incluindo a perspectiva feminista. 

● Os indivíduos são capazes de comunicar verbalmente e por escrito em inglês e/ou 
francês, árabe, português. São capazes de falar em público e/ou escrever. 

● Conhecimento e perícia em pelo menos um dos seguintes tópicos 
o Saúde Sexual e Reprodutiva e Direitos  
o Programação do HIV/SIDA 
o Programação de género e direitos corporais o Promoção da liderança juvenil 
o Integração do género 
o Interseccionalidade entre as comunidades as quais a Love Alliance serve  



o Não-criminalização 
o Criação de movimento 
o Advocacia e influência na elaboração de políticas  

● Os candidatos devem estar dispostos e aptos a viajar internacionalmente, se necessário 
● Para encorajar a participação significativa de jovens activistas e o desenvolvimento de 
lideranças, a Alliance apoia, particularmente, as candidaturas de candidatos com menos de 30 
anos de idade. De igual modo, estamos também a convidar o pessoal júnior (assalariado/não-
assalariado) a candidatar-se. 
 
Conflito de interesses 
 
Os membros do Comité terão de agir em conformidade com os princípios e acordos da 
Alliance, conforme a Proposta Completa e os Estatutos de Governança, e declarar qualquer 
possível conflito de interesses no início do seu mandato (através da assinatura de um acordo 
de conflito de interesses), bem como no início de uma reunião em relação a pontos da agenda 
onde tal possa surgir. Os membros não podem estar envolvidos em conversações que possam 
ter impacto ou envolver directamente as suas organizações. 
 
Nomeações 
 
Os candidatos podem auto-nomear-se, ou serem nomeados por outros, o mais tardar até 9 
de Junho de 2021. Queira por favor enviar as nomeações para Naroesha Jagessar 
(Cordenadora de Parceria da Love Alliance), njagessar@aidsfonds.nl e Haitske van Asten 
(hvanasten@aidsfonds.nl) com cc para Rajae El Baghdadi (relbaghdadi@aidsfonds.nl).  As 
entrevistas estão previstas para as semanas de 14 e 21 de Junho. 
 
Para ser considerado para nomeação, queira por favor enviar: 
- Um perfil do nomeado, descrevendo resumidamente que perspectiva, 

competências e experiência trarão ao comité consultivo (máx. 1 página) 
- Curriculum Vitae  
- Declaração da motivação 
- Uma carta de suporte 
- Informação de contacto para 2 referências. 
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