
Candidaturas Para Nomeação ao 

Comité Regional de Subvenções 

da África Austral 

 

 

A Aidsfonds está à procura de 9 membros para trabalharem no 
Comité Regional de Subvenções como parte do Comité 

Participativo de concessão de subvenções da Aidsfonds para a 
África Austral (África do Sul, Zimbábue e Moçambique), no âmbito 
da parceria Love Alliance. 

  

A Aidsfonds é uma organização Holandesa sem fins lucrativos que trabalha para um 

mundo sem SIDA com enfoque nas pessoas e regiões mais afectadas. O nosso objectivo 

é acelerar a prevenção, o tratamento, os cuidados e o apoio ao HIV a nível mundial, 

através de intervenções piloto e expandidas na comunidade, junto com os governos e 

parceiros locais. Nós acreditamos que o investimento nas comunidades é crucial para 

acabar com a SIDA. Para mais informações, ver: www.aidsfonds.org/ 

 

Love Alliance 

A Love Alliance trabalha para melhorar a saúde e os direitos dos trabalhadores de sexo, 

pessoas que usam drogas, pessoas LGBTIQ+ e pessoas que vivem com HIV em África. 

Em conjunto, a aliança trabalha para uma redução significativa de incidência do HIV, 

influenciando as políticas, organizando comunidades e sensibilizá-las sobre os direitos e 

saúde em dez países. A aliança reúne organizações lideradas por comunidades mais 

afectadas pelo HIV e SIDA. Em toda a África, os líderes de opinião (a GALZ, a SANPUD, a 

Sisonke), os doadores (UHAI EASHRI, AFE, ISDAO, Aidsfonds) e a rede global de pessoas 

vivendo com HIV (GNP+) uniram forças. A Aidsfonds é o líder administrativo Holandês e 

doador para Zimbábue, Moçambique e África do Sul. 

 

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.  

 

 

http://www.aidsfonds.org/
https://aidsfonds.org/love-alliance
https://galz.org/
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiayvGMhLLvAhVWNuwKHbP5BXcQFjAAegQIBBAE&url=http%3A%2F%2Fwww.sanpud.org%2F&usg=AOvVaw1fEnxW8sPrphT3g_1cjMvF
http://www.sisonke.org.za/
https://uhai-eashri.org/https:/uhai-eashri.org/
https://afemena.org/
https://www.isdao.org/home/
https://aidsfonds.org/


A parceria (2021 - 2025) está activa em dez países: África do Sul, Zimbábue, 

Moçambique, Quênia, Uganda, Burundi, Nigéria, Burkina Fasso, Egipto, Marrocos e a 

nível global e regional. 

 

Dentro da Love Alliance, a Aidsfonds é o doador para a região da África Austral 

(África do Sul, Zimbábue, Moçambique). 

 

Concessão participativa de subvenções 

 A concessão de subvenções na Love Alliance é feita através de uma abordagem 

participativa, para assegurar que as comunidades estejam no centro da concessão de 

subvenções. Com as comunidades afectadas a influenciar a tomada de decisões, o 

financiamento 1) responde às necessidades identificadas a nível comunitário, 2) contribui 

para uma mudança social e política real e relevante e 3) contribui para o crescimento do 

movimento. A abordagem participativa da Love Alliance em matéria de concessão de 

subvenções assegurará a inclusão e a transformação do género em todas as etapas do 

processo.  

 

Uma parte indispensável da concessão de subvenções participativas é a criação de um 

comité regional de subvenções. O comité regional de subvenção terá o papel 

fundamental de aconselhar sobre a selecção dos parceiros nacionais e sub-regionais de 

advocacia (beneficiários de subvenções) para a África Austral, através da análise dos 

pedidos de subvenção apresentados.  

 

 

Love Alliance | Comité Regional de Subvenções (RGC) da África 
Austral 

 
Composição 

O RGC será constituído por (até) nove defensores/activistas comunitários. Os membros 

do RGC são seleccionados com base na sua experiência em advocacia. Dois membros 

estarão à disposição como revisores suplentes, no caso de outros membros não 

estiverem disponíveis. O comité irá reflectir a diversidade das diferentes comunidades 

que a Love Alliance está a servir, incluindo jovens (18-24 e 25-29 anos) LGBTQI+, 

trabalhadores de sexo, pessoas que usam drogas, representantes bem como pessoas que 

vivem com HIV.  

 

Funções e responsabilidades 

O RGC será responsável pela selecção de pedidos recebidos da parte dos parceiros de 

advocacia locais, nacionais e sub-regionais liderados por e ao serviço de LGBTQI+, 

trabalhadores de sexo, pessoas que usam drogas, incluindo pessoas que vivem em 

comunidades com HIV. Estes parceiros receberão subvenções e/ou apoio não financeiro1, 

e empenhar-se-ão numa advocacia coordenada a nível nacional, (sub)regional e/ou 

internacional. 

 

De forma regular, o CGR analisará e actualizará as prioridades2 de advocacia nacionais e 

regionais, e analisará directamente os pedidos de subvenções competitivas de LGBTQI+, 



organizações lideradas por trabalhadores de sexo e por pessoas que usam drogas, 

incluindo pessoas que vivem com HIV, a fim de aconselhar sobre as que serão 

financiadas. 

 

Adesão, processo de selecção e critérios 

Os membros do RGC serão nomeados através deste concurso público para apresentação 

de candidaturas. As nomeações serão revistas e comparativamente classificadas por um 

subcomité de membros da equipa da Love Alliance da Aidsfonds e líderes de opinião da 

Love Alliance SANPUD, GALZ e Sisonke, que (na primeira selecção) decidem sobre uma 

lista final de membros do RGC. O Presidente e o Vice-Presidente do RGC serão nomeados 

por consenso pelo RGC no início de cada mandato de dois anos.   

 

A selecção dos membros do RGC será baseada nos seguintes critérios de avaliação:  

 

 Os membros podem e estão empenhados em rever e classificar as propostas de 

subvenção de forma objectiva, discuti-las em inglês/português, e oferecer 

perspectivas sobre como o financiamento internacional pode apoiar actividades e 

capacidade organizacional para a sociedade civil nacional e organizações comunitárias 

de LGBTQI+, trabalhadores de sexo, pessoas que consomem drogas, incluindo 

pessoas que vivem com HIV e redes regionais da África Austral.  

 De preferência, ter experiência com ou ter estado envolvido na concessão de 

subvenções e/ou assistência técnica, no trabalho com a população-chave, e no 

desenvolvimento, elaboração de orçamento, implementação, monitoria e avaliação de 

projectos.   

 Reflectir o equilíbrio de género e geográfico. Pelo menos um dos membros vive 

abertamente com HIV e o total dos membros faz parte da população-chave, incluindo 

pessoas vivendo com HIV. 

 Manter-se objectivo e não demonstrar tendência em relação a certas propostas com 

base na sua experiência pessoal, conhecimentos e a quem representam, mas antes 

avaliar as propostas mais susceptíveis de alcançar os objectivos da Love Alliance. 

 Não sejam membros de organizações beneficiárias de subvenções no âmbito de 

apresentação de propostas. 

 Sejam oriundos dos três países elegíveis: Zimbábue, Moçambique, África do Sul. 

 Indicar as prioridades nacionais e regionais no âmbito da Love Alliance com base nas 

informações fornecidas na Teoria de Mudança4 da Love Alliance e na solicitação de 

propostas.  

 Compromete-se a um investimento de tempo para participar nas reuniões 

preparatórias e na reunião de revisão. 

 Irá assinar a política de Conflito de Interesses da Aidsfonds 

 

 

A adesão ao RGC é (pelo menos) um compromisso de dois anos.  

O prazo de adesão ao RGC é de dois anos. Por razões de eficácia e continuidade, pelo 

menos um terço dos membros são convidados a continuar a servir um segundo mandato, 

ou até ao fim da parceria da Love Alliance. 

 

 
 

 
 
4   Em anexo neste documento 



Quem pode se candidatar? 
 

A Aidsfonds está à procura de especialistas 

A Aidsfonds empenha-se em obter uma gama de conhecimentos especializados para 

estar representada no RGC. Isto inclui conhecimentos especializados relacionados com 

respostas comunitárias ao HIV; conhecimentos especializados sobre prioridades e 

necessidades da população-chave; opiniões de especialistas sobre como o financiamento 

e apoio não financeiro podem contribuir melhor para a redução do HIV; experiência com 

a concessão de subvenções; e experiência com assistência técnica a redes e 

organizações que possam estar a operar com recursos limitados, experiência, 

capacidade, e/ou constrangimentos devido ao estigma e discriminação.  

 

A Aidsfonds está a empenhar-se pela diversidade   

 Os membros do RGC reflectem a diversidade de género, idade, língua, nacionalidade, 

origem étnica/racial, e antecedentes socioeconómicos.  

 Os membros do RGC vêm da sociedade civil, e não são funcionários de instituições 

governamentais. 

 Todos os membros do RGC são auto-identificados como sendo parte de, e/ou como 

tendo uma longa experiência de trabalho com uma ou mais população-chave com foco 

na advocacia em prol da saúde e dos direitos da população-chave. 

 Pelo menos um membro, se não mais, do RGC está a viver abertamente com HIV. 

 Pelo menos dois membros, se não mais, do RGC são jovens membros da comunidade 

(18-24 anos). 

 

 

Os membros do RGC são voluntários 

 Será concedido um pequeno subsídio aos membros do RGC para custear os seus 

serviços voluntários. 

 Os membros do RGC devem estar presentes durante o Concurso anual durante pelo 

menos 5 dias na leitura, revisão e avaliação de propostas, pelo menos 2 dias em 

reuniões com outros membros do RGC para discutir e finalizar revisões (normalmente 

2 dias consecutivos e actualmente estes são mais provavelmente sob forma de 

reuniões online), e anualmente até 6 teleconferências adicionais com a Aidsfonds e 

possivelmente outros doadores da Love Alliance para discutir recomendações e 

processos de atribuição de subvenções. 

 As funções do Presidente e do Vice-Presidente do RGC incluem responsabilidades 

adicionais que resultam em aproximadamente 12 dias.  

 Um termo de Referência integral será partilhado com membros seleccionados. 

 

Está interessado em se tornar um membro do Comité Regional de Subvenções para a 

África Austral? Por favor preencha e envie o formulário de candidatura abaixo, 

juntamente com um currículo para agroot@aidsfonds.nl. O prazo para a apresentação 

de candidaturas é 30 de Março de 2021. Uma decisão sobre a constituição do RGC da 

África Austral será comunicada até dia 7 de Abril de 2021. Os novos membros do RGC da 

África Austral deverão iniciar o seu mandato no dia 12 de Abril de 2021.  

 

 

 

 

 

mailto:agroot@aidsfonds.nl


Formulário de Candidatura3 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Nome 
 

 

Apelido 
 

 

Género 

(por favor informe-nos se 

preferir não revelar) 

 

 

Endereço postal 

 

 

 

 

 

Número de telefone 

(incl. código do país) 

 

 

Endereço de correio 

electrónico 

 

 

 

Tenho experiência nos seguintes países. Por favor, seleccione todos os que se aplicam: 

 

☐ Moçambique 

☐ África do Sul 

☐ Zimbábue 

☐ Sub-regional (África Austral)  

Sou um membro da seguinte comunidade. Por favor, seleccione todas as que se aplicam: 

☐ Pessoas que vivem com HIV 
☐ Gays, bissexuais, queer e outros homens que fazem sexo com homens 
☐ Pessoas que consomem drogas 

☐ Trabalhadores do sexo 
☐ Mulheres e Raparigas 
☐ Transgénero e pessoas intersex 

 
☐ Jovens (18-24 years) 
☐ Pessoas que vivem em zonas rurais 
☐ Prefere não revelar 
☐ Outro (por favor especifique): 

 

Tenho conhecimento especializado em relação às seguintes comunidades. Por favor, 

seleccione todas que se aplicam: 

 

☐ Pessoas que vivem com HIV 
☐ Gays, bissexuais,  queer e outros homens que fazem sexo com homens 
☐Pessoas que consomem drogas 
☐ Trabalhadores do sexo 
☐ Transgénero e pessoas intersex 
☐ Mulheres e Raparigas 
☐ Jovens 
☐ Pessoas que vivem em zonas rurais 
☐ Prefere não revelar 



☐ Outro (por favor especifique): 

 

 

Por favor, explique o seu nível de conhecimento sobre população-chave e as suas prioridades 

de advocacia, respostas comunitárias ao HIV, concessão de subvenções, assistência técnica 

para organizações comunitárias com recursos limitados [máx. 150 palavras]: 

 

 

 

 

 

 

Sou fluente nas seguintes línguas: 

 

1. 

2. 

3. 

 

Filiação(ões) organizacional(is) actual(is) (incluindo todas pagas e voluntárias) 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

REFERÊNCIAS 
1. Um contacto/referência-chave na organização acima mencionada 

Se não puder fornecer uma "referência organizacional", por favor forneça uma segunda "referência 

independente " abaixo. 

Nome 
 

 

Apelido 
 

 

Título 
 

 

Endereço de correio 

electrónico 

 

 

2. Referência independente 

Por favor, forneça um nome, título e endereço de correio ectrónico para alguém que o conheça e que 

possa atestar a sua capacidade de participar no RGC e contribuir para a missão da Aidsfonds.  

Nome 
 

 

Apelido 
 

 

Título 
 

 

Endereço de correio 

electrónico 

 

 



MOTIVAÇÃO 
Por favor, escreva no máximo 300 palavras: 

 

1. Por que está interessado em tornar-se um membro do RGC? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Que perspectivas, competências e experiência traz para o RGC? 

 

 

 

 

 

 

 

PRIORIDADES NA ADVOCACIA A FAVOR DE SSRD/HIV PARA 
POPULAÇÃO-CHAVE NO SEU PAÍS/REGIÃO 
 

O que você considera prioridades em termos de advocacia em relação à SSRD/HIV para 

membros de LGBTQI+, trabalho de sexo, pessoas que usam drogas na comunidade? 

 

*Por favor, assine a declaração abaixo para completar o formulário. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

Ao submeter esta auto-nomeação, o candidato certifica que 1) compreende as funções e 

responsabilidades associadas a este cargo, 2) a informação fornecida neste formulário e 

nos documentos anexos é verdadeira e correcta, e 3) compreende que ao fornecer 

informação falsa ou enganosa resultará na desqualificação do processo de selecção.  

O candidato consente que os dados fornecidos serão utilizados para os fins do processo 

de nomeação tal como descrito no início do formulário. 

 

Nome : 

 

 

 

Data de 

candidatura 

(data/mês/ano) : 

 

 

 

Assinatura : 

 

 

 

 



 


