Love Alliance convite para
apresentação de propostas
2022-2023: Lista de perguntas
Observe:
•

Esta lista de perguntas indica quais são as perguntas reais do formulário de
inscrição.

•

Não aceitaremos envios por e-mail ou qualquer outro documento. Para ser
considerado para este convite à apresentação de propostas, preencha o
formulário de candidatura online em aidsfonds.grantplatform.com

Lista de perguntas
1.

Queira por favor fazer uma breve apresentação da sua organização, incluindo a
visão, missão, ano de fundação, órgão directivo, tamanho do pessoal e voluntários.
(máximo de 500 palavras)

2.

Nome oficial da sua organização e abreviaturas (caso existam)
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3.

Endereço físico da sua organização (Rua, número, cidade, país)

4.

Dados de contacto da sua organização (Número de telefone, Email)

5.

Pessoa de contacto para esta candidatura (Nome, Cargo)

6.

Pessoa de contacto - endereço de correio electrónico

7.

Representante(s) jurídico(s) - (Nome, Cargo, Organização, Email, Número de
telefone)

8.

Presidente do conselho (Nome, Cargo, Organização, Email, Número de telefone)

9.

Dados bancários da organização (moeda corrente)
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1

Nome da conta

2

Número de conta

3

Nome do banco

4

Endereço do banco

5

Código BIC/SWIFT

6

Moeda

10.

Existe uma assinatura conjunta e uma autorização de pagamento?

Campo de ajuda: Isto significa que pelo menos duas pessoas da(s) organização(ões)
assinam todas as principais transacções financeiras
11.

Rendimento Anual
Em Euros

12.

1

Rendimento Anual 2019

2

Rendimento Anual 2020

3

Rendimento Anual 2021
Rendimento esperado de outros doadores em 2022 e para que projectos?
Nome do doador

1
2
3

No sua moeda
corrente

Montante para 2022

Projecto/trabalho

Doador 1
Doador 2
Doador 3
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13.

País(es) de funcionamento da sua organização

14.

É uma organização liderada por jovens?

15.

É uma organização liderada pela comunidade?

Caixa de ajuda: Liderada por: Pessoas LGBTIQ+, trabalhadores de sexo, pessoas que
usam drogas, incluíndo pessoas que vivem com HIV e população-chave jovem.
16.

Filiação na comunidade/grupo (de/com/para)

Caixa de ajuda: Pessoas LGBTIQ+, trabalhadores de sexo, pessoas que usam drogas,
pessoas que vivem com HIV e população-chave jovem
17.

Está a candidatar-se como líder de um consórcio?

18.

Queira por favor fornecer detalhes sobre os outros membros do consórcio e seu
papel no âmbito do projecto proposto.

19.

Por favor assinale esta caixa se estiver a candidatar-se através de uma organização
de acolhimento?

20.

Detalhes da organização de acolhimento

Detalhes

1

Nome oficial da organização de
acolhimento

2

Endereço físico da organização de
acolhimento
Dados de contacto da organização de
acolhimento
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Detalhes

3

Pessoa de contacto da organização de
acolhimento

4

Cargo da pessoa de contacto na
organização de acolhimento

5

Email da pessoa de contacto na
organização de acolhimento

6

Representante legal da organização de
acolhimento

7

Presidente do conselho de administração
(board)
Dados bancários da organização de
acolhimento

8

Nome de conta da organização de
acolhimento

9

Número de conta

10

Nome do banco

11

Endereço do Banco

12

Código BIC/SWIFT

13

Moeda

14

Rendimento anual da organização de
acolhimento 2020 (em moeda corrente)

15

País(es) de operação

Condensatorweg 54, 1014 AX Amsterdam

Carregamento de documentos
Está a candidatar-se a uma pequena subvenção (um ano, menos de 20.000 euros de
orçamento?)
No caso de candidatar-se a uma pequena subvenção e a sua organização não possuir um
certificado de registo válido ou dois anos de experiência, queira por favor incluir referências
de duas outras organizações (registadas). Uma delas pode ser a sua organização de
acolhimento. (Nome, Cargo, Organização, e endereço electrónico)
Nome oficial da
organização de
referência

Nome da
pessoa de
contacto

Cargo na
organização

Endereço
electrónico da
pessoa de
contacto

1

A sua organização está registada? Por favor, carregue o seu certificado de registo. Por
favor, carregue uma fotografia ou pdf do certificado de registo da sua organização ou o
certificado de registo da organização de acolhimento. Nota: este documento destina-se
apenas à revisão pela Aidsfonds e não será partilhado com ninguém fora da Aidsfonds.
Queira por favor carregar aqui a constituição ou estatuto da sua organização em pdf.
A sua organização tem um histórico de dois anos? Por favor, carregue aqui o seu relatório
anual de actividades 2020 (ou da sua organização de acolhimento)
Por favor carregue aqui o seu relatório anual de actividades de 2019 (ou da sua
organização de acolhimento)
Por favor carregue aqui o seu relatório de auditoria financeira anual 2020 (ou da sua
organização de acolhimento)
Por favor carregue o seu relatório de auditoria financeira anual de 2019 (ou da sua
organização de acolhimento)
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(Caso já exista), queira por favor carregar o Memorando de Entendimento ou acordo
assinado com a sua organização de acolhimento.
21.

Caso a sua organização seja seleccionada, a sua organização está disposta a
partilhar documentos relevantes para facilitar o processo da devida diligência? (Por
exemplo, Formulário de Informação Bancária, Cópias da política de integridade,
Gestão de Corrupção e Fraude, Política de Denúncias, Política de Gestão de Risco e
Finanças, Lista de membros do conselho (board), Política de Recursos Humanos).

Referente ao Projecto
1.

Qual é o título/nome do seu projecto? (máximo 10 palavras)

2.

Em que país(es) o projecto será implementado?

3.

Nesse país/países, quais as áreas em que o programa será implementado (regiões,
províncias, cidades)?

4.

Faça uma breve análise do contexto em que o seu projecto é implementado?

5.

Que problema(s) o seu projecto pretende abordar?

6.

Como é que o seu projecto irá abordar esse(s) problema(s)? Que estratégias ou
metodologias serão utilizadas?

7.

Quais são os objectivos do projecto? Liste-os abaixo

Objectivo 1
Objectivo 2
Objectivo 3
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8.

Que actividades irá implementar para alcançar cada objectivo?

9.

Quem (que população-chave) será alcançada por este projecto e como
beneficiarão deste projecto?

10.

Explique resumidamente se e de que forma o seu projecto afecta as causas
profundas da desigualdade de género que afectam o bem-estar da sua
comunidade?

11.

Explique resumidamente se e de que forma a população-chave jovem está
envolvida na tomada de decisões e nos resultados do projecto?

12.

A COVID-19 afecta potencialmente (qualquer fase do) projecto? Como irá responder
a estes efeitos em termos de planificação, orçamentação e implementação?

13.

Como é que o seu projecto contribui para os objectivos da Love Alliance? E para
quais dos objectivos da Love Alliance?

Objectivo 1. Movimentos competentes, inclusivos, influentes, e de população-chave 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 de saúde sexual e reprodutiva abrangentes.
14.

Para quais dos seguintes resultados da Love Alliance o seu projecto contribui?
Mencione também que actividades do seu projecto contribuem para estes
resultados.

Caixa de ajuda: Cada uma das actividades do seu projecto pode contribuir para um ou
mais resultados
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(Este quadro também será útil para elaborar o seu orçamento na secção seguinte, para
definir que actividades do projecto estão ligadas a que resultado)

Como é que o seu projecto
contribui

Resultados Love Alliance

1

S1 Diversas comunidades de PC estão
organizadas e significativamente
inclusivas e reforçaram a sua capacidade
de reivindicar os seus direitos e
liberdades

2

M1 Os movimentos de população-chave
têm uma liderança diversificada e estão
cada vez mais envolvidos em processos
de elaboração de políticas e de tomada de
decisões.

3

L1 Os principais movimentos de
população-chave são competentes,
inclusivos, influentes e apoiam-se
mutuamente.

4

S2 Os movimentos de população-chave
colaboram estrategicamente uns com os
outros e com outros actores relevantes da
sociedade civil.

5

M2 Os decisores políticos e os órgãos de
tomada de decisão envolvem e incluem
População-chave nos fóruns
(inter)nacionais, processos e no
desenvolvimento de estratégias e políticas
(inter)nacionais.

6

L2 O espaço cívico e as liberdades da
população-chave e actores da sociedade
civil são preservados e expandidos e são
feitos progressos para a não
criminalização do trabalho de sexo, da
marginalização das identidades de
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Como é que o seu projecto
contribui

Resultados Love Alliance

género, dos relacionamentos do mesmo
sexo, do HIV e de posse e uso de drogas.

7

M3 Reduzir e desafiar a discriminação de
género e a estigmatização da orientação
sexual, identidade e expressão de género,
e tendo como alvo e experimentado pela
população-chave.

8

M4 Os governos e outros actores são
responsáveis pelos seus compromissos
em matéria de SSRD e HIV/SIDA para
com as comunidades de população-chave.

9

L3 A População-chave tem acesso a
serviços abrangentes e responsáveis em
matéria de HIV e SSR, inclusivos, sem
juízos de valor, sensíveis ao género,
centrados em pessoas e que disponham
de recursos adequados e sustentáveis.

15.

Alguma outra informação que deseja partilhar sobre o seu projecto proposto que
não tenhamos perguntado, mas que possa ser útil para nós sabermos?

16.

Queira por favor preencher o período para a implementação do seu projecto

1

Data de início do projecto

2

Data de fim do projecto

17.

Com que outros projectos, organizações ou instituições tenciona colaborar neste
projecto (por exemplo, sistemas formais de saúde, outras organizações importantes
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que não fazem parte da sua coligação, um Ministério da Saúde, Educação ou outras
agências governamentais, etc.)? Acrescente abaixo e por favor explique como estão
envolvidos.
Organizações ou instituições
envolvidas
1

Organização 1

2

Organização 2

3

Organização 3

Como estão
envolvidas?

4
5
6
7

18.

Por favor indique o montante que deseja solicitar para a sua candidatura na sua
moeda corrente e em Euros. Note por favor que a subvenção será concedida em
euros e que, devido a oscilações cambiais, o montante que receberá na moeda
corrente poderá ser diferente do que indicar aqui.

Ano

1

1° ano (9
meses)

2

2° ano (12
meses)

Introduza a sua
moeda corrente
(ZAR/ZIM$/MZN)

Montante em
moeda corrente
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Montante
em Euros

Ano

3

19.

Introduza a sua
moeda corrente
(ZAR/ZIM$/MZN)

Montante em
moeda corrente

Montante
em Euros

Montante
Total

Como tenciona sustentar os resultados deste projecto para além deste ciclo de
subvenção?

Histórico / Capacidade
20.

Por favor descreva a experiência da sua organização com um projecto semelhante
(descreva o projecto e o prazo).

Orçamento
Por favor, carregue aqui o seu orçamento. O orçamento deve reflectir os objectivos e
actividades que mencionou na sua candidatura. O modelo de orçamento também tem
instruções sobre como preenchê-lo.
Por favor, carregue o seu orçamento apenas no formato correcto da Aidsfonds Love
Alliance. O formato pode ser descarregado através deste link.
https://aidsfonds.org/cms/sites/default/files/inline-files/la-partner-budget-template20222023-pt-2.xlsx
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21. Aceito as condições da Aidsfonds para candidaturas e a selecção e avaliação das
candidaturas, bem como os Termos e Condições do Acordo do Projecto da Aidsfonds.
Todos são abrangidos pela legislação Holandesa que se aplica em caso de
conflito: https://aidsfonds.nl/uploads/grant-application-regulationsaidsfonds.pdf
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