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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 
advocacia sobre HIV e saúde sexual e reprodutiva e dos direitos da população-chave no 
Zimbabué, África do Sul e Moçambique. e a nível da região da África Austral.   
 
Este convite à apresentação de propostas destina-se especificamente a organizações que 
defendem mudanças a nível regional em organismos e mecanismos de governação na 
região da África Austral. As organizações podem operar a nível local, nacional ou da 
África Austral, mas têm de estar a desenvolver advocacia a nível regional na África Austral. 
A sua candidatura pode ser preenchida em Português ou em Inglês.   A Aidsfonds convida 
organizações lideradas por trabalhadores de sexo, pessoas que usam drogas 
(PWUD), pessoas LGBTIQ+, incluindo pessoas que vivem com HIV, bem como os 
consórcios de tais organizações ou redes, a candidatarem-se através da Plataforma online 
da Aidsfonds antes do dia 12 de Dezembro de 2021, às 23:59 CET. 
 
A duração do projecto não deve exceder 21 meses. Especificamente, as actividades no 
âmbito do projecto devem ter lugar entre 1 de Abril de 2022 a 31 de Dezembro de 2023. 
Cada candidatura pode consistir num montante mínimo de 10.000 euros a um 
montante máximo de 100.000 euros por ano para todo o período de 21 meses (ou 
seja, um máximo de 175.000 euros por proposta no total). O montante total disponível no 
âmbito deste concurso é de 317.000 euros. Encorajamos as redes e organizações que 
tem um foco na igualdade de género, juventude e inclusão, a candidatarem-se a 
esta subvenção. A Aidsfonds procura financiar 2 a 3 organizações ao abrigo desta 
subvenção. 
 
Encontram-se neste documento todos os detalhes sobre as oportunidades ao abrigo desta 
subvenção.  Uma sessão para explicar melhor este anúncio terá lugar no dia 23 de 
Novembro de 2021.  
 
 

https://aidsfonds.org/
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/
https://aidsfonds.grantplatform.com/
https://aidsfonds.grantplatform.com/
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1 Introdução à Love Alliance 
A Love Alliance visa melhorar a saúde sexual e reprodutiva e os direitos (SSRD) dos 
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 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. 
 
A Love Alliance trabalha para: 
Objectivo 1 Movimentos competentes, 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.  
 

 
 
 
 

                                                           
1 South Africa, Zimbabwe, Mozambique, Kenya, Uganda, Burundi, Nigeria, Burkina Faso, Egypt, Morocco 

https://aidsfonds.org/love-alliance
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2 Detalhes sobre o convite 
A nível mundial, a população-chave2 e os seus parceiros foram responsáveis por 65% de 
todas as novas infecções pelo VIH, de acordo com a UNAIDS Global AIDS Update 2021.  
A nível mundial, a população-chave e os seus parceiros foram responsáveis por 65% de 
todas as novas infecções pelo VIH, de acordo com a UNAIDS Global AIDS Update 2021. O 
acesso aos serviços de prevenção do HIV para população-chave continua a ser baixo. A 
população-chave também enfrenta muitas barreiras estruturais que impedem o seu acesso 
a serviços de saúde de alta qualidade, e a menos que sejam abordadas, a população-chave 
continuará a ter necessidades não satisfeitas de intervenções de SSRD, prevenção e 
tratamento do HIV, levando a infecções e mortes ainda mais evitáveis.    
 
Apesar da maior prevalência do HIV e das barreiras estruturais enfrentadas pela 
população-chave, apenas 2% do financiamento global do HIV foi atribuído à programação 
da população-chave em 2020, e muito menos foi directamente atribuído a organizações da 
população-chave. É por isso que a Love Alliance atribui fundos para a defesa da 
comunidade com o objectivo de aumentar o acesso da população-chave aos direitos e à 
saúde. As propostas no âmbito deste concurso irão abordar um ou mais dos objectivos da 
Teoria de Mudança (Anexo 1) da Love Alliance. 

2.1 O contexto na região da África Austral  

Na região da África Austral, organizações lideradas por população-chave estão a defender 
uma reforma política e de lei para descriminalizar a transmissão/exposição/não-revelação 
do HIV, trabalho de sexo, uso de drogas, comportamentos sexuais do mesmo sexo, 
expressão de identidades de género, etc. para assegurar um melhor acesso de pessoas 
que usam drogas (PUD), pessoas LGBTIQ+, trabalhadores de sexo, incluindo pessoas que 
vivem com HIV, à saúde e à justiça. Estão também a defender o aumento dos 
investimentos na prestação de serviços e advocacia liderados pela comunidade. As 
comunidades estão a advogar com mecanismos de governação da saúde e de 
responsabilização pelo envolvimento directo na tomada de decisões.  

Actualmente, está a decorrer uma quantidade considerável de trabalho político a nível 
regional da África Austral com a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral 
(SADC), abrindo oportunidades para a advocacia a nível regional. A Estratégia Regional da 
SADC para a Prevenção, Tratamento e Cuidados contra o HIV e SIDA e Saúde Sexual e 
Reprodutiva e Direitos entre a população-chave (2017-2020) foi endossada em Novembro 
de 2017. Isto fornece um quadro de orientação para os Estados Membros da SADC sobre 
a crescente vulnerabilidade da população-chave ao HIV em comparação com a população 
em geral, e identifica as principais barreiras que enfrentam no acesso aos serviços de 
saúde sexual e reprodutiva (SSRD). Um cartão de pontuação regional sobre a prevenção 
do HIV, divulgado pela SADC em 2018, foi também um produto das reuniões estratégicas 
regionais sobre HIV/SIDA, mas este cartão de pontuação também não tem sido utilizado 
em todo o seu potencial.    

Esta estratégia regional da SADC foi recebida com reacções mistas da sociedade civil, uma 
vez que ainda continha linguagem em torno de valores tradicionais e "preservação das 
normas de moralidade". 

                                                           
2 People who use drugs, sex workers, and members of the LGBTIQ+ community, including people living with HIV 

https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/2021-global-aids-update
https://aidsfonds.org/news/insufficient-funding-for-key-populations-jeopardises-ending-aids-by-2030
https://aidsfonds.org/news/insufficient-funding-for-key-populations-jeopardises-ending-aids-by-2030
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 As directrizes globais da OMS sobre prevenção, diagnóstico, tratamento e cuidados contra 
o HIV para população-chave não estão actualmente a ser plenamente implementadas na 
região da África Austral.    

Além disso, a advocacia na Região da África Austral pode envolver o engajamento com os 
escritórios regionais de organizações internacionais e financiadores, tais como UNAIDS, 
GFTAM, PEPFAR, PNUD, e UNFPA. Também poderia ser oportuno avaliar como outros 
compromissos globais em torno do HIV e SSRD, tais como a declaração política da 
ONUSIDA de 2021 sobre HIV e SIDA  e a Estratégia global da SIDA 2021-26-26, têm 
implicações e podem ser traduzidos em políticas e compromissos a nível regional da África 
Austral.   

mailto:https://www.who.int/publications/i/item/9789241511124
mailto:https://www.who.int/publications/i/item/9789241511124
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/2021_political-declaration-on-hiv-and-aids
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/2021_political-declaration-on-hiv-and-aids
https://www.unaids.org/en/Global-AIDS-Strategy-2021-2026
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2.2 Para quem se destina este convite?  

Este convite visa apoiar organizações, coligações e redes da África Austral que fazem parte 
ou estão bem integradas em redes e plataformas de pessoas LGBTIQ+, pessoas que usam 
drogas, trabalhadores de sexo, incluindo pessoas que vivem com HIV, que estão a 
desenvolver acções de advocacia com os principais intervenientes, instituições e 
mecanismos na região da África Austral.   
 
Procuramos organizações, coligações e redes da África Austral3 que estejam: 
● A defender o fim da violência sexual, violência baseada no género, do estigma e da 

discriminação contra trabalhadores de sexo, pessoas LGBTQI+, pessoas que usam 
drogas, população-chave jovem e pessoas vivendo com o HIV. 

● A defender igualdade de acesso a serviços inclusivos, centrados nas pessoas, 
responsáveis, integrados de HIV e de saúde sexual e reprodutiva.  

●  Engajadas activamente na reforma de lei e política, implementação da estratégia da 
 SADC e/ou directrizes da OMS, impulsionando o aumento do financiamento para a  
 programação e respostas lideradas pela comunidade, e/ou a inclusão da  
 população- chave nos processos de tomada de decisão com vários intervenientes 
 a nível da África Austral. 

● Interessadas em criar ou participar num movimento de organizações lideradas por  
   comunidades de população-chave competentes, inclusivas, influentes e que se apoiam  
   mutuamente num espaço cívico sem restrições.  
● Prossecução de advocacia a nível regional na África Austral.   
 
Critérios de Eligibilidade 

Para ser elegível a candidato para esta subvenção, a sua organização deve reunir 
os seguintes critérios: 
● Seja liderada, de preferência, por membros das seguintes comunidades: trabalhadores 

de sexo, pessoas LGBTQI+, pessoas que usam drogas, incluindo população-chave 
jovem e pessoas que vivem com HIV. 

● As organizações que não são lideradas pela comunidade são (apenas) consideradas 
quando:  
● estiverem a acolher organizações lideradas pela comunidade 
● fazem parte de um consórcio com organizações lideradas pela comunidade 
● forem uma rede de organizações lideradas pela comunidade 
● Não houver organizações lideradas pela comunidade, por exemplo, para pessoas 

que usam drogas, e canalizam a voz e asseguram o envolvimento significativo de 
pessoas LGBTIQ+, trabalhadores de sexo, pessoas que usam drogas incluindo 
pessoas que vivem com HIV, e população-chave jovem.  

● A sua organização é uma organização sem fins lucrativos engajada no HIV e na Saúde 
Sexual e Reprodutiva e dos Direitos a nível regional da África Austral. 

● A sua organização tem feito este trabalho há pelo menos dois anos. 
● O alcance regional e o trabalho da sua organização devem também incluir pelo menos 

um dos países da Love Alliance da África Austral, nomeadamente: Moçambique, África 
do Sul, e Zimbabué. 

● A sua organização esteja registada junto do departamento governamental relevante. 
Se a sua organização não estiver registada, pode encontrar uma organização de 

                                                           
3 The Southern Africa region, for the purposes of this call, refers to organisations operating in one or more the Southern Africa 
Development Community (SADC) member states, namely: Angola, Botswana, Comoros, Democratic Republic of Congo, 
Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Seychelles, South Africa, Tanzania, Zambia and 
Zimbabwe SADC countries 
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acolhimento fiscal4 para o apoiar com a subvenção. Por exemplo, a rede nacional de 
pessoas que vivem com HIV, programas de redução de danos, ou outras organizações 
da rede 5. 

●  You Podem também candidatar-se como um grupo de organizações lideradas pela 
comunidade, juntos em consórcio. Isto pode incluir organizações lideradas pela 
comunidade em diferentes países da África Austral, organizações de redução de danos, 
universidades, outras organizações baseadas na comunidade, etc. Neste caso, 
candidata-se com uma organização líder registada e pelo menos uma organização 
liderada pela comunidade no consórcio.    

 
Foco na Igualdade de Género, Jovens, e Inclusão 
A Love Alliance quer centrar-se nos temas principais de igualdade de género, jovens, e 
inclusão em todo o seu trabalho. Encorajamos os candidatos a incluírem Questões 
transversais de género (em toda sua diversidade) e aplicamos uma abordagem feminista 
à advocacia. Questões relativas à população chave, tais como violência baseada no género 
e questões sobre os jovens, devem também ser objecto deste trabalho. É preferível não 
só trazer as vozes dos jovens e feministas para a vanguarda, mas também incutir um 
sentido de apropriação através da liderança por parte dos jovens e dos defensores 
feministas e das organizações, razão pela qual pelo menos 139.915 euros do orçamento 
total estão disponíveis para organizações e redes que têm como foco a igualdade de 
género, a juventude e a inclusão.   
 
Quem não pode se candidatar? 
● Organizações internacionais, também como não organizações de acolhimento.  
● Propostas apresentadas por indivíduos ou por instituições políticas, governamentais ou 

religiosas não serão levadas em consideração. 
● Propostas apresentadas por organizações privadas ou com fins lucrativos, empresas, 

instituições, não serão consideradas. 
● Propostas de instituições de ensino, a menos que sejam membros de uma coligação 

com organizações lideradas pela comunidade, e tenham um papel dedicado na 
investigação ou implementação de políticas. 

● Apenas uma candidatura por organização ou consórcio é aceite para este convite. 
 

2.3 Que trabalho pode ser feito no âmbito deste convite? 

Construção de movimentos liderados pela comunidade de população-chave e 
advocacia 
A Love Alliance visa fortalecer organizações lideradas pela comunidade e aumentar o seu 
papel para influenciar o ambiente jurídico e político e a prestação de serviços que afectam 
a população-chave na região Austral de África. Os membros da comunidade podem 
influenciar o desenvolvimento de políticas, implementação de políticas, processos e 
disposições legais e responsabilizar os decisores politicos regionais e outros organismos 
sobre seus compromissos para com a comunidade.  

 

Objectivos da Love Alliance Exemplos de actividades de advocacia elegíveis 
(não exaustivo) 

                                                           
4 For more information, you are invited to attend the Q&A webinar. This report can also help, it explains different hosting 
relations: https://aidsfonds.org/resource/sex-workers-know-best-summary  
5 Community-led organisations, groups or collectives, could partner with other community based organisations, for example: HIV 
and SRHR service providers, SRHR advocacy organisations, academic institutions, other registered community-led organisations 
that represent different key populations, key populations networks, harm reduction programmes and many others. 

https://aidsfonds.org/resource/sex-workers-know-best-summary
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Movimentos competentes, 
inclusivos, influentes, e de 
população-chave6 com apoio 
mútuo, num espaço cívico 
sem restrições.  

● Desenvolver posições de advocacia sobre o 
financiamento a nível da SADC para acções 
lideradas pela população-chave sobre HIV, SSRD 
e Cobertura Universal em Saúde, com enfoque 
no financiamento directo às comunidades. 

● Apelar ao aumento dos investimentos e à acção 
política na abordagem dos facilitadores da 
sociedade (desigualdade de género, estigma e 
discriminação, criminalização) em todas as 
esferas da vida, uma vez que têm um impacto 
significativo na participação da população-chave 
nos processos de tomada de decisão, prestação 
de serviços, e acesso à justiça. 

● Monitoria de desenvolvimentos a nível da SADC 
em torno da liberdade e restrição do espaço 
cívico.  

● Envolver-se com parlamentares no Fórum 
Parlamentar da SADC para melhorar a integração 
regional das melhores práticas em torno do 
envolvimento da população-chave na tomada de 
decisões. 

● Etc. 

Um fim à violência sexual, 
baseada no género, estigma 
e discriminação contra 
população-chave. 
  

● Criar uma dinâmica a nível regional da África 
Austral sobre a descriminalização da actividade 
do mesmo sexo, trabalho de sexo, uso de drogas, 
transmissão do HIV, e para a remoção de outras 
políticas punitivas que afectam 
desproporcionadamente pessoas LGBTIQ+, 
trabalhadores de sexo, pessoas que usam 
drogas, e outras pessoas que vivem com HIV. 

● Desafiar leis, políticas e práticas prejudiciais a 
nível regional que impedem respostas eficazes 
ao HIV, e defender a aplicação de leis e políticas 
de protecção. 

● Combater a oposição organizada contra SSRD e 
direitos humanos a nível da SADC.  

● Envolvimento em espaços e processos de 
tomada de decisão para responsabilizar os 
decisores políticos pelos compromissos 
anteriores e actuais da população-chave, tais 
como os da Estratégia de SSRD para a Região da 
SADC.   

● Defesa da linguagem e normas regionais comuns 
em torno dos direitos humanos fundamentais 
para garantir a dignidade e segurança das 
pessoas LGBTIQ+, trabalhadores de sexo, 

                                                           
6 Definition: population facing a high HIV risk, mortality and/or morbidity compared to the general population, and, at the same 
time, facing systematic human rights violations and barriers to information and services.  
Love Alliance includes the following populations: sex workers, people who use drugs, LGBTIQ+ people, including (young) people 
living with HIV. 
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pessoas que usam drogas, e outras pessoas que 
vivem com HIV. 

● Etc. 

Igualdade de acesso a 
serviços inclusivos, 
centrados nas pessoas, 
responsáveis, integrados de 
HIV e direitos sexuais e saúde 
abrangentes.  
 

● Defesa do financiamento de serviços de HIV, 
redução de danos, e SSRD liderados pela 
comunidade e sua integração na agenda dos 
principais mecanismos de financiamento, 
quadros políticos e outras reuniões influentes 
sobre HIV, UHC, SSRD e resposta à saúde a nível 
regional da África Austral.    

● Envolver os decisores políticos regionais e as 
principais partes interessadas para honrar os 
compromissos ministeriais da África Oriental e 
Austral (ESA) sobre Educação Sexual Abrangente 
e serviços SSRD para adolescentes e jovens (que 
será renovado no ICASA 2021)  

● Criação de posições políticas aplicáveis a nível 
regional sobre as melhores práticas e a reforma 
legislativa necessárias para abordar questões 
enfrentadas pela população-chave que percorre 
pelos mecanismos de saúde pública existentes e 
propostos, incluindo o impacto da COVID-19 
sobre este acesso.  

● Pressionar para o alinhamento entre as 
directrizes globais da OMS sobre prevenção, 
diagnóstico, tratamento e cuidados do HIV para 
a população-chave e as que se encontram a nível 
da SADC. 

● Etc. 

 
 
Parcerias e ligações estratégicas 
A Love Alliance Southern Africa (coordenada pela Aidsfonds) tem organizações parceiras 
no Zimbabué, Moçambique, e África do Sul. Os parceiros em cada um dos países 
desenvolvem uma estratégia nacional conjunta de advocacia, coordenada por uma 
organização coordenadora nacional. As iniciativas regionais de advocacia da África Austral 
devem, portanto, procurar ligações com o trabalho de advocacia nacional nos três países 
(Zimbabué, Moçambique, África do Sul).   
 
A Love Alliance está também activa na África Ocidental, África do Norte e África Oriental. 
Cada uma destas regiões terá sua própria agenda regional de advocacia que, juntamente 
com as prioridades de advocacia da África Austral, influenciará as prioridades e agenda 
pan-africanas de advocacia, assim como a advocacia em fóruns globais. 
 
Ademais, haverá oportunidades estratégicas para a advocacia conjunta com outras 
parcerias estratégicas financiadas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino dos 
Países Baixos na região, tais como a parceria Power of Pride (COC Nederland, ILGA Asia, 
Pan Africa ILGA), e o Out and Proud Project (financiado pela UE). A advocacia regional é 
uma componente chave de muitas destas parcerias estratégicas, pelo que o alinhamento 
com estes esforços poderia também ser benéfico para o trabalho de advocacia realizado 
no âmbito desta subvenção. 
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3 Processo de candidatura 
 
A candidatura pode ser submetida através do portal online da Aidsfonds:  
 
i. Aceda a platarma online https://aidsfonds.grantplatform.com para iniciar a sua 

candidatura. A candidatura só pode ser submetida através do formulário online. 
Não iremos aceitar candidaturas através de correio electrónico. É necessário criar 
uma conta primeiro. Uma vez feito isso, pode trabalhar no seu formulário de 
candidatura e salvar todas as alterações. Pode salvar e voltar à sua candidatura até 
ter submetido a candidatura. No total, há seis semanas (1 de Novembro a 12 de 
Dezembro de 2021) para completar a candidatura online. 

 
ii. Forneça os detalhes sobre a sua organização e a pessoa de contacto.  
 
iii. Carregue os documentos para provar que a sua organização é elegível. Isto inclui: 

● O certificado de registo da sua organização ou a organização de acolhimento fiscal;  
● Constituição da sua organização ou da organização de acolhimento fiscal;   
● Dois relatórios anuais (relatórios narrativos do trabalho realizado) durante os 
  últimos dois anos, (não anteriores a 2019);  
● Dois relatórios de auditoria durante os últimos dois anos (2019 e 2020);  
● Se aplicável: um Memorando de Entendimento com os membros do consórcio e/ou 
   organização de acolhimento. 
 
Se estiver a candidatar-se a uma pequena subvenção e não tiver todos os 
documentos exigidos, pode carregar cartas de referência de duas organizações 
registadas.  
 

iv. Preencha todas as secções da sua candidatura. É importante saber que a sua 
candidatura só é elegível se:  

• A proposta contribuir para um ou mais objectivos da Love Alliance, ver a Teoria 
de Mudança no anexo 1; 

• O projecto proposto tiver lugar na região da África Austral.  
• A candidatura for apresentada em Português ou Inglês; 
• A candidatura estiver completa no formulário de candidatura online . 

 
v. Carregue o orçamento através da mesma  plataforma de candidatura online    

no formato de orçamento fornecido. O orçamento proposto pode incluir 
financiamento para uma variedade de actividades de advocacia a nível regional, 
esforços de construção de movimento, custos principais (ver também a Secção 2.3).  
 

vi. Submeta a sua candidatura. Isto é importante porque apenas as candidaturas 
submetidas podem ser avaliadas. Ao submeter a sua candidatura, concorda 
também com os Regulamentos de Pedidos de Subvenção da Aidsfonds e com o 
processo da devida diligência. 

 
Todas as candidaturas recebidas antes da data limite de 12 de Dezembro de 2021 às 
23:59 CET 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 forem consideradas não elegíveis para 

https://aidsfonds.grantplatform.com/
https://aidsfonds.grantplatform.com/
https://aidsfonds.grantplatform.com/
https://aidsfonds.nl/uploads/grant-application-regulations-aidsfonds.pdf
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avaliação posterior pelo Comité de Subvenções Regionais receberão uma notificação deste 
facto por parte da Aidsfonds em Janeiro de 2022. 
 
vii. A Aidsfonds informa os candidatos seleccionados e os candidatos não aprovados em 

Fevereiro de 2022.  
 
 

viii. A selecção final será feita através de uma verificação de devida diligência antes de 
se iniciar o processo de contratação em Fevereiro/Março de 2022. 

 
Para quaisquer questões 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  
 
A Aidsfonds espera ansiosamente receber a sua candidatura para fazer parte da Love 
Alliance! 

Datas Importantes  
 

1 de Novembro 2021 O convite à apresentação de propostas é publicado e o portal de 
candidatura aberto 

23 de Novembro 2021 Sessão de perguntas e respostas, haverá interpretação em 
Português 

12 de Dezembro 2021 
(23:59 CET) 

Prazo para apresentação de propostas  

13-17 Dezembro 2021 Elegibilidade 

Janeiro-Fevereiro 2022 Revisão de todas as propostas elegíveis  

Meados de Fevereiro 
2022  

Final funding decision shared with applicants 

Fevereiro-Março 2022 Decisão final de financiamento partilhada com os candidatos 

1 de Abril 2022 Data de início da implementação dos projectos  

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

A Love Alliance usa uma abordagem participativa de concessão de subvenções, 
envolvendo activistas comunitários da região da África Austral, organizados em Comité 
Regional de Subvenções, para assegurar que o financiamento atribuído responda às 
necessidades da comunidade e contribua para uma mudança social e de política real e 
relevante através de advocacia e de construção de movimentos. 
 
Verificação de elegibilidade 
Todas as candidaturas recebidas serão verificadas pela organização que concede as 
subvenções (a 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 disso 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 7 em função das prioridades e critérios estabelecidos para o convite. Caso o 
Comité Regional de Subvenções necessite de esclarecimentos adicionais para rever a 
candidatura, os candidatos serão contactados através do seguinte endereço  KP-
grants@aidsfonds.nl e solicitados a preencherem um formulário de réplica dentro de um 
período de duas semanas. 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 numa 
reunião de aconselhamento de financiamento. Note que os candidatos seleccionados 
podem não receber o montante total solicitado, dependendo do parecer do Comité Regional 
de Subvenções. O Comité assegura a diversidade na distribuição do financiamento com 
base no: grupo comunitário (alvo), localização geográfica e prioridades de advocacia 
seleccionadas. O Comité Regional de Subvenções esforça-se em seleccionar pelo menos 
uma proposta liderada por jovens. O resultado da reunião é um aconselhamento de 
financiamento para a Aidsfonds, um breve relatório que descreve os fundamentos do 
aconselhamento e as candidaturas seleccionadas.    
 
A decisão do financiamento e responsabilidade legal 
A decisão do financiamento será avaliada pelo Comité Consultivo da África Austral, 
composto por quatro membros que são líderes comunitários peritos. A aprovação final e a 
responsabilidade legal pelas subvenções permanecem com a Aidsfonds8. Os candidatos 

                                                           
7 Grants Committee members are trained to assess the applications in light of the criteria and priorities as outlined in this call. 
8 1. Any person whose interests are directly affected by a decision taken by the Executive Director of the Stichting Aidsfonds – 
Soa Aids Nederland concerning Aidsfonds (‘Aidsfonds’) on the allocation of a grant is entitled to appeal against this decision by 
lodging an appeal in good time with the Aidsfonds’ Executive Director. The appellant should submit five copies of the notice of 
the appeal, that should be addressed to the Appeals Committee. The Appeals Committee is authorised to review all decisions 
taken by the Executive Director in relation to grant applications, with the exception of decisions on requests for individual 
support. 2. Appeals must be lodged within a period of six weeks, commencing on the day after the date stated in the letter 
announcing Aidsfonds’ decision to reject the grant application. 

https://aidsfonds.org/news/open-call-for-nominees-regional-grant-committee-southern-africa
https://aidsfonds.org/news/open-call-for-nominees-regional-grant-committee-southern-africa
mailto:KP-grants@aidsfonds.nl
mailto:KP-grants@aidsfonds.nl
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seleccionados serão informados em meados de Fevereiro de 2022.   
 
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 9. Depois disto, um diálogo 
crucial e subsequentemente uma avaliação da capacidade organizacional e financeira serão 
facilitados pela Aidsfonds para identificar prioridades de capacitação e a melhor forma de 
as apoiar durante a implementação da subvenção. 
 
 
Planificação, monitoria, avaliação e aprendizagem 
Todas as organizações beneficiárias de subvenções passarão a fazer parte do quadro mais 
amplo de monitoria e avaliação da Love Alliance. Um plano de trabalho e orçamento 
detalhados fazem parte do acordo do projecto e podem ser finalizados em consulta com e 
até à aprovação pela Aidsfonds. Os candidatos seleccionados receberão apoio para 
cumprirem com os requisitos de apresentação de relatórios, monitoria e avaliação e a Love 
Alliance facilitará a aprendizagem conjunta entre comunidades e a partir dos níveis 
nacional, regional e global. Os membros e líderes de conhecimento da Alliance, Sisonke, 
GALZ, e SANPUD, desempenham um papel de apoio na construção de movimentos e 
parcerias iguais.

                                                           
9 Some applications may be conditionally approved following the due diligence and risk assessments. These conditions will be 
clarified at the moment of approval. Funding is contingent on the fulfilment of all terms and conditions (e.g. due diligence in the 
contracting procedure). 



 

 Condensatorweg 54, 1014 AX Amsterdam 
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