Assistência Técnica sobre Comunidade,
Direitos e Género
Visão geral e orientações para a candidatura
O Fundo Global de Luta contra a SIDA, Tuberculose e Malária está empenhado em apoiar o
envolvimento significativo da sociedade civil e das comunidades, em particular das populaçõeschave e vulneráveis, nos processos relacionados com o Fundo Global ao longo de todo o ciclo de
financiamento. O envolvimento inclusivo e significativo dos mais afetados pelas três doenças é
crucial para assegurar que os investimentos do Fundo Global têm como base as evidências e os
direitos, e que respondem às questões de género e idade, a fim de maximizar o impacto das
subvenções do Fundo Global e reforçar a responsabilidade local.
A fim de assegurar que a sociedade civil e as comunidades se envolvem significativamente nos
processos relacionados com o Fundo Global, o Conselho do Fundo Global aprovou a Iniciativa
Estratégica para a Comunidade, Direitos e Género (IE CDG), que será implementada de janeiro
de 2021 a dezembro de 2023. Estas diretrizes descrevem a assistência técnica disponível como
parte da IE CDG.

Quem pode solicitar a assistência técnica sobre CDG?
As seguintes partes interessadas de países elegíveis para financiamento do Fundo Global, bem
como de países incluídos nas subvenções regionais, podem candidatar-se à assistência técnica
sobre CDG:
1. Redes e organizações de populações-chave
2. Redes e organizações lideradas por jovens
3. Redes e organizações de mulheres
4. Redes ou organizações de pessoas que vivem com o VIH ou afetadas pela tuberculose ou
malária
5. Redes e organizações da sociedade civil lideradas por outras comunidades afetadas ou a
trabalhar com as mesmas (por exemplo, migrantes, refugiados, mineiros)
As candidaturas dos Mecanismos de Coordenação do País (MCP) e dos Mecanismos de
Coordenação Regional (MCR) só serão consideradas se forem desenvolvidas e enviadas em
colaboração com uma das partes interessadas acima referidas. Será dada prioridade às
solicitações de grupos, organizações ou consórcios residentes no país onde a assistência técnica
será implementada.
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Que tipo de assistência técnica sobre CDG pode ser solicitado?
A assistência técnica pode ser solicitada durante todo o ciclo de financiamento do Fundo Global e
em relação ao VIH, tuberculose, malária, bem como a sistemas de saúde resilientes e
sustentáveis (SSRS). Além disso, pode ser solicitado apoio para a sustentabilidade e planeamento
da transição e processos no país ligados ao modelo de trabalho do Fundo Global (por exemplo,
revisão e desenvolvimento do Plano Estratégico Nacional). Neste quadro mais amplo, os pedidos
de assistência técnica sobre CDG devem centrar-se nos direitos humanos, género, respostas
comunitárias, reforço dos sistemas comunitários e áreas relacionadas.

A natureza de curto prazo da assistência técnica prevê que os especialistas comunitários possam
ser destacados por aproximadamente 30 dias durante um período de até três meses.
A assistência técnica sobre CDG está disponível em três áreas de trabalho principais:
(1) Análise situacional e avaliações das necessidades
•

Avaliações relacionadas com CDG para gerar informações estratégicas que conduzam a
uma melhor tomada de decisões

Exemplo de missão: uma organização juvenil recebeu assistência técnica para realizar uma avaliação de
género do VIH específica para raparigas adolescentes e mulheres jovens (RAMJ), depois de o seu
representante do MCP lhes ter dito que os Beneficiários Principais (BP) do Fundo Global não estavam a
cumprir as suas metas de prevenção do VIH entre as RAMJ. A avaliação gerou perspetivas críticas sobre as
barreiras relacionadas com a idade e o género enfrentadas pelas RAMJ, incluindo perceções culturais do
VIH e normas de género que aumentaram o estigma e a vulnerabilidade das mulheres jovens. A
organização juvenil e o seu representante do MCP receberam apoio no sentido de utilizarem os resultados
da avaliação para defender a reprogramação de subvenções do Fundo Global para abordagens
transformativas de género e cultura, a fim de melhorar a adesão aos serviços por parte das RAMJ.

•

Análises do programa para assegurar que as perspetivas da comunidade fornecem
informações sobre as melhorias na prestação de serviços

Exemplo de missão: após uma auditoria do Gabinete do Inspetor Geral (GIG), foi acordada uma ação de
gestão para o Secretariado do Fundo Global trabalhar com o Ministério da Saúde e parceiros da sociedade
civil com vista a desenvolver um Plano Operacional atualizado, com medidas para melhorar a eficácia da
próxima campanha de distribuição em massa de mosquiteiras tratadas com inseticida de longa duração
(MTILD) através do aumento da taxa de utilização das MTILD. As organizações da sociedade civil que
trabalham na luta contra a malária receberam apoio para fazer entrevistas com os beneficiários do
programa nas aldeias a fim de compreenderem quais as suas barreiras à utilização das mosquiteiras e
fazerem recomendações para a próxima campanha.

(2) Envolvimento nos processos de diálogo no país
•

Consultas comunitárias para fornecer informações sobre prioridades para inclusão nas
políticas, diretrizes, planos e programas nacionais

Exemplo de missão: a rede nacional de pessoas que vivem com o VIH recebeu assistência técnica para
desenvolver um quadro consultivo e convocar reuniões consultivas com os seus membros como parte da
revisão intercalar do Plano Estratégico Nacional do VIH. Recebeu apoio para identificar questões e lacunas
relacionadas com a implementação até à data, a fim de fornecer informações ao processo de revisão.
Recebeu também apoio para desenvolver uma “Carta de Prioridades” com as intervenções e atividades que
queriam ver incluídas no próximo Plano Estratégico Nacional e no pedido de financiamento do Fundo
Global.
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•

Coordenação de contributos em documentos-chave relacionados com o Fundo Global

Exemplo de missão: durante o desenvolvimento do pedido de financiamento do VIH, uma rede nacional de
trabalhadores do sexo recebeu apoio para realizar uma reunião com trabalhadores do sexo femininos,
masculinos e transgénero com vista à revisão do projeto de pedido de financiamento do VIH. Esta atividade
é por vezes denominada “Simulação PAT”. O facilitador consolidou as alterações propostas pelos
trabalhadores do sexo ao pedido de financiamento num breve relatório. O relatório foi usado pela rede para
informar os principais representantes da população no Mecanismo de Coordenação do País, bem como a
equipa que redigiu o pedido de financiamento sobre como defender atividades mais relevantes para as
necessidades dos trabalhadores do sexo.

•

Planeamento do envolvimento para reforçar a participação das comunidades nos
processos do Fundo Global

Exemplo de missão: os comentários do Painel de Análise Técnica (PAT) do Fundo Global assinalaram uma
lacuna crítica na falta de uma estratégia de envolvimento comunitário finalizada para pessoas transgénero,
sem um roteiro para a implementação de subvenções. Como parte das respostas do PAT, foi prestada
assistência técnica a uma solicitação conjunta de organizações transgénero locais para desenvolver as
linhas gerais de como os membros da comunidade podem ser capacitados para assumir funções
importantes que apoiam a programação, incluindo uma série de intervenções de prestação de serviços
lideradas pela comunidade.

•

Reuniões políticas e desenvolvimento coletivo de estratégias para a advocacia coordenada
liderada pela comunidade

Exemplo de missão: foi fornecido apoio a uma rede de ativistas da TB para realizar um diálogo social sobre
a sustentabilidade dos serviços de luta contra a TB, depois de a avaliação da prontidão de transição do país
ter destacado o financiamento interno limitado para as atividades de rastreio da TB baseadas na
comunidade. Foram convidados membros dos Mecanismos de Coordenação do País que representam as
comunidades de luta contra a TB. O objetivo era desenvolver uma visão partilhada entre grupos da
sociedade civil sobre como a transição do Fundo Global está a desenvolver-se no seu país, quais são os
desafios e oportunidades. O diálogo resultou numa “Agenda de Advocacia” que descreve atividades
concretas de advocacia orçamental e de monitorização orçamental

(3) Apoiar a conceção e as modalidades de implementação
•

Levantamento da sociedade civil e das organizações e atividades comunitárias para
reforçar os sistemas comunitários

Exemplo de missão: como parte da subvenção de transição do país, o Governo estava a criar um
mecanismo de contratação social para assegurar que podia continuar a financiar serviços de VIH e TB
através da sociedade civil e organizações comunitárias utilizando fundos públicos, uma vez que o país já
não é elegível para as subvenções do Fundo Global. Uma organização central nacional da sociedade civil
recebeu assistência técnica para realizar um levantamento de todas as organizações da sociedade civil e da
comunidade no país. Recebeu apoio para criar uma base de dados e um diretório de todas as
organizações, das populações que servem e dos tipos de serviços de saúde que prestam. O levantamento
será utilizado pela rede da sociedade civil para fazer circular os convites à apresentação de propostas do
novo mecanismo de financiamento do Governo.

•

Melhorar ou validar ferramentas que apoiam o envolvimento da comunidade nos processos
relacionados com o Fundo Global

Exemplo de missão: foi prestada assistência técnica a uma associação regional de migrantes para adaptar
um quadro de resultados de monitorização do VIH já existente, liderado pela comunidade, de modo a tornálo também adequado à tuberculose e à malária. A associação planeou usar a ferramenta de resultados
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atualizada para monitorizar a acessibilidade dos medicamentos contra a tuberculose e a malária para as
pessoas deslocadas internamente e refugiados que recebem serviços através de uma subvenção do Fundo
Global de vários países.

•

Workshop para reforçar o conhecimento da sociedade civil e grupos comunitários sobre o
Fundo Global

Exemplo de missão: após muitos anos de inelegibilidade para o financiamento do Fundo Global, o país
tornou-se novamente elegível para uma alocação de verbas para a malária devido a um pico na sua
epidemia. Embora existissem muitas organizações da sociedade civil e comunitárias no país a trabalhar
contra a malária, estas não estavam familiarizadas com o Fundo Global e os seus processos. Foi prestado
apoio técnico a uma organização nacional da sociedade civil para realizar um workshop para outras
organizações que trabalham na luta contra a malária a nível comunitário, com vista a construir os seus
conhecimentos sobre o Fundo Global, de modo a poderem participar no desenvolvimento do pedido de
financiamento e na implementação da próxima subvenção para a malária.

A Assistência técnica sobre CDG NÃO apoia:
•
•
•
•

o reforço do MCP (por exemplo, formação dos membros do MCP nas suas funções e
responsabilidades);
Desenvolvimento de capacidades a longo prazo das redes e organizações da sociedade
civil (por exemplo, desenvolvimento organizacional, apoio para se tornar um beneficiário do
Fundo Global);
Desenvolvimento de ferramentas isoladas que carecem de um foco no envolvimento da
comunidade;
Elaboração de pedidos de financiamento.

Quem fornece a assistência técnica sobre CDG?
Vinte e seis (26) redes e organizações da sociedade civil e populações-chave foram préqualificadas como prestadores de assistência técnica sobre CDG para o período de
implementação de 2021-2023. Estas organizações foram selecionadas através de um processo de
concurso aberto e competitivo, para assegurar que os prestadores têm um forte historial e
conhecimentos relevantes em relação aos direitos humanos, género, respostas comunitárias e
reforço dos sistemas comunitários. Os prestadores de assistência técnica serão selecionados de
acordo com os requisitos específicos de cada solicitação de assistência técnica. Cada prestador é
responsável por contratar especialistas comunitários qualificados e assegurar a mais elevada
qualidade dos resultados finais.

Como solicitar a assistência técnica sobre CDG?
O primeiro passo do processo de candidatura é preencher o formulário de solicitação de
assistência técnica sobre CDG. O formulário inclui informações sobre a organização requerente, o
resultado antecipado e o âmbito do trabalho da assistência técnica. Os candidatos devem
contactar a Plataforma Regional para CDG na sua região para obterem assistência na elaboração
da solicitação antes de a submeterem ao Fundo Global. Aqui pode encontrar um exemplo de uma
solicitação de elevada qualidade.
O formulário de solicitação totalmente preenchido deve ser enviado para
CDGta@theglobalfund.org.
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As solicitações serão avaliadas em termos de elegibilidade pelo Secretariado do Fundo Global.
Esta avaliação envolve o Departamento de CDG e as Equipas Nacionais do Fundo Global. Serão
considerados os seguintes critérios durante a verificação da elegibilidade:
•
•
•
•
•
•
•
•

Elegibilidade da organização requerente;
Envolvimento da Plataforma Regional para CDG no desenvolvimento da solicitação (ver
Contactos);
Ligação a processos relacionados com o Fundo Global;
Resultado antecipado claramente articulado;
Oportunidade para reforçar o envolvimento da sociedade civil e das comunidades,
particularmente das populações-chave e vulneráveis;
Enquadramento estratégico com uma das três áreas da IE CDG para assistência técnica;
Parcerias apropriadas com a sociedade civil e as comunidades;
Requisitos linguísticos para a missão.

Tenha em conta que a revisão das solicitações pode demorar várias semanas. As organizações
requerentes serão informadas por e-mail sobre a decisão de elegibilidade.

• Estabelecer ligação com
a Plataforma Regional
para CDG na sua região
• Enviar a solicitação para
o Fundo Global

1. Fase de
candidatura

2. Verificação da
elegibilidade
• Revisão da solicitação
pelo Fundo Global
• Notificação do
requerente sobre a
decisão de elegibilidade

• Desenvolvimento dos
Termos de Referência
• Mobilização de
especialista(s)
comunitário(s) pelo
prestador de assistência
técnica

3. Mobilização de
especialista(s)

4.
Implementação
• Colaboração estreita
entre requerente,
especialista(s)
comunitário(s) e
prestador de assistência
técnica

• Aprovação dos
resultados finais
• Inquérito(s) após a
missão

5. Relatórios e
monitorização

Figura 1: Visão geral do processo de assistência técnica.

Quando uma solicitação tiver sido aprovada, serão desenvolvidos termos de referência detalhados
e um orçamento. Este processo pode envolver não só o requerente e o Fundo Global, mas
também o prestador de assistência técnica ou parceiros técnicos. Paralelamente, o Fundo Global
identifica um prestador de assistência técnica adequado, que será responsável por mobilizar
especialistas comunitários. A natureza entre pares (“peer-to-peer”) da assistência técnica
significa que, sempre que possível, os especialistas comunitários do país ou região da missão
estão envolvidos num papel de liderança ou de apoio.
O tempo necessário para uma solicitação elegível prosseguir para implementação depende da
complexidade do trabalho e da disponibilidade dos prestadores de assistência técnica sobre CDG
e pode demorar até três meses. Os papéis e responsabilidades do requerente, do prestador de
assistência técnica e do Fundo Global durante a implementação da assistência técnica são
descritos mais detalhadamente nos termos de referência. Após a conclusão da missão, o Fundo
Global revê e aprova os resultados finais.
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A organização requerente desempenha um papel importante na monitorização e avaliação das
missões da IE CDG. Após a conclusão de cada missão, o Fundo Global exige que os requerentes
preencham um breve inquérito. Cerca de 6-12 meses após a conclusão da missão, os
beneficiários de assistência técnica são ainda obrigados a preencher um segundo inquérito breve
para avaliar até que ponto os resultados principais da missão foram utilizados pela sociedade civil
e pelas comunidades para exercer influência.

Contacto
•

Fundo Global, Assistência Técnica sobre CDG | crgta@theglobalfund.org
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