
 
 
 
Perguntas Frequentes 

 
 

• Posso propor uma área de trabalho que não tenha sido listada como exemplo? 
Sim, a lista fornecida em cada área estratégica são exemplos que temos interesse em apoiar. 
No entanto, você pode propor um novo tema que se enquadre em qualquer uma das 9 
categorias estratégicas fornecidas. 
 

• Quando saberei se minha inscrição foi bem-sucedida ou não? 
Pretendemos responder a cada candidato e comunicar os resultados do processo selectivo 
até 21 de Maio de 2021. 
 

• Serei capaz de solicitar uma prorrogação sem custo além de Dezembro de 
2021? 

Infelizmente, não poderemos estender a concessão além de Dezembro de 2021. 
 

• O período de implementação da concessão pode não ser suficiente para atingir 
totalmente um objectivo de política / advocacia. Ainda posso me inscrever?  

Estamos cientes de que alcançar os objectivos de advocacia em curtos períodos de tempo 
depende do contexto sociopolítico e da sua área de trabalho. Incentivamos as organizações 
da sociedade civil a propor actividades que fazem parte de processos de longa data, para 
os quais não pudemos ver realizações tangíveis ao final da concessão. 
 

• O que a Frontline AIDS valorizará ao analisar as inscrições? 
Ao avaliar as candidaturas, a equipa valorizará muito que os candidatos atendam aos 
seguintes critérios: 

− A organização pode mostrar capacidades únicas / experiência comprovada na área 
de trabalho proposta. 

− A organização demonstra um censo claro das suas metas e estratégia de advocacia. 
− A proposta identifica produtos específicos e um cronograma claro para eles. 

 
• Precisarei fornecer alguma documentação organizacional se for bem-

sucedido? 
Sim, os candidatos aprovados precisarão cumprir os processos de diligência prévia da 
Frontline AIDS. Isso inclui o fornecimento de alguma documentação organizacional. Se você 
tiver alguma dúvida ou preocupação, entre em contacto com 
screspo@contractor.frontlineaids.org  
 

• Sou elegível para este financiamento se já tiver recebido fundos de outros 
mecanismos de financiamento de advocacia / influência? 

mailto:screspo@contractor.frontlineaids.org


Embora a concessão de fundos de outros mecanismos de financiamento de advocacia não 
desqualifique a sua inscrição, levaremos em consideração como a sua proposta se alinha 
com qualquer uma das actividades nas quais você já esteja trabalhando.     


