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1  UNAIDS, Spectrum Estimates, 2020 [aidsingo.unaids.org]
2  https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/2021-2026-global-AIDS-strategy
3  https://forum.generationequality.org/sites/default/files/2021-03/AC_Acceleration%20Plan.Final%20Draft%20

%28March%2030%29_EN.pdf.
4  https://www.theglobalfund.org/en/strategy/

INTRODUÇÃO

O HER (Resposta à Epidemia de HIV) Voice Fund é implementado pela Rede Global de Jovens 
Vivendo com HIV (Y+ Global), em nome do Fundo Global de Combate à AIDS, Tuberculose 
e Malária (o Fundo Global) e ViiV Ação Positiva de Saúde, para apoiar o envolvimento e a 
liderança significativa de meninas adolescentes e mulheres jovens (MAMJ) em espaços de 
tomada de decisão com o objetivo de reduzir a incidência do HIV e melhorar a nossa saúde, 
bem-estar e direitos mais amplos. Apesar dos ganhos significativos na resposta ao HIV 
alcançados nos últimos 40 anos, MAMJ continuam a ser afetadas de forma desproporcional 
pelo HIV. Na África Oriental e Austral (AOA,) MAMJ com idades entre 15 e 24 anos representam 
68% dos jovens vivendo com o HIV (JVHIV) e tem 2,5 vezes mais probabilidade do que os 
nossos pares masculinos de adquirir a infecção pelo HIV. Em 2019, MAMJ foram responsáveis 
por 26% das novas infecções de HIV na região. 1  

O HER Voice Fund reconhece a experiência e o poder de MAMJ em toda a nossa diversidade, 
e a importância do empoderamento ético, do significativo envolvimento e  liderança nas 
decisões que afetam as nossas vidas. Reconhecemos a necessidade urgente de abordar as 
desigualdades e os principais motores que impedem que MAMJ tenham voz e participem 
significativamente dos espaços relevantes de tomada de decisões que influenciam programas 
de MAMJ em nível global, regional, nacional e local. A nova estratégia 2022 – 2025 do HER 
Voice Fund  se alinha com o primeiro pilar da estratégia Y+ Global 2022 – 2025, Levantar a 
nossa Voz, que se concentra no fortalecimento da responsabilidade para assegurar que as 
leis e políticas reflitam os direitos e necessidades de MAMJ em toda a nossa diversidade, 
incluindo MAMJ vivendo com HIV, MAMJ vivendo com deficiências, aquelas que se identificam 
como Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans, Intersex e Queer, MAMJ em zonas afetadas por 
conflitos, aquelas em áreas rurais, MAMJ que injetam/usam drogas, MAMJ que vendem sexo, 
MAMJ grávidas e jovens mães. A estratégia do HER Voice Fund também está alinhada com a 
Estratégia Global 2021-2026 2 da UNAIDS e com as metas, planos e acelerados para  2025 3 da 
Geração Igualdade e com a Estratégia 2023 – 2028 do Fundo Global. 4
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O HER Voice Fund está trabalhando para reduzir a incidência do 
HIV entre meninas adolescentes e mulheres jovens (MAMJ) e para 
melhorar nossa saúde, bem-estar e direitos mais amplos, 
apoiando nosso engajamento e liderança 
significativos em espaços relevantes de 
tomada de decisão.

05

O HER Voice Fund apoia organizações comunitárias lideradas por Meninas Adolescentes 
e Mulheres Jovens e que servem às MAMJ por meio de doações, construção de liderança, 
fortalecimento organizacional e defesa de direitos em 13 países prioritários do Fundo Global na 
África, onde a incidência de HIV entre MAMJ é mais alta e a disparidade no risco de HIV entre 
homens e mulheres é maior, nomeadamente em o Botsuana, Camarões, Essuatíni, Quênia, 
Lesoto, Malawi, Moçambique, Namíbia, África do Sul, Tanzânia, Uganda, Zâmbia e Zimbabué. 
Concentramos os nossos esforços onde o nosso trabalho pode ter o maior impacto.

Cette stratégie a été élaborée par le Réseau mondial des jeunes vivant avec le VIH (Y+ Global), 
Esta estratégia foi desenvolvida pela Rede Global de Jovens Vivendo com HIV (Y+ Global) 
para estabelecer a visão, ambições e objetivos do HER Voice Fund até o final de 2025, a fim 
de posicioná-lo efetivamente dentro da resposta global ao HIV, saúde e direitos sexuais e 
reprodutivos (SDSR), saúde e bem-estar mais amplos para MAMJ. A nossa abordagem de 
desenvolvimento de estratégias tem sido baseada em evidências, colaborativa e inclusiva. A 
nossa estratégia 2022-2025 é baseada em princípios orientadores, amplas consultas e lições-
chave que aprendemos sobre como melhorar o nosso desempenho.

Nos próximos quatro anos, o HER Voice Fund e os seus beneficiários se tornarão mais fortes, 
mais ousados, mais conectados, ainda mais eficazes e com recursos mais sustentáveis para 
o futuro, a fim de continuar a desempenhar um papel fundamental na redução da incidência 
do HIV entre MAMJ e na melhoria da nossa saúde, bem-estar e direitos mais amplos. 
Coletivamente, estaremos mais aptos a abordar as questões prioritárias, repetidas vezes 
expressadas por MAMJ, durante o nosso processo de consulta: 

•  Prevenção do HIV, e apoio para aqueles vivendo com HIV

•  Serviços, tratamento, cuidados e apoio em HIV   
e SDSR amigáveis para MAMJ

•  Prevenção da violência sexual e baseada em  
género (VSBG), e apoio às sobreviventes

•  Prevenção da gravidez indesejada e do casamento 
precoce, e apoio às jovens mães

•  Empoderamento económico e oportunidades  
de subsistência

Seremos guiados por nossos princípios fundamentais 
de engajamento ético e liderança de MAMJ, centralidade 
nos direitos humanos e igualdade de gênero, e respeito 
pela diversidade e interseccionalidade. Como parte de 
um movimento global e alinhados com a estratégia da 
(Y)+ Global, fortaleceremos a nossa voz, reivindicaremos 
o nosso poder e avançaremos com um propósito 
renovado.
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PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA ESTRATÉGIA 
E PRINCIPAIS PARTES INTERESSADAS

Esta estratégia foi desenvolvida em ampla consulta com MAMJ e os nossos principais 
grupos de interessados, através de entrevistas individuais, discussões em grupo e pesquisas. 
Ela também se baseia nos nossos sucessos, desafios e lições aprendidas até o momento, 
identificadas através de uma revisão da documentação-chave, incluindo o relatório do 
HER Voice Fund 2020; o Resumo Técnico para MAMJ do Global Fund; o relatório piloto de 
avaliação do HER Voice Fund 2019, e a Estratégia da (Y)+ Global.

PARTES INTERESSADAS  
DO HER VOICE FUND

As nossas principais partes interessadas incluem: 

• Liderança do HER Voice Fund – Isto inclui o Conselho da Y+ Global e a gerência sênior, bem 
como o Coordenador e a equipo do HER Voice Fund.

• Constituição de MAMJ em toda a nossa diversidade – MAMJ que vendem sexo, jovens 
LGBTIQ+, jovens mulheres vivendo com HIV, jovens mulheres em zonas afetadas por 
conflitos, jovens mães, jovens mulheres com deficiências e adolescentes muçulmanas (uma 
comunidade raramente representada) estavam todas entre as participantes consultadas.

• Parceiros diretos e outros aliados – Estes incluem organizações e redes com as quais 
colaboramos, seja formal ou informalmente, em causas de interesse comum. Este eleitorado 
foi representado no processo de consulta pela Rede Global de Pessoas Vivendo com HIV 
(GNP+) e pela Frontline AIDS. Também temos causa em comum com outras, incluindo a Youth 
LEAD, a Rede ATHENA, o Plano de Emergência do Presidente dos EUA para Alívio da AIDS 
(PEPFAR) e Mulheres Pelo Fundo Global (W4GF).

• Doadores – Agradecemos a contribuição construtiva dos nossos atuais doadores ViiV Ação 
Positiva de Saúde e o Fundo Global durante o processo de consulta. A nossa estratégia 2022-
2025 nos oferece agora a oportunidade de abordar novos doadores potenciais, incluindo o 
setor privado, fundações filantrópicas e instituições multilaterais.

• Metas da defesa de direitos do HER Voice Fund – Com a nossa nova estratégia, nós e os 
nossos parceiros de implementação estaremos bem posicionados para defender os direitos 
de MAMJ em todos os níveis. Em nível nacional, o nosso objetivo é influenciar Ministérios, 
parlamentares, Mecanismos de Coordenação de Países (MCP) e Principais Destinatários 
(PRs); em nível regional, concentrámo-nos na Comunidade da África Oriental (CAO) e na 
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC); e em nível global, advogamos em 
diversos fóruns multilaterais (por exemplo, UNAIDS, OMS e o Fundo Global).
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ENVOLVIMENTO ÉTICO E LIDERANÇA DE MAMJ:   
De acordo com a Declaração de Consenso Global sobre o Envolvimento Significativo 
da Juventude 5, procuramos capacitar  MAMJ e destacar a importância de nosso 
envolvimento na formulação de políticas, desenho de programas, implementação, 
monitoramento e avaliação, e responsabilização das autoridades.

CENTRALIDADE DOS DIREITOS HUMANOS E IGUALDADE DE GÊNERO: 
No coração do HER Voice Fund está uma crença inabalável nos direitos e igualdade 
de MAMJ em todas as esferas da vida. Nosso objetivo é sermos ousados e corajosos 
em desafiar a desigualdade onde quer que ela seja encontrada.

RESPEITO PELA DIVERSIDADE E INTERSECCIONALIDADE:
Reconhecemos as MAMJ como indivíduos, com o direito de definir nossas próprias 
necessidades e prioridades com base em circunstâncias, contextos e identidades 
individuais. Ao mesmo tempo, sabemos que as desigualdades, que continuam 
a impulsionar a epidemia do HIV e outros desafios de saúde global, incluindo a 
COVID-19, são múltiplas e se cruzam. O uso de uma abordagem interseccional nos 
permite ver MAMJ holisticamente para criar respostas abrangentes e eficazes.

5  https://www.who.int/pmnch/mye-statement.pdf 

PRINCÍPIOS E VALORES FUNDAMENTAIS 

O HER Voice Fund é o guardião dos princípios significativos de participação e liderança de 
jovens, alinhado estreitamente com a Y+ Global. Nosso objetivo é ampliar as vozes de MAMJ  
em toda a nossa diversidade, e estamos orgulhosos de ter construído um forte histórico 
de apoio à construção de movimento, participação e consulta, criando MAMJ defensoras e 
exercendo influência em plataformas-chave com e através de organizações lideradas por 
MAMJ e que prestam serviços a MAMJ.  Incorporado ao pilar um da Estratégia da Y+ Global 
(Levantar Nossa Voz), o HER Voice Fund criará, apoiará e fomentará excelência na liderança 
de MAMJ em espaços que afetam nossas vidas, sustentada por nossos valores de inclusão, 
perseverança, empoderamento, ética e responsabilidade. Reconhecemos que a aceleração 
da liderança de MAMJ em espaços de tomada de decisões sobre questões que afetam nossa 
saúde e direitos requer investimentos direcionados para superar as barreiras que afetam 
nossa participação significativa. 

NOSSOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS SÃO:
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METAS E OBJETIVOS

Uma ponderosa lente das desigualdades é 
 central para a nova Estratégia Global de 
AIDS 2021-2026 da UNAIDS, assim como 

para a Geração Igualdade e as estratégias 
do Fundo Global e do PEPFAR. Isto significa 

que o HER Voice Fund, firmemente ancorado 
em desafiar as múltiplas desigualdades que afetam 

MAMJ em toda nossa diversidade, está bem posicionado 
para fazer contribuições estratégicas para as respostas 

globais ao HIV, SDSR e saúde, gênero e direitos relacionados.
 

Reconhecemos que, para ser mais eficaz, é necessário que o HER Voice Fund dê maior atenção 
à profundidade do envolvimento de MAMJ e à qualidade de nosso desempenho, a fim de 
garantir a prestação de contas ao nosso eleitorado. Evidências bem preparadas e agendas de 
defesa de direitos baseadas em direitos humanos e na transformação de gênero, articulando as 
necessidades e prioridades de MAMJ e adaptadas às nuances de cada contexto nacional, ajudarão 
cada Embaixador ou representante de MAMJ a exercer liderança e influência nesse espaço. 

Nossas metas e objetivos específicos para os próximos quatro anos estão divididos em duas fases:

•  A Fase 1  vai até o final de 2022 e coincide com os atuais compromissos financeiros da 
ViiV Ação Positiva de Saúde e do Fundo Global.  

•  A Fase 2, de janeiro de 2023 a dezembro de 2025 (alinhada com o cronograma da nova 
estratégia da Y+ Global) exigirá a mobilização de recursos adicionais, conforme 
o objetivo 5 da Fase 1 abaixo.

FASE 1: JANEIRO – DEZEMBRO DE 2022

1. Fornecer subsídios em 13 países prioritários para apoiar MAMJ a participar e exercer 
liderança nos principais espaços de tomada de decisão em todos os níveis que afetam 
nossa saúde e direitos. Estes incluem reuniões do Mecanismo de Coordenação do País 
(MCP) e do Plano Operacional do País (POP), consultas do Plano Estratégico Nacional 
(PEN), Grupos Técnicos de Trabalho (GTT) e outros fóruns relacionados ao HIV, saúde e 
direitos sexuais e reprodutivos (SDSR), gênero, e violência contra mulheres e meninas.

2. Apoiar os Embaixadores do HER Voice Fund e MAMJ para exercer influência e defender 
eficazmente políticas e programas que promovam a saúde, o bem-estar e os direitos de 
MAMJ, equipando-os com evidências bem preparadas para apoiar as agendas de defesa 
de direitos, articulando as necessidades e prioridades de MAMJ e adaptando às nuances de 
cada contexto nacional.

3. Apoiar a construção do movimento na resposta ao HIV que celebra a liderança de MAMJ  
e reunir as principais partes interessadas, doadores e implementadores para apoiar o nosso 
empoderamento no desenvolvimento e implementação de agendas de defesa de direitos 
em todos os níveis.

4. Reunir as inovações que estão sendo desenvolvidas em 13 países e compartilhá-las em 
formatos acessíveis para MAMJ para incentivar a expansão, aprendizado regional 
e capacitação (por exemplo, a plataforma “Mabox” apoiada por Positive Vibes e 
posteriormente adaptada com LEGABIBO em Botsuana).

5. Identificar e buscar oportunidades para diversificar a base de financiamento do HER 
Voice Fund além dos atuais doadores e acordos de financiamento existentes para garantir 
expansão e sustentabilidade.
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6  https://voixessentielles.org/en/ 

FASE 2: JANEIRO DE 2023 – DEZEMBRO DE 2025

1.  Expandir nosso alcance, cobertura e impacto para aumentar a participação significativa 
de MAMJ em 13 países prioritários ao:
a. Aumentar o tamanho dos subsídios em até 100% disponível para os atuais beneficiários  
com bom desempenho.
b. Aumentar o número de beneficiários em 25%, para 120 beneficiários.

2.  Apoiar MAMJ a participar e exercer a liderança em espaços-chave de tomada de decisão 
em todos os níveis que afetam nossa saúde e nossos direitos. Estes incluem reuniões do 
MCP e POP, consultas do PEN, GTTs e outros fóruns relacionados ao HIV, SDSR, gênero e 
violência contra mulheres e meninas.

3.  Mobilizar e defender contra leis, políticas, programas e práticas que impossibilitam ou 
impedem a igualdade de acesso, reduzindo assim as barreiras que impedem MAMJ de 
se engajar de forma significativa em espaços-chave de tomada de decisão.

4.  Melhorar o monitoramento e a supervisão do trabalho dos beneficiários do HER Voice 
Fund no nível das bases:
a. Revisar e fortalecer o papel dos Embaixadores e Chefes de Estado na devida diligência 

e acompanhamento.
b. Reforçar o papel da Unidade de Gerenciamento de Projetos (UGP) em relação aos 

mecanismos de apoio e mentoria no país.
c. Envolver ainda mais as principais partes interessadas, como o Comitê Nacional de 

AIDS, com termos de referência claros sobre como aumentar o apoio e a apropriação e 
responsabilidade local do programa em nível nacional.  

5.  Apoiar a construção de movimento na resposta ao HIV que celebra a liderança de MAMJ 
e reúne as principais partes interessadas, doadores e implementadores para apoiar a 
capacitação de MAMJ no desenvolvimento e implementação de agendas de defesa de 
direitos  em todos os níveis ao:
a. Compartilhar lições e fornecer apoio mútuo entre o HER Voice Fund e outros fundos de 

compromisso para mulheres e meninas, incluindo Voix Essentielles 6 (implementado 
pelo Speak Up Africa com o apoio do Fundo Global e da Fundação CHANEL na África 
Ocidental e Central francófona)

b. Desenvolver uma plataforma de “Ligação e Aprendizagem” que conecte o HER Voice 
Fund aos movimentos de MAMJ que buscam objetivos complementares (por exemplo, 
She Decides, Women Deliver, W4GF, DREAMS, Rede ATHENA, etc.) para aprendizagem 
mútua e impacto coletivo.

6.  Facilitar e apoiar um papel mais forte para que MAMJ participem dos mecanismos de 
monitoramento existentes liderados pela comunidade para assegurar as vozes de MAMJ 
em toda a nossa diversidade e promover a prestação de contas.

7.  Promover e apoiar organizações lideradas por e que servem às MAMJ para mobilizar e 
alavancar recursos de financiamento nacionais que impulsionem programas de MAMJ ao:
a. Defender o investimento doméstico na liderança de MAMJ, tanto do setor público como 

do privado.
b. Reforçar a capacidade dos beneficiários de solicitar financiamento multilateral no país, 

por exemplo, UNAIDS, ONU Mulheres, UNICEF, UNFPA, financiamento de Assistência 
Técnica em Comunidade, Direitos e Gênero, etc.

c. Apoiar os beneficiários para solicitar financiamento do governo, incluindo subsídios do 
Comitê Nacional de AIDS onde os países são flexíveis, como a África do Sul.

d. Apoio aos Embaixadores (existentes, novos e ex-alunos) como um consórcio para 
desenvolver programas de mentoria e implementar atividades de defesa de direitos.
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OS 
QUATRO 
PILARES

CONCESSÃO DE 
SUBSÍDIOS 

LIDERANÇA DEFESA DE 
DIREITOS

FORTALECIMENTO 
ORGANIZACIONAL 

TEORIA DA MUDANÇA

Para assegurar uma visão unida para o trabalho futuro, é vital articular claramente o impacto 
global que o HER Voice Fund pretende alcançar. Com base em nosso processo de consulta, esse 
impacto é o seguinte: 

Meninas adolescentes e mulheres jovens se beneficiam de leis, políticas, práticas 
e programas baseados em direitos e transformadores de gênero, resultando em 
uma redução na incidência de HIV e em melhorias em nossa saúde, bem-estar e 
direitos mais amplos. 

Para alcançar este impacto, empreenderemos 4 pilares de trabalho interdependentes e de 
apoio mútuo: 

•  Pilar 1: Concessão de subsídios    •  Pilar 3: Fortalecimento organizacional   
•  Pilar 2: Liderança     •  Pilar 4: Defesa de Direitos

Cada fluxo de trabalho contribui para a missão central e o mandato do HER Voice Fund. 
Como seu nome sugere, ele é principalmente um mecanismo de financiamento. Entretanto, o 
valor agregado distintivo da Y+ Global reside em sua estreita conexão com o movimento de 
jovens mais amplo, particularmente em relação ao HIV e SDSR, e em sua própria incorporação 
dos princípios de liderança juvenil. Portanto, a gestão da Y+ Global do HER Voice Fund não 
pode ser “neutra”; ela deve estar inserida em um contexto mais amplo de contribuição para 
a construção do movimento de jovens, mulheres jovens e meninas. Os componentes de 
liderança, fortalecimento organizacional e defesa de direitos são essenciais para a realização 
do impacto a longo prazo dos fundos de subsídio desembolsados e, portanto, são parte vital 
da sustentabilidade.

Nossa Teoria da Mudança delineia nosso impacto desejado e os resultados a curto, médio e 
longo prazo que antecipamos, ligados aos quatro pilares e aos objetivos articulados acima.  

A longo prazo, o HER Voice Fund tem 
o potencial de demonstrar inovação e 
liderança significativas ao defender um maior 
envolvimento de MAMJ no monitoramento 
e prestação de contas, na concessão de 

subsídios e na governança. Isto dependerá da 
coleta e aplicação sistemática de provas sobre as formas 

mais eficazes de garantir a disponibilidade, acessibilidade e 
aceitabilidade de serviços de alta qualidade, acessíveis e sensíveis 

ao gênero para MAMJ, em linha com a orientação global e a prática baseada em provas. 

Aprender e compartilhar lições com outras organizações, redes e iniciativas relevantes será 
importante para maximizar o impacto do HER Voice Fund durante os próximos quatro anos 
e além. 
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Les adolescentes et les jeunes femmes (AGYW) bénéficient de programmes 
basés sur les droits et transformateurs du genre, entraînant de ce fait une 

réduction de l’incidence du VIH et des améliorations de leur santé de façon 
générale, de leur bien-être et de leurs droits

Les AGYW influencent 
les politiques, les 

lois, les programmes, 
les pratiques et 

la répartition des 
ressources pertinentes

Les bénéficiaires de 
subventions de HER Voice/

les AGYW ont amélioré 
leur capacité à mobiliser 

des ressources

Les bénéficiaires de 
subventions de HER Voice/

les AGYW sont formées, 
encadrées, et bénéficient 

d’un soutien technique 
pertinent

Les AGYW exercent 
un leadership dans les 

processus décisionnels et les 
plateformes qui s’intéressent 

à leur santé, leur bien-être 
et leurs droits

Les bénéficiaires de 
subventions de HER Voice/

les AGYW participent de 
manière significative aux 

espaces de plaidoyer

Les bénéficiaires de 
subventions de HER Voice/ 

les AGYW participent 
de manière significative 

aux espaces décisionnels 
nationaux, provinciaux et 

locaux pertinents

Les bénéficiaires de 
subventions de HER Voice/
les AGYW participent à la 

production de preuves et aux 
activités de suivi dirigées 

par la communauté

Les bénéficiaires de 
subventions de HER Voice/

les AGYW participent et 
contribuent à la construction 

de mouvements et aux 
campagnes de plaidoyer 

IMPACT

RÉSULTATS 
À LONG
TERME

RÉSULTATS 
À COURT

TERME

LES
QUATRE
PILIERS

RÉSULTATS 
À MOYEN

TERME

OCTROI DE 
SUBVENTIONS 

LEADERSHIP PLAIDOYERRENFORCEMENT 
ORGANISATIONNEL  

TEORIA DA MUDANÇA

Meninas adolescentes e mulheres jovens (AGYW) se beneficiam de 
programas baseados em direitos  de gênero, resultando em uma 

redução na incidência de HIV e melhorias em sua saúde, 
bem-estar e direitos mais amplos.

AGYW influenciam políticas, 
leis, programas, práticas 
e alocações de recursos 

relevantes

Beneficiarias do Her 
Voice fund | AGYW 

aumentaram 
a capacidade de 

mobilizar recursos

Os beneficiarios e as 
meninas Adolescentes 
e Mulheres Jovens do 
Her Voice Fund são 

treinados, orientados 
e recebem suporte 
técnico relevante

A AGYW exercem liderança 
em processos e plataformas 
de tomada de decisão que 

afetam sua saúde, bem-
estar e direitos

Beneficiarias do Her 
Voice Fund\ AGYW 

participam de forma 
significativa em espaços 

de advocacia

Os beneficiarios e as meninas 
Adolescentes e Mulheres 
Jovens do Her Voice Fund 

participam significativamente 
em espaços de tomada de 

decisão nacionais, provinciais 
e locais relevantes

Beneficiarias do Her 
Voice\ AGYW participam 

de atividades de 
geração de evidências e 

monitoramento lideradas 
pelas comunidades

Os beneficiarios e as meninas 
Adolescentes e Mulheres 
Jovens do Her Voice Fund 
participam e contribuem 

para a construção de 
movimentos e campanhas 

de advocacia

IMPACTO

RESULTADOS 
A LONGO 

PRAZO

RESULTADOS 
DE CURTO 

PRAZO

OS 
QUATRO 
PILARES

RESULTADOS 
DE MÉDIO 

PRAZO

DOAÇÃO LIDERANÇA ADVOCACIAFORTALECIMENTO 
ORGANIZACIONAL

PREMISSAS:

A sociedade civil e as organizações de base lideradas pela comunidade estão 
ativamente envolvidas na mobilização de recursos internos.

A sociedade civil e as organizações de base e comunitárias monitoram ativamente 
as atividades de resiliência. 

AGYW podem demonstrar suas habilidades de liderança e podem usá-las.
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LIÇÕES-CHAVE PARA FORTALECER NOSSO DESEMPENHO 

As conclusões e recomendações gerais do processo de consulta estratégica do HER Voice 
Fund podem ser resumidas como clareza, consolidação, consistência, coordenação e 
capacidade. Estas lições nos guiarão no fortalecimento de nosso desempenho ao longo dos 
próximos 4 anos.

• CLAREZA: Nossa nova estratégia tem uma visão e foco claros, e trabalharemos para 
uma maior clareza na forma como definimos e comunicamos nossas realizações. A 
representação de MAMJ em plataformas nacionais é importante, mas somente se ficar 
claro qual a diferença que nossa participação realmente faz. Sucessos locais claramente 
articulados, por exemplo, uma mulher jovem encontrando um tomador de decisão 
ou prestador de serviços local e conseguindo algo para sua comunidade, podem ser 
igualmente poderosos.

• CONSOLIDAÇÃO: Vamos consolidar nosso trabalho tanto geográfica quanto 
operacionalmente, em vez de planejar uma grande expansão ou alteração neste 
momento. Os atuais 13 países em foco foram cuidadosamente escolhidos pelo Fundo 
Global com base em dados extensos sobre os vetores e impactos do HIV entre MAMJ. 
Portanto – a menos que e até que os dados subjacentes indiquem o contrário – não 
há razão convincente para mudar o foco geográfico a curto para médio prazo. Há, no 
entanto, um argumento para expandir o alcance e a cobertura dentro dos 13 países, 
aumentando o nível de subsídio atribuído aos beneficiários e/ou aumentando o 
número de beneficiários por país, para um maior impacto coletivo nacional. Em termos 
operacionais, a consolidação significa dominar todas as funções atuais e executá-las da 
maneira mais eficaz e eficiente possível. 

• CONSISTÊNCIA: Reconhecemos que até o momento o acompanhamento e 
monitoramento do trabalho dos beneficiários em campo tem sido irregular, complicado 
pela COVID-19. Na próxima fase de nosso trabalho, daremos mais atenção para a 
supervisão e verificação. Consistência também significa alinhamento com nossos valores 
declarados, o que exige maiores esforços do HER Voice Fund para direcionar o apoio a 
MAMJ em toda a nossa diversidade e promover nosso engajamento genuíno, significativo 
e ético. Estaremos particularmente atentos às necessidades e direitos das MAMJ que 
vivem com deficiências, aquelas que se identificam como LGBTIQ+, MAMJ em zonas 
afetadas por conflitos, aquelas em áreas rurais, usuárias de drogas injetáveis, MAMJ que 
vendem sexo, MAMJ grávidas e mães jovens.

• COORDENAÇÃO: Um melhor alinhamento com o ciclo de financiamento do Fundo Global 
será uma consideração importante à luz do próximo 7° reabastecimento do Fundo Global 
em 2022, seguido do desenvolvimento dos pedidos de financiamento dos países e das 
negociações em torno das alocações. Também fortaleceremos nossa coordenação com 
outros grandes doadores, especificamente o PEPFAR e os processos para desenvolver os 
Planos Operacionais do País (POP). A criação de melhores conexões entre os beneficiários 
em cada país, e entre embaixadores e beneficiários, também fortalecerá nosso trabalho, 
aumentará nossa capacidade e nossa habilidade de criar um impacto significativo. 

• CAPACIDADE: Atingir todos os requisitos acima exige a capacidade correta tanto em 
termos de equipe quanto de estruturas de governança. À medida que nossa carteira 
de subsídios cresce, cresce também a necessidade de equipe suficiente para atender a 
crescente carga de trabalho e cumprir prazos exigentes de entrega. A combinação certa 
de conhecimentos especializados, incluindo uma maior representação da comunidade 
SDSR e das próprias MAMJ, também é importante para fins de revisão de propostas e 
governança.
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PANDEMIA EM EVOLUÇÃO:  
PREPARAÇÃO DO HER VOICE FUND DURANTE A COVID-19 

A pandemia da COVID-19 perturbou a implementação de programas do HIV; exacerbou 
as desigualdades existentes vividas por MAMJ; e ameaça comprometer as conquistas dos 
últimos 40 anos na resposta ao HIV. Devemos intensificar os esforços de prevenção do 
HIV e enfrentar as barreiras estruturais que ameaçam a saúde e os direitos de MAMJ e que 
nos impedem de cumprir o nosso potencial. Isto exige um trabalho coletivo, juntamente 
com os beneficiários, as principais partes interessadas e doadores para continuar a 
encontrar soluções criativas para engajar efetivamente MAMJ, em formas que cumpram os 
protocolos e restrições pandêmicas (por exemplo, através de pacotes de dados para apoiar 
a participação on line), bem como abordar diretamente o impacto da própria COVID-19 
sobre a população-alvo de MAMJ. O financiamento da resposta COVID-19 é essencial 
para enfrentar os desafios que MAMJ estão enfrentando como resultado da pandemia, 
incluindo a perda da subsistência; necessidade de alimentos e pacotes de higiene; custos de 
transporte para acessar a centros de saúde e a necessidade de gerar demanda pelo acesso 
igual à vacinação de MAMJ na nossa diversidade. 

OPERACIONALIZANDO A ESTRATÉGIA 

MAMJ em toda nossa diversidade, estão no centro do HER Voice Fund e são fundamental 
para apoiar a implementação bem sucedida de nossa estratégia nos próximos quatro anos. 
MAMJ estão representadas no Grupo Consultivo de Projetos e contribuem para os principais 
processos decisórios, incluindo a seleção dos beneficiários. Os Líderes de Países e 
Embaixadores, têm um papel de liderança na coordenação e implementação do HER Voice 
Fund em cada um dos 13 países prioritários para assegurar que o trabalho dos beneficiários 
se alinhe estreitamente com nossa estratégia; respondem às prioridades de MAMJ em toda 
a nossa diversidade; e também contribuem para alcançar as metas nacionais relacionadas a 
programas do HIV, SDSR e MAMJ. A implementação de nossa estratégia também é apoiada 
pelo Comitê Diretor, pelo Grupo Consultivo de Projetos e pela Unidade de Gerenciamento 
de Programas. O Comitê Diretor fornecerá supervisão estratégica e apoio, incluindo a 
garantia de que o Fundo seja dotado de recursos adequados para realizar o impacto e 
os resultados desejados da Estratégia. O Grupo Consultivo de Projetos garantirá que as 
prioridades apoiadas através do Fundo deem a maior contribuição possível para a realização 
de nossa estratégia, enquanto a Unidade de Gerenciamento de Projetos é responsável pela 
coordenação e implementação diária do Fundo. 

Nossa estratégia 2022-25 se baseia na implementação bem sucedida do HER Voice Fund 
nos últimos três anos. Implementar esta estratégia com sucesso, cumprindo nossos 
objetivos e realizando o maior impacto possível exige comprometimento e esforço 
renovados, trabalhando em conjunto com MAMJ, os beneficiários e as principais partes 
interessadas, incluindo os doadores, para continuar a apoiar a construção do movimento em 
torno de programas de MAMJ e amplificar as vozes de MAMJ.

A COVID-19 continua a aumentar as disparidades e desigualdades, impedindo que MAMJ 
realizem todo o nosso potencial e envolvam-nos em espaços-chave para a tomada de 
decisões. Temos provas substanciais de que colocar MAMJ na vanguarda e engajar-se 
conosco como iguais e especialistas aumenta o impacto sustentável dos investimentos. O 
elo que falta é como capitalizamos esse ganho e o canalizamos para mudar o status quo das 
vidas de MAMJ, impulsionando a mudança e ampliando a inovação.
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Beneficiários: até 10 por país

Líderes de países e embaixadores HVF

Coordenador HVF
Chefe de Finanças e HVF MEL

Comitê Diretivo Grupo Consultivo de Projetos

Redes de jovens 
vivendo com HIV

Organizações Juvenis 
de SHRH 

Organizações de 
populações-chave juvenis

Organizações Afiliadas  
da AGYW

Y+
Global ViiV Fundo 

Mundial

Y+ Global GNP+

AGYW 
organizações 

de SDSR
Embaixadores  

HER Voice Fund
e Parceiros 
externos 

supervisão | Advocacia

Grupo consultivo do projeto
Supervisão \ assessoria estratégica
Treinamento
Criação

Implementação

Linha de relatório
Linha de coordenação
Fluxo de financiamento
Fluxo de dados 

Líder do País 
Beneficiários 
Beneficiário 

Viiv e o Fundo Mundial

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO
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A estratégia do HER Voice Fund 2022-2025 fornece às  MAMJ um roteiro sobre como 
podemos nos reunir para realizar nosso objetivo comum de reduzir a incidência do HIV entre 
meninas adolescentes e mulheres jovens e melhorar nossa saúde, bem-estar e direitos mais 
amplos, apoiando nosso engajamento e liderança significativos.

PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO: 
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MAPA DE IMPLEMENTAÇÃO: 

1. Rede Global de jovens vivendo com HIV (Y+Global)
• Coordenação de doações por meio da Unidade de Operações (UO)

• Coordenação do comitê de direção e do grupo consultivo do projeto

• Seleção e gestão de leads do país

• Monitoramento, avaliação e aprendizado

• Garantir que a comunicação e a representação do Her Voice Fund sejam bem feitas

• Reporte ao ViiV e ao fundo global

2. Comitê de direção
• Check-ins trimestrais para discutir a direção geral e o desempenho do Her Voice Fund

• Aprovação de mecanismos de subvenção específicos, incluindo critérios para o plano 
de comunicação da convocatória de seleção

• Pensamento estratégico sobre como se conectar com outras redes e espaços de 
movimentos

3. Grupo consultivo do projeto
• Check-ins mensais

• Orientação técnica e estratégica de implementação de subsídios

• Subsídio direto e supervisão estratégica

• Analisa e aprova os donatários apresentados pelos Embaixadores HVF e líderes 
dos países

• Coordenação com Y+Global e GNP+

4. Líderes do País
• Promove e anuncia as inscrições em nível de país

• Trabalha com a HVF PMU para revisar as solicitações de beneficiarios e apresentar 
uma lista restrita ao grupo de consultoria do projeto

• Reúne os beneficiarios mensalmente para verificar o progresso e garantir que a 
advocacia e as atividades estejam alinhadas
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Marcya Jeiambe
HER Voice Fund Ambassador 
Mozambique



hervoicefund@yplusglobal.org

@YplusGlobal

www.yplusglobal.org

@Yplus_Global

@yplus_global


