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O mundo enfrenta uma enorme ameaça existencial 
provocada pelo surto de Coronavírus da Síndrome 
Respiratória Aguda Grave 2 (Sars-COV-2) que causa 
a Covid-19. Esta pandemia mundial representa uma 
ameaça sem precedentes para a humanidade e 
subverteu a vida como a conhecíamos anteriormente, 
evoluindo de uma profunda crise sanitária para 
uma crise económica e social com resultados 
devastadores. A pandemia desmascarou 
desigualdades estruturais profundas e de longa 
data, bem como desigualdades sistémicas que 
exacerbaram uma situação que já tinha condenado 
muitas pessoas no continente a uma vida de 
exclusão e pobreza. Tendo em conta a evolução 
demográfica da região, a pandemia afectou de 
forma desproporcionada as mulheres, os jovens e 
outros grupos marginalizados como as pessoas 
portadoras de deficiênccia que têm sofrido incalculáveis 
privações com a perda de postos de trabalho, meios 
de subsistência e picos de violência de género.

A região da África Austral não escapou aos 
tentáculos da pandemia, tendo o número de casos 
aumentado constantemente em todos os países – 
os números a nível global estão a subir rapidamente 
e os casos no continente também. As economias 
permanecem em grande parte em modo de 
confinamento apesar de uma gradual redução das 
restrições. O crescimento económico deverá 
registar contracções catastróficas na generalidade. 
As fronteiras nacionais continuam completamente 
encerradas no que diz respeito à circulação de 
pessoas desde o início de Março. Atendendo ao 
facto de os Estados na região terem desinvestido 
do sector da saúde pré-Covid-19, os sistemas de 
saúde na região permanecem frágeis e estão sob 
imensa pressão à medida que os países lutam para 
conter e derrotar o coronavírus. 
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A Open Society Initiative for Southern Africa (OSISA), 
como muitas outras agências, não foi poupada aos 
efeitos da pandemia da Covid-19. À medida que 
os números da pandemia aumentam e os Estados 
se esforçam por nivelar a curva, a OSISA observou 
um crescente autoritarismo da parte dos Estados, 
que adoptaram abordagens securitizadas baseadas 
em medidas de confinamento “importadas” que, 
em larga escala, são insensíveis ao contexto e à 
cultura. Este facto resultou em crescentes violações dos 
direitos humanos num contexto em que o acesso dos 
cidadãos aos meios de subsistência foi 
gravemente reduzido, comprometendo directamente 
os próprios valores da OSISA de promover uma 
sociedade aberta trabalhando para a criação de 
democracias vibrantes e tolerantes na região. 

No contexto de uma realidade complexa e em 
rápida evolução na África Austral e numa tentativa 
de continuar a promover os valores de sociedades 
abertas, a OSISA está a reorganizar e recalibrar a 
sua orientação estratégica para se centrar em 
quatro temas principais que representam o mandato 
abrangente da instituição, com início em 2021–2024. 
Esses temas incluem o seguinte:
1.      Confrontar e resistir à autocracia, poder     
         corporativo e captura do Estado
2.      Promover sociedades justas, inclusivas e     
         sustentáveis e questionar as desigualdades
3.      Promover e proteger os direitos humanos e    
         defender o constitucionalismo 
4.      Democratizar o acesso à informação e       
         promover os direitos digitais

Em conjunto, estes pilares representam os alicerces 
da nossa orientação estratégica.  

É no âmbito desta orientação estratégica da 
OSISA - que a OSISA procura confrontar os sistemas 
de poder, quer visíveis quer invisíveis, as forças que 
minam os direitos humanos e as perturbações 
socio-económicas e políticas daí resultantes - que se 
enquadra a nossa resposta à pandemia da 
Covid-19. No âmbito desta estratégia de resposta 
concreta à Covid-19, a OSISA está a apoiar 
programas em sintonia com os seguintes 
objectivos e temas estratégicos específicos.

1.      Promover a democracia da informação na     
         África Austral
2.      Criar sistemas de serviços sociais resistentes   
         que proporcionem acesso universal equitativo  
         e sustentável à saúde, educação e água
3.      Traçar percursos para novas realidades   
         económicas numa nova (des)ordem mundial
4.      Combater a corrupção promovendo a 
         transparência e responsabilização 
5.      Responder à redução dos direitos humanos     
         devido ao aumento da securitização    
         autoritarismo e reviravoltas constitucionais 
6.      Proteger os direitos das mulheres: A resposta à  
         COVID-19 do ponto de vista do género. 

Para obter uma estratégia pormenorizada da 
OSISA para a COVID-19, é favor consultar:  
www.osisa.org/covid19
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Elegibilidade

Para ser elegível para se candidatar a uma subvenção da OSISA, são 
requisitos indispensáveis para organizações estabelecidas, embora não 
obrigatórios, particularmente para organizações nascentes ou 
movimentos sociais:

•     Ter uma missão e implementar programas que sejam coerentes com  
       os valores das sociedades abertas e os objectivos estratégicos deste  
       apelo ao combate contra a Covid-19
•     Possuir experiência e conhecimentos especializados no que se refere  
       a responder a crises e a pandemias
•     Demonstrar a capacidade de actuar num nicho claro e ser um  
       interveniente importante nessa arena (demonstrado por um registo  
       de produção de materiais, tendo realizado investigação e/ou  
       defesa de causas, e tendo implementado programas a nível         
       sub-regional, nacional ou regional)
•     Demonstrar a capacidade de actuar numa operação bem gerida e  
       financeiramente viável (demonstrado pela apresentação de  
       relatórios financeiros auditados referentes aos últimos três anos e  
       uma carta de apoio de doador existente)
•      Sólido e forte historial de sucesso e impacto na população-alvo  
      (evidenciado pela apresentação de avaliações programáticas         
       independentes com menos de dois anos)
•     Fortes sistemas de gestão financeira e grande capacidade de  
       mobilização de recursos (evidenciado pela existência de contabilista 
       qualificado e/ou empresa de contabilidade a gerir as finanças da 
       organização, e prova de sistemas financeiros em vigor);        
       alternativamente, estar aberto a auxílio com vista a desenvolver  
       sistemas financeiros e operacionais que estejam em consonância  
       com boas práticas e normas (o que será feito quer através da OSISA  
       ou de um agente fiscal)
•     Uma visão estratégica clara para a organização, bem como a  
       articulação da forma como esta visão vai ajudar a organização a  
       responder à questão das necessidades da população e/ou das  
       sociedades abertas para a qual necessita de apoio e financiamento.

Critérios de Selecção 
 
As subvenções serão concedidas com base no financiamento 
disponível e nas prioridades estabelecidas na estratégia da OSISA 
para a COVID-19. Poderá exigir-se aos candidatos pré-seleccionados 
que forneçam informações adicionais. Saudamos as respostas 
inovadoras e de base comunitária provenientes de movimentos sociais 
e organizações viradas para os grupos mais vulneráveis na sociedade, 
entre outros, que incluem as comunidades rurais, a população urbana 
pobre, as pessoas portadoras de deficiência, os grupos indígenas,  
LGBTQI e as pessoas idosas.
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Instruções de Candidatura

1.      Descarregue o Formulário de Candidatura e a Nota Conceptual da OSISA. Preencha-o e envie-o     
         estritamente por email para GrantProposalsCOVID-19@osisa.org

Prazo limite para a apresentação: 16h30 (CAT, ou Hora Central Africana) na quarta-feira 22 de Julho de 2020

Podem ser consultadas orientações específicas no nosso website através desta ligação: 
http://osisa.org/osisa-angola-home/

Calendários
A OSISA considera estas subvenções como sendo urgentes e importantes para abordar as realidades e 
necessidades urgentes criadas pela pandemia da Covid-19. Todas as subvenções concedidas no âmbito 
desta chamada deverão ser processadas e pagas aos beneficiários de subvenções até 31 de Dezembro, 
o mais tardar. A OSISA esforçar-se-á, portanto, por agilizar todas as subvenções. Neste sentido, a OSISA 
informará os candidatos sobre a situação da respectiva candidatura, o mais tardar, três semanas após o 
encerramento desta chamada de apresentação de candidaturas.   

Perguntas Frequentes

1)      Qual o montante máximo a que uma organização se pode candidatar? 
         1.1 O montante máximo a que uma organização se pode candidatar varia entre USD250 000 e USD300 000.

2)      Um particular pode candidatar-se a uma subvenção? Em caso afirmativo, qual é o limite do montante  
         a que se pode candidatar? 
         2.1 Não serão aceites nenhumas candidaturas individuais.

3)      As organizações sediadas fora dos onze (11) países onde a OSISA actua são elegíveis par se candidatarem  
         caso desenvolvam trabalho no ämbito territorial da OSISA?
         3.1 Apenas organizações dentro dos onze (111) países onde a OSISA trabalha, e que neles operam, se  
         podem candidatar. 

4)      Candidatámo-nos anteriormente a financimaneto relacionado com a Covid-19 e a nossa candidatura  
         foi rejeitada. Podemos apresentar uma candidatura no âmbito desta chamada? 
         4.1 Só pode candidatar-se se o seu projecto estiver em consonância com esta chamada.

5)      Se a nossa candidatura for aceite, é-nos permitido ceder uma sub-subvenção a outras organizações? 
         5.1 A cessão de sub-subvenções só é autorizada se tiver sido acordada com a OSISA.

6)      Iremos receber aviso de recepção relativamente à nossa candidatura?
         6.1 Sim, receberá uma resposta automática.
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