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Objectivos e expectativas da sessão

O objectivo desta sessão é de capacitar potenciais organizações para prepararem e
melhorarem as suas propostas, aumentando a sua compreensão sobre os temas
propostos na agenda.

• Após este seminário, esperamos que os candidatos tenham todas as competências
necessárias para desenvolverem as suas candidaturas em conformidade com os
requisitos do PEPFAR e as directrizes do Departamento de Estado.

• No final do seminário, teremos uma sessão de perguntas e respostas onde cada
participante poderá levantar as questões que possam surgir das apresentações.

• Esta sessão será gravada, e os slides serão disponibilizados aos participantes após a
reunião.
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Tema

Boas-vindas, objectivos e expectativas da sessão

Visão geral do PEPFAR

Objectivos da Monitoria Liderada pela Comunidade

Como preparar uma candidatura bem sucedida para um 

concessão?

Quem é elegível para o financiamento PEPFAR?

Restrições de financiamento

Requisitos de candidatura

Formulários de candidatura

Intervalo (10min)

Registo no SAM.gov (NCAGE e UEI)

Candidatura no SoCaPX

Processo de Revisão e Selecção; Implementação

Perguntas e respostas



Visão geral do PEPFAR
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Visão geral do PEPFAR

Uma colaboração e apoio do Governo dos EUA ao Governo 
de Moçambique para controlar a epidemia do HIV e salvar 
vidas.

Meta:  Controlar a epidemia do HIV até 2030

Objectivos

• Acção rápida

• Foco geográfico e parar novas infecções

• Escolher as intervenções apropriadas de acordo com a 
população alvo 

Desde 2004 

+ 4 Mil Milhões de 

USD Investidos 
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Agências de implementação do PEPFAR: Moçambique
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Principais intervenientes na resposta ao HIV

Moçambique está a fazer 
alguns progressos em 

direcção ao cumprimento do 
objectivo 95-95-95 do 

Programa Conjunto das 
Nações Unidas sobre HIV e 

AIDS (ONUSIDA).



Objectivos da MLC para o 
COP22



9

• O guião do PEPFAR do COP para Ano Fiscal 2023 estabelece que é um requisito 
mínimo do programa que as populações afectadas pelo HIV recebam serviços 
contínuos, de qualidade e centrados no paciente, e que serviços independentes, 
rotineiros, e os esforços nacionais de monitoria liderada pela comunidade para 
melhorar a acessibilidade e a qualidade dos serviços façam parte da resposta ao 
HIV.

• Para este efeito, o Gabinete de Coordenação do PEPFAR pretende financiar 
Organizações Comunitárias de Base moçambicanas (OCBs) sem fins lucrativos na 
implementação do programa de Monitoria Liderada pela Comunidade.

Guião do PEPFAR para o Ano Fiscal 2023



10

A monitoria liderada pela comunidade (MLC) é um processo iniciado, liderado e 

implementado por organizações comunitárias locais e outros grupos da sociedade civil, 

redes de populações-chave, pessoas vivendo com HIV e outros grupos afectados ou 

outras entidades comunitárias.

• À medida que continuamos a enfrentar desafios de assegurar a continuidade da 

TARV em pacientes, a colaboração com comunidades e pacientes é urgente e crítica.

• Esta colaboração ajuda os programas a identificar barreiras persistentes com a 

captação de serviços na comunidade e ao nível das US para melhorar os resultados 

da saúde. 

– Mais importante ainda, pode identificar soluções viáveis que superam estas 

barreiras e garantir que os utentes tenham acesso a estes serviços.

Monitoria Liderada pela Comunidade
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A monitoria liderada pela comunidade (MLC) treina, apoia, equipa e paga os membros

das comunidades directamente afectadas para que elas próprias realizem a monitoria

rotineira e contínua da qualidade e acessibilidade do tratamento do HIV e dos serviços

de prevenção:

• Colecta de dados quantitativos e qualitativos

• Advocacia baseada em evidências

• A MLC promove a equidade e apoia na melhoria dos programas e redução do

estigma e discriminação dos pacientes, especialmente para as populações que

ainda não experimentaram plenamente os benefícios do controlo epidémico do HIV.

Monitoria Liderada pela Comunidade
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O ciclo de monitoria comunitária

Monitora a 

implementação 

das mudanças 

prometidas

Colecta

informações ao 

nível das US e 

comunidade

Traduzir os 

dados 

colectados em 

actos 

executáveis

Advocar por 

mudanças nas 

políticas e na 

prática

Levar a 

informação ao 

conhecimento 

dos tomadores 

de decisão nas 

US, nacionais e 

de financiamento



Como preparar uma candidatura 
bem-sucedida para uma concessão?
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Requisitos mínimos

Todas as organizações que solicitam subvenções devem obter estes registos.  

• Identificador único de entidade (UEI)

• Registo: www.SAM.gov

O cumprimento dos requisitos mínimos não garante que a sua proposta seja 

seleccionada para o financiamento 

A questão de ouro mantém-se:

1. Como pode uma organização preparar-se com sucesso para  uma candidatura a 

um financiamento?
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Dicas para a Elaboração de Propostas: Melhores Práticas e 
Abordagens 

Objectivo: Melhorar a qualidade dos serviços prestados nas Unidades

Sanitárias; Criar a procura por serviços de saúde humanizados; Aumentar a 

proporção de retenção de PVHIV em TARV nas Unidades Sanitárias.

❑ Intervenções Baseadas em Evidência

As intervenções/actividades devem ser baseadas em evidências ou em organizações 

respeitáveis que já tenham realizado estas actividades com sucesso.

❑ Consultorias

Envolvimento dos principais intervenientes a nível distrital para "fundamentar a sua 

proposta e o projecto proposto”.
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Dicas para a Elaboração de Propostas: Melhores Práticas e 
Abordagens
❑ Reveja e alinhe a sua proposta com as prioridades do doador e documentos-

chave

• Documento estratégico ao nível do país (Guião do COP22, orientações ou 

relatórios PEPFAR)

• NOFO e o Guião de orientação disponíveis no Website da embaixada dos E.U.A 

e Jornais.

• Estatísticas dos resultados do INSIDA (último estudo de prevalência de 

HIV/SIDA em Moçambique)

• Plano estratégico do MISAU
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Dicas para a Elaboração de Propostas: Melhores Práticas e Abordagens

❑ Uma proposta abrangente

Certifique-se de que as diferentes secções do seu documento estão ligadas umas 

às outras:

–A narrativa da sua proposta deve estar ligada ao seu orçamento, que deve estar 

ligado à sua narrativa orçamental e assim por diante.



Quem é elegível para o 
financiamento PEPFAR?



19

Quem é elegível para o financiamento PEPFAR?

O Programa recebe candidaturas de organizações independentes da sociedade
civil locais/comunitárias:

• Organizações Comunitárias de Base Moçambicanas sem fins lucrativos
registadas, incluindo Organizações Baseadas na Fé e grupos de pessoas
vivendo com HIV/SIDA ou Afectadas pelo HIV e redes de Populações-Chave +
pessoas com deficiência.

• As populações-chave incluem homens que fazem sexo com homens, pessoa
transgénero, profissionais de sexo, pessoas que usam drogas injectáveis e
pessoas em prisões e outros ambientes fechados.
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Não são elegíveis para este NOFO:

• Indivíduos; Empresas com fins lucrativos e comerciais; Instituições governamentais 
ou organismos multilaterais.

• Organizações da Sociedade Civil, que não são baseadas na comunidade ou não 
são representativas ou segmentos significativos de uma comunidade.

• Parceiros de Implementação do PEPFAR (incluindo aqueles que podem ser as 
próprias organizações da sociedade civil) actualmente a trabalhar na prestação de 
serviços a nível das unidades sanitárias, isso inclui IP que subcontratam 
organizações locais da sociedade civil.

• Candidaturas submetidas fora do prazo, fora da região geográfica, em português e 
não focadas em MLC. 



Restrições de Financiamento
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Determinar se os Custos são Apropriados

Os custos totais de todas as subvenções federais devem ser:

• Permissíveis: Ser necessário e razoável para o desempenho da subvenção federal 

e ser atribuível à subvenção.

• Razoáveis: Se o custo é geralmente reconhecido como necessário para o 

desempenho das actividades.

• Atribuíveis: É incorrido especificamente para a subvenção federal e necessário para 

o programa

Alguns exemplos de custos não cobertos por este anúncio. Por favor consulte o guião

do NOFO na secção “D.5. Restrições de financiamento”
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Exemplos Actividades e custos não cobertos

• A construção não é uma actividade permitida para esta subvenção.

• Actividades que parecem partidárias ou que apoiam campanhas eleitorais individuais ou partidárias.

• Apoio directo ou aparente apoio directo a qualquer organização religiosa, incluindo a reparação ou construção de

estruturas utilizadas para fins religiosos.

• Pagamentos de qualquer salário ou pensão de funcionários do governo, militar ou civil.

• Despesas feitas antes da aprovação de uma proposta ou despesas não razoáveis não serão reembolsadas.

• Actividades de caridade ou de desenvolvimento.

• Campanhas de arrecadação de fundos.

• Projectos destinados principalmente ao crescimento ou desenvolvimento institucional da organização.

• Projectos que buscam fundos para uso pessoal.

• Projectos que exigem uma taxa de participação.



Requisitos da Candidatura
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Requisitos da Candidatura

O Programa de Subvenções Comunitárias do PEPFAR ira alocar o fundos para:

• Financiar até 12 organizações locais que se concentrarão exclusivamente na 

Monitoria Liderada pela Comunidade

• As actividades devem ser implementadas nos distritos das seguintes províncias: 

Maputo Provincia, Gaza, Inhambane, Sofala, Tete, Nampula e Manica

• Limite de financiamento de $50.000 - $100.000

• Um período de 12 - 24 Meses

• A assistência técnica às OCBs será prestada por uma organização experiente 
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Requisitos da Candidatura

A aplicação deve ter o seguinte formato:

• A proposta aborda claramente as metas e objectivos deste NOFO

• Todos os documentos devem estar em inglês

• Todos os orçamentos devem estar em dólares americanos

• Todos os documentos do Microsoft Word, em papel A4, são de fonte Times New

Roman, de 12 pontos, com um mínimo de margens de 1ª polegada

• Todas as candidaturas devem ser submetidas até as 23h59min do dia 14 de

Agosto de 2022 via SoCaPX usando o seguinte link:

https://communitygrantsmoz.com/

https://communitygrantsmoz.com/
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Requisitos da Candidatura

A aplicação deve ter o seguinte formato:

• Todas as candidaturas devem incluir os seguintes documentos obrigatórios, que

após preenchidos serão anexados ao sistema SoCapx no momento de

candidatura. Pode acessar os formulários em https://mz.usembassy.gov/pt/our-

relationship-pt/pepfar-us-presidents-emergency-plan-for-aids-relief-pt/pepfar-

community-grants-pt/

https://mz.usembassy.gov/pt/our-relationship-pt/pepfar-us-presidents-emergency-plan-for-aids-relief-pt/pepfar-community-grants-pt/


Formulários de candidatura
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Formulários de candidatura

Acesse ao Website: https://mz.usembassy.gov/ → Nosso relacionamento → Subvenções Comunitárias
do PEPFAR. No final da Página irá encontrar os formulários para serem acessados:

D.4. Outros Requisitos de Envio/Anexos:

Lista de Anexos:

Anexo 1: Documento de Orientação de Aplicação NOFO (Guião)

Anexo 2: Guia de Aplicação SoCapX

Anexo 3: Âmbito de trabalho incluindo Plano de M&A de Desempenho e Modelo de Cronograma

Anexo 4: Orientação e Modelo de Orçamento

Anexo 5: Resumo do Pessoal-Chave

Anexo 6: Plano de Contingência para COVID19

Anexo 7: SF424 e SF424A (Ou pelo www.grants.gov)

Anexo 8: Lista de sites AJUDA para Tratamento de HIV apoiados pelo PEPFAR

https://mz.usembassy.gov/
http://www.grants.gov/
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Formulários de candidatura

Anexos Adicionais:

a. Cartas de recomendação dos parceiros do programa (CPCS – Conselho 

Provincial de Combate ao SIDA e/ou doadores anteriores)

b. Cartas oficiais de autorização (SDSMAS – Serviço Distrital de Saúde da 

Mulher e Acção Social)

c. Memorando de consórcio assinado (se aplicável).
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Formulários de candidatura _ Orientação e Modelo de Orçamento

Classificação dos custos

• Personnel: Descreva subsídios e benefícios do pessoal temporário ou permanente que

trabalhará directamente no programa, e a percentagem do seu tempo que será gasto no

programa. Ex: Subsídios dos defensores de saúde, supervisores, etc.

• Supplies: Liste todos os itens e materiais, incluindo quaisquer dispositivos informáticos,

que sejam necessários para o programa. Bens com valor inferior a $5.000 USD, Ex:

computadores, tablets, projectores, bicicletas, entre outros.

• Other direct costs: Descreva outros custos directamente associados ao programa, que

não se enquadram nas outras categorias. Ex: Crachás, reprodução de materiais, panfletos,

entre outros.
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Formulários de candidatura (Instruções SF424)

1) Type of Submission: Application

2) Type of Application: New

3) Date Received: Deixe em branco.  

4) Applicant Identifier: Deixe em branco. Será atribuído automaticamente

5) (5a) Federal Entity Identifier: Deixe em branco. 

(5b) Federal Award Identifier: Deixe em branco. 

6) Date Received by State: Deixe em branco. 

7) State Application Identified: Deixe em branco.  

8) (8a) Legal Name: Insira o nome jurídico da organização requerente.

(8b) Employer/Taxpayer ID Number: Deixe em branco

(8c) Identificador de Entidade Única (UEI): Este número foi-lhe atribuído 

quando fez o registo no SAM.gov 

(8d) Address: Inserir o endereço jurídico completo da organização

(8e) Organizational Unit: Deixe em branco

(8f) Insira o nome, o título, a organização e as informações de contacto da 

pessoa a contactar sobre assuntos que envolvam esta aplicação. 

9) Select an applicant type (type of organization): Seleccione: Non-domestic (non-

US) Entity

10)   Name of Federal Agency: Escreva: Department of State – US Embassy 

Maputo, PEPFAR Coordination Office 

11)   Catalog of Federal Domestic Assistance Number - Insira: 19.029; 

CFDA Title: PEPFAR

12) Funding Opportunity Number and title: Insira MAPUTO-PCO-FY23-

01 -PEPFAR Community Led Monitoring – Mozambique 

13) Competition Identification Number and title.  Deixe em branco

14) Areas Affected by Project: Deixe em branco

15) Descriptive Title of Applicant's Project: Escreva a proposta de título 

descritivo do projecto

16) (16a) Congressional district of Applicant - Escreva 90) (16b) Escreva: 

00

17) Proposed Project: Escreva a data proposta de início do financiamento e 

a data de conclusão (Mês e ano)

18) Estimated fund: (18a) Insira o montante solicitado para o projeto em 

"Federal": 50.000USD ou 25.000USD

19) Is Application Subject to Review by State Under Executive Order 

12372 Process? Seleccione “c” 

20) Is the applicant delinquent on any federal debt? Seleccione “No”

21) Introduza o nome, o título e as informações de contacto do indivíduo 

autorizado a assinar o pedido
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Formulários de candidatura (Instruções SF424A)

Secção A - Resumo do Orçamento - Linha Completa 1

1a. Insira: Department of State – US Embassy Maputo, PEPFAR Coordination Office

1b. Insira o número do CFDA: 19.029

1c. Deixe este campo em branco

1d. Deixe este campo em branco

1e. Insira: $50.000USD or $25.000USD

1f. Insira: $0,00USD

1g. Insira o custo total deste projeto: $50.000USD or $25.000USD

As linhas 2, 3 e 4 podem ficar em branco.

Secção B - Categorias orçamentais – Insira os custos totais do projeto em cada 

categoria na Coluna 1, conforme descrito abaixo.  Na Coluna 5, o formulário deve 

mostrar automaticamente a soma. As colunas 2, 3 e 4 devem ficar em branco.

6a-h. Introduza o valor para cada categoria de classe de objeto (Inclua a parte de 

custos). 

6i. Insira a soma de 6a-6h

6j. Introduza quaisquer encargos indiretos

6k. Insira a soma de 6i e 6j

7. Deixe em branco.

Secção C - Recursos Não Federais

Por não ser aplicável, as linhas 8, 9, 10 e 11 devem ficar em branco.

Secção D - Necessidades de Caixa Previstas

13. Na primeira coluna insira o montante dos fundos federais que espera 

gastar no primeiro ano do projeto. Neste caso, serão $50.000USD ou 

$25.000USD. Não são necessárias "necessidades de caixa por trimestre” pelo 

que as colunas seguintes são deixadas em branco.  

14. Na primeira coluna insira o montante de fundos não federais que espera 

gastar no primeiro ano do projeto. Neste caso, serão $0,00USD ou 

$25.000USD. As restantes colunas permanecem em branco

15. Na primeira coluna introduza a soma de 13 e 14 (o formulário deve 

mostrar automaticamente esta soma). Neste caso, serão $50.000USD. Não 

são necessárias necessidades de caixa previstas por trimestre, pelo que as 

colunas seguintes são deixadas em branco.  

Secção E - Estimativas Orçamentais dos Fundos Federais Necessários para 

o Balanço do Projeto - esta secção deve ficar em branco.

Secção F - Outras Informações Orçamentais 

21. Insira: Encargos diretos - Deixe em branco

22. Introduzir: Encargos indiretos – Deixe em branco

23. Introduza quaisquer comentários considerados necessários.
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Vamos conversar!

Pergunta #1

Houve algo que o tenha surpreendido nesta secção?

Pergunta #2

Há alguma pergunta para o nosso facilitador/a relativamente à 
esta secção?

Lembre-se: Escreva as suas respostas no chat

Intervalo: 10min



Intervalo de 10min (Voltamos 
as 10h30



Registo SAM.gov (Codigo
NCAGE)
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O que é um número NCAGE?

• Um NCAGE é um identificador alfanumérico de cinco caracteres atribuído a entidades 

localizadas fora dos EUA, por exemplo, Z0WW1. Para obtê-lo acesse:

https://eportal.nspa.nato.int/Codification/CageTool/home

https://eportal.nspa.nato.int/Codification/CageTool/home
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Como obter um número NCAGE? (Cont.)
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Como obter um número NCAGE? (Cont.)

1. Uma vez submetido o pedido, será enviada uma mensagem de e-mail de validação
para o Ponto de Contacto listado no Pedido de Confirmação do NCAGE.

2. Uma vez recebido o e-mail de validação, o Ponto de Contacto confirmará o pedido,
clicando no link incorporado no e-mail.

3. A Agência de Apoio e Aquisições da OTAN (NSPA) atribuirá um Código NCAGE ou
enviará o pedido ao Gabinete de Codificação Nacional aplicável, também conhecido
como BCN.

4. Após o recebimento deste código, deverá confirmar na página NCAGE Search and
Inquiry para garantir que o processo está finalizado e seguir para o registo do UEI

https://cage.dla.mil/search


Registo SAM.gov (UEI)
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Como obter registo no SAM.gov

Passo 1: Após receber o Código NCAGE, prossiga para se registar no SAM.gov.

O registo SAM deve ser renovado anualmente. O registo no SAM.gov gerará um 
identificador único de entidade (UEI). Primeiro acesse em: https://www.sam.gov :

https://www.sam.gov/
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Informação necessária para criar um UEI

Para instruções de como obter o UEI antes do seu registo no SAM.gov assista em: 

https://youtu.be/0uv1YNAsINk e tenha a seguinte informação pronta:

https://youtu.be/0uv1YNAsINk
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Conta de usuário do SAM.gov

Passo 2: crie a sua conta de usuário do SAM.gov (create na account) ou se já tiver, faça 
o sign in para detalhes de como se registar assista em: 
https://www.youtube.com/watch?v=TNnCTYbGzH4

https://www.youtube.com/watch?v=TNnCTYbGzH4
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Conclusão do registo no SAM.gov

• Deve renovar e revalidar seu registo pelo menos a cada 12 meses a partir da 
data da última certificação

• Antes de 12 meses, se as informações da sua entidade forem alteradas.

• Se não renovar seu registo, ele expirará. 

• Deve ter um registo de SAM activo para ser elegível para:

❑ receber uma subvenção, 

❑ enviar solicitações de assistência por meio de Grant.gov

❑ ou receber determinados pagamentos de algumas agências do governo 
federal.



Candidatura no SoCaPX
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1. Go to https://communitygrantsmoz.com/ and click on Register

Instruções do aplicativo SoCaPX
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3. The system will email you and you need to click on the 
link in that email. If you don't see the email in your inbox 
within a few minutes, check your junk folder. Then make 
sure you mark the email as safe to ensure that you can 
receive future emails from us.

Instruções do aplicativo SoCaPX
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Instruções do aplicativo SoCaPX
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Instruções do aplicativo SoCaPX
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Instruções do aplicativo SoCaPX
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Instruções do aplicativo SoCaPX
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Instruções do aplicativo SoCaPX
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Instruções do aplicativo SoCaPX
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Instruções do aplicativo SoCaPX
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Instruções do aplicativo SoCaPX
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Instruções do aplicativo SoCaPX



Processo de Revisão e Selecção

Implementação 
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Processo de Revisão e Selecção

• Todas as candidaturas serão submetidas através da plataforma baseada no 

website SoCapX até à data-limite 14 de Agosto de 2022.

1a Fase de 

selecção 

2a Fase de 

selecção 

Decisão final Oficial 

de Subvenções
Pre-concessão

Pontuação 

automática do 

sistema

CNCS

ONUSIDA

USG

Sociedade Civil

Memorandum de 

Decisão 

Risco, Visitas, 

etc.
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Implementação

• É feita a Notificação de Concessão com os termos de implementação 

• Assinatura do contrato e Workshop de Monitoria Liderada pela Comunidade 

Inicio de Actividades: Outubro de 2022

Relatórios de Progresso: Desempenho real vs planeado, Progressos alcançados e 

análise e resumo dos resultados. 

Relatórios de Actividades: Informação qualitativa sobre as sessões educativas 

realizadas; Queixas identificadas; acções de advocacia, entre outros

Relatórios Financeiros: Controlo das despesas; Comparação dos custos incorridos 

com o progresso. 
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Pensamentos Finais e Perguntas Finais

Momento de perguntas

Lembre-se: Escreva as suas perguntas no chat

Mais uma vez obrigado por participar neste webinar

Partilharemos os slides com os participantes após o webinar

Boa sorte com as vossas candidaturas!
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Avaliação

O nosso moderador está a colocar agora mesmo o link para a nossa avaliação na 
função de chat

Por favor clique no link para completar a nossa avaliação rápida e depois digite 
"feito" quando estiver completo

O seu parecer irá ajudar-nos a melhorar os futuros workshops

Lembre-se: Verifique a funcionalidade de chat para o link de avaliação
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Obrigado!


