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Agenda

• Boas-vindas, objectivos e expectativas da sessão

• Pano de fundo sobre PEPFAR e o programa de Subvenções
Comunitárias

• Objectivos da Monitoria Liderada pela Comunidade (COP21)

• Como preparar uma candidatura para Financiamento do
Departamento de Estado

• Requisitos de candidatura

• Restrições de financiamento

• Encerramento / Perguntas e Respostas
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Objectivos da Sessão

O objectivo desta sessão é de capacitar potenciais
organizações para prepararem e melhorarem as suas
propostas, aumentando a sua compreensão dos seguintes
aspectos:

• Aviso de requisitos de Oportunidade de Financiamento

• Restrições orçamentais e de financiamento

• Elementos da Monitoria Liderada pela Comunidade (COP21)

• Como preparar uma candidatura ao Financiamento do
Departamento de Estado

• Calendário de relatórios de projectos e programas
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Expectativas da Sessão

• Após este webinar, esperamos que os candidatos tenham todas as

competências necessárias para desenvolverem as suas propostas

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 a gravação será disponibilizados aos

participantes após a reunião.

• Os slides também estarão disponíveis e serão enviados aos

participantes registados após esta reunião.
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Falemos!

• Pedimos a todos os participantes que silenciem os seus 
telemóveis durante o seminário

• Enviem-nos as vossas perguntas através da função de chat 
no Zoom

Se deixar a sua intervenção/pergunta no chat

o Ou o nosso moderador abordará a sua questão 
imediatamente ou

o Os nossos apresentadores irão abordar a sua questão 
no final de cada sessão 
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O logotipo do PEPFAR em Moçambique

PEPFAR 

PLANO DE EMERGÊNCIA DO PRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS PARA O ALÍVIO DA SIDA



Visão geral do PEPFAR
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Qual é o significado de “PEPFAR”??

• Plano de Emergência do Presidente dos E.U.A. para o Alívio 
da SIDA

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

• Iniciado em 2003 em todo o mundo

• Começou em Moçambique em 2004

• De 2004 a 2020 mais de 4 mil milhões de dólares americanos 
investidos na resposta ao HIV/SIDA em Moçambique
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Agências de implementação do PEPFAR: 
Moçambique
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Metas e Objectivos do PEPFAR

Meta:  Controlar a epidemia do HIV até 2030

Objectivos:

• Acção rápida

• Foco geográfico parar novas infecções

• Escolher as intervenções apropriadas de acordo com a população 
alvo

Metodologia: Necessidade de dados concretos e correctos
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Resposta à Epidemia

Fonte: Plano Operacional de Moçambique COP 2021_Síntese da Direcção Estratégica_11 de Maio de 2021

• Moçambique tem uma população de aproximadamente 32,5 milhões de 

pessoas com 14,4 milhões (44%) com menos de 15 anos de idade.

• A partir de 2020, estima-se que 2,1 milhões de pessoas vivam com HIV em 

Moçambique, com uma prevalência mais elevada entre as mulheres a 

13,8% contra 8,8% entre os homens (2020, Spectrum v6,06).

• A partir do 1º trimestre do AF2021, estimou-se que 1,4 milhões, ou 

aproximadamente 66% de todas as PVHIV, estavam em tratamento anti-

retroviral (TARV).

• Moçambique tem registado progresso rumo às metas 95-95-95 do Programa

Conjunto das Nações Unidas sobre o HIV e SIDA (ONUSIDA) com:

• 82% das PVHVI conscientes do seu seroestado, 

• 81% das pessoas que conhecem o seu seroestado em TARV, e

• 88% de supressão viral entre os que têm um teste de carga viral (CV)

Lacunas importantes permanecem entre rapazes adolescentes e homens 

jovens (15-29) com 72-54-84.
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Principais intervenientes na resposta ao HIV
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Visão geral do Plano de Emergência do Presidente dos EUA 
para o Alívio da SIDA

Moçambique tem a segunda maior epidemia de HIV do mundo. Com uma
estimativa de 2,2 milhões de moçambicanos infectados pelo HIV

• 13,9% das pessoas com mais de 15 anos de idade, e

• As novas infecções continuam a um ritmo elevado (130.000 por ano),
particularmente entre adolescentes e jovens mulheres e homens

• O HIV é a principal causa de mortalidade dos moçambicanos com mais
de 5 anos de idade.

• A partir de 2020, mais moçambicanos do que nunca (1,3 milhões) estão a
receber tratamento que lhes permite continuar a viver vidas normais e
saudáveis - ou seja, cerca de 60% dos 2,2 milhões de moçambicanos
infectados pelo HIV.

• Todos nós, trabalhando juntos em parceria, estamos a ajudar a fazer com
que a pandemia de HIV/SIDA passe da crise para o controlo.
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Falemos!

• Questão #1 

• Houve algo que o tenha surpreendido nesta secção? 

• Questão #2

• Existem algumas questões para o nosso facilitador/a 
relativamente à esta secção? 

• Lembre-se: Escreva as suas respostas no chat:



Objectivos da MLC para o 
COP21
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Definição de Monitoria Liderada pela 
Comunidade

A monitoria liderada pela comunidade 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:

• Concentra-se na coleta de dados quantitativos e

qualitativos

• Advocacia baseada em evidênciaes
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Monitoria Liderada pela Comunidade

• No COP21, o PEPFAR Moçambique reconhece a necessidade de

monitorar a qualidade dos serviços prestados nas unidades sanitárias,

como uma estratégia para responder às violações dos direitos e deveres

dos doentes e melhorar os serviços a nível do local.

• Para além de melhorar a qualidade dos serviços a nível do local, a

monitoria liderada pela comunidade também trabalha no sentido de

abordar as barreiras estruturais e reduzir as atitudes relacionadas com o

estigma e a discriminação dos pacientes.
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Monitoria Liderado pela Comunidade

No COP21, o Departamento de Subvenções Comunitárias do 
Gabinete de Coordenação do PEPFAR Moçambique afectará todo o 
seu orçamento do programa de Subvenções Comunitárias a esta 
actividade, com o objectivo de:

• Financiar 24 organizações locais que se concentrarão 
exclusivamente na monitoria liderada pela comunidade

• Limite de financiamento de $25.000

• Um período de 12 Meses

• A assistência técnica aos subvencionados baseados na 
comunidade será prestada por uma organização experiente em 
modelos de monitoria liderada pela comunidade

• A selecção dos subvencionados será realizada em colaboração 
com a PLASOC (PVHIV), CNCS, ONUSIDA, pessoal técnico do 
USG, e outras partes relevantes.
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O ciclo de monitoria comunitária
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Envolvimento da Comunidade e da Sociedade 
Civil

As organizações comunitárias e da sociedade civil podem 

desempenhar papéis múltiplos na resposta ao HIV:

• Utilizar as evidências para envolver os profissionais de saúde e os 

decisores políticos para influenciar a política de saúde e a adopção dos 

serviços de HIV

• Promover os membros da comunidade para identificar e exigir serviços 

de qualidade, promovendo a responsabilização do governo 

• Desenvolver uma plataforma de rotina para que tanto a 

comunidade como as unidades sanitárias sejam responsáveis 

pelos resultados em matéria de saúde

• Promover serviços de referência e adesão

• Apoio e defesa das comunidades afectadas pelo HIV
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Falemos!

• Questão #1 

• Quantas pessoas tinham ouvido falar de monitoria liderada 
pela comunidade antes deste seminário?

• Questão #2

• Existem algumas questões para o/a nosso/a facilitador/a 
relativamente à esta secção? 

• Lembre-se: Escreva as suas respostas no chat



Como preparar um pedido de 
financiamento bem sucedido?
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Requisitos mínimos

Todas as organizações que solicitam subvenções devem 
obter estes registos.  

• Identificador de entidade único de Dun & Bradstreet (número
DUNS)

• Registo: www.SAM.gov

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

Intervenções Baseadas em Evidência

1. As intervenções/actividades devem ser baseadas em 

evidências, ou seja, todas as actividades devem basear-se 

na investigação 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 (conti.)

’t.)
Reveja e alinhe a sua proposta com as prioridades dos 
doadores e documentos-chave 

• Documento estratégico ao nível do país (Guião do COP21, 

orientações PEPFAR ou relatórios PEPFAR)

• Estatísticas dos resultados do INSIDA (último estudo de 

prevalência em Moçambique

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

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...
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Falemos!

• Questão #1 

• Como pode certificar-se de que as diferentes partes da sua 
proposta estão ligadas entre si para criar um documento 
abrangente? 

• Questão #2

• Existem algumas questões para o nosso facilitador/a 
relativamente à esta secção? 

• Lembre-se: Escreva as suas respostas no chat



Requisitos da Candidatura
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Requisitos da Candidatura

1. Página de resumo: Folha de rosto indicando o nome e
organização candidata, e breve objectivo do programa.

2. Índice que lista os conteúdos da candidatura e anexos.

3. Narrativa da Proposta (10 páginas no máximo) Consulte a
secção "Componentes Narrativos" abaixo para obter
detalhes sobre as informações a incluir na proposta.
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Requisitos do Programa

3.1. Componentes Narrativos: a proposta deve incluir as
seguintes informações:

a. Sumário Executivo

b. Capacidade Organizacional e Desempenho Passado

c. Estratégia do Programa

d. Plano de Gestão

e. Parceiros do Programa

f. Financiamento Futuro ou Sustentabilidade
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Requisitos Financeiros e Desempenho do Plano

4. Formulários de pedido obrigatórios que devem ser
preenchidos e assinados:

• Estes incluem SF-424, SF424A, SF424B. Os formulários estão
disponíveis electronicamente através de www.grants.gov.

5. Componentes do Orçamento (Mostrar demonstração)

• Summary Budget and Detailed Line-Item Budget (excel workbook),

os custos devem ser em dólares americanos não superiores a

$25.000 (o modelo pode ser descarregado no Website).

• Orçamento Narrativo (documento word) que inclui explicações e

justificações substantivas para cada item do orçamento detalhado

(modelo pode ser baixado no Website).

http://www.grants.gov/
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Requisitos Financeiros e Desempenho do Plano

6. Plano de Trabalho e Cronograma do Projecto: Consultar o
documento Guia em https://mz.usembassy.gov para informações
sobre o Plano de Trabalho e o Cronograma do Projecto que devem
ser incluídas).

7. CV ou currículo do pessoal chave que são propostos para o
programa.

• Incluir nomes, títulos, funções e experiência/qualificações do
pessoal chave envolvido no programa. Que proporção do seu
tempo será utilizada no apoio a este programa?

• Note o local onde o pessoal chave estará baseado.

8. Cartas oficiais de permissão, se necessário, para actividades do
programa

https://mz.usembassy.gov/


33

Requisitos do Programa

A aplicaçã deve ter o seguinte formato:

• A proposta aborda claramente as metas e objectivos desta
oportunidade de financiamento

• Todos os documentos estão em inglês

• Todos os orçamentos estão em dólares americanos

• Todas as páginas estão numeradas

• Todos os documentos estão formatados em 8 ½ x 11 papel,
e

• Todos os documentos do Microsoft Word são de fonte Times
New Roman, de 12 pontos, com um mínimo de margens de
1ª polegada.

NOTA: Os projectos que não se concentram na Monitoria Liderada pela

Comunidade são automaticamente desclassificados
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Falemos!

• Questão #1

• Existem algumas questões para o nosso facilitador/a 
relativamente a esta secção? 

• Lembre-se: Escreva as suas respostas no chat



Revisão Orçamental e 
Restrições de Financiamento
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Determinar se os Custos são Apropriados

2 CFR Parte 200 Subparte E - Princípios de custos

Todos os custos devem ser:

•Atribuível: específico para o projecto de atribuição, 

e necessário para o programa

•Permissível: Será que os princípios de custo e o 

tipo de financiamento permitem-no?

•Razoável: Teste de pessoa prudente
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Elegibilidade

• Organizações sem fins lucrativos baseadas na comunidade moçambicana 

(OCBs) que são lideradas por pessoas vivendo com (infectadas) ou 

afectadas pelo HIV

• Todos os concorrentes devem ser Organizações Sem Fins Lucrativos 

(OSFL) registadas e estar em funcionamento há pelo menos um ano para 

serem elegíveis para financiamento.

• As organizações devem ser capazes de demonstrar que dispõem de 

controlos internos e procedimentos de monitoria financeira adequados.

• As organizações devem demonstrar fortes laços e apoio na comunidade 

local e com as autoridades governamentais locais.
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Restrições de Financiamento

Por política do Departamento de Estado, o financiamento não pode ser 

utilizado para os seguintes fins:

• A construção não é uma actividade permitida ao abrigo deste 

financiamento.

• Actividades que pareçam partidárias ou que apoiem campanhas 

eleitorais individuais ou partidárias.

• Apoio directo ou aparente apoio directo a qualquer organização 

religiosa, para incluir a reparação ou construção de estruturas 

utilizadas para fins religiosos.

• Assistência militar de qualquer tipo, incluindo programas de compra 

de armas ou recompensas.

• Compra de armas de fogo, munições, ou remoção de munições não 

deflagradas.
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Restrições de Financiamento (conti.)

(Cont.)• Para-polícia (ou seja, milícias, vigilância de bairros, guardas de 

segurança) e projectos relacionados com prisões. Esta restrição não 

inclui o financiamento de qualquer necessidade secundária numa 

organização de aplicação da lei. 

• Pagamentos para qualquer governo parceiro, salário ou pensão de 

funcionários públicos militares ou civis.

• Duplicação dos serviços imediatamente disponíveis através do 

governo municipal, provincial ou nacional.

• Fundos para pesquisa de mercado, publicidade (a menos que serviço 

público relacionado com programa de subvenções), ou outras 

despesas promocionais.
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Restrições de Financiamento (conti.)

• As despesas efectuadas antes da aprovação de uma proposta ou 

despesas não razoáveis não serão reembolsadas.

• Actividades caritativas ou de desenvolvimento;

• Lobbying para legislação ou projectos específicos;

• Actividades destinadas principalmente ao crescimento ou 

desenvolvimento institucional da organização;

• Projectos que procurem fundos para uso pessoal;

• Projectos que exijam uma taxa de participação
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Falemos!

• Questão #1 

• Quais são alguns exemplos de controlos internos fortes? 

• Questão #2

• Existem algumas questões para o nosso facilitador 
relativamente a esta secção? 

• Lembre-se: Escreva as suas respostas no chat
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Avaliação

• O nosso moderador está a colocar agora mesmo o link para 
a nossa avaliação no 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                         
seminários. 

Lembre-se: Verifique a funcionalidade de chat para o link de 
avaliação 
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Pensamentos Finais e Questões Finais 

• Quaisquer outras questões para os nossos facilitadores/as 
relativamente às outras secções? 

• Lembre-se: Escreva as suas respostas nohat

• Mais uma vez obrigado por participar neste webinar

• Partilharemos os slides com os participantes após o webinar

• Boa sorte nas vossas candidaturas! 
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Obrigado!


