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Objectivo

• Partilhar o processo de planificação e 
implementação de mecanismos de 
financiamento. 

• Recolher sugestões de parceiros para 
melhor harmonização de prioridades, 
minimizar a duplicação de esforços com 
fundos de PEPFAR e maximizar o 
investimento financeiro do PEPFAR. 



Subvenções (grants)
• Assistência financeira concedida à parceiros para implementar

atividades de saúde pública.

Acordos Cooperativos (CoAgs)
• Assistência financeira concedida à parceiros para implementar

atividades de saúde pública no qual se prevê o envolvimento
substancial do pessoal do USG.

Contractos
• Assistencia financeira para aquisicao de bens e servicos

Os fundos de PEPFAR são destinados apenas para o combate da epidemia de 
HIV/SIDA e em conformidade com as prioridades programáticas do Plano Nacional 
de Aceleração da Resposta ao HIV e do PEPFAR.

Mecanismos de financiamento



• Minimizar a duplicação de esforços entre o 
financiamento canalizado através de 
parceiros de implementação e as DPS.

• Maximizar o investimento financeiro do 
PEPFAR.

A definição de acções deve ser conjunta e os financiamentos
deverão ser direccionados para actividades que contribuam
directamente para o controlo da epidemia do HIV em
Moçambique

Coordenação Parceiro e DPS 



• Os ciclos de planificação anuais devem ser 
abrangentes e alinhados às prioridades
programáticas do Plano Nacional de Aceleração da 
Resposta ao HIV e do PEPFAR

• Comunicação atempada de alterações 
programáticas não previstas para minimizar atrasos 
nas aprovações e consequente atraso na 
implementação de atividades

A definição de acções deve ser conjunta e os financiamentos deverão ser
direccionados para actividades que contribuam directamente para o 
controlo da epidemia do HIV em Moçambique

Planificação Estratégica



• Em que podemos melhorar na 
implementação de mecanismos de 
financiamento?

• Como assegurar que os fundos 
sejam usados ao propósito a que 
foram destinados tanto para o 
parceiro como para a DPS? 

Recolha de sugestões… 




