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DEPARTAMENTO DO ESTADO DO GOVERNO DOS EUA 

Embaixada dos Estados Unidos em Maputo 

Plano de Emergência do Presidente para o Alívio do SIDA  

                               Programa de Subvenções Comunitárias do PEPFAR 
 

Guião de Orientação 
 

Tipo de Instrumento de Assistência:       Subvenção 

Título de Oportunidade de Financiamento:    Monitoria Liderada pela Comunidade PEPFAR- 

Moçambique  

Número de Oportunidade de Financiamento:  MAPUTO-PCO-FY22-01 

Número de Assistência:                                       19.029 - O Plano de Emergência do Presidente 

dos E.U.A. para Programas de Alívio do SIDA 

Montante de financiamento:                                      $25 000 USD 

Número de prémios:              24 

Datas-chave: As Aplicações devem ser apresentadas até às 23:59 horas 

do dia 08 de Agosto de 2021  

As perguntas devem ser apresentadas até às 23:59 horas do 

dia 09 de Julho de 2021 

Notificação da aprovação do projecto e assinatura da 

subvenção esperada até Setembro/Outubro de 2021. 

  

Categoria de Elegibilidade: Organizações moçambicanas baseadas na comunidade sem 

fins lucrativos  (OCB) que são lideradas por pessoas vivendo 

com ou afectadas pelo HIV e redes de população-chave. 

Sumário Executivo: 
 

A Embaixada dos EUA em Moçambique/Escritório de África no Departamento de Estado dos EUA 

(DOS), anuncia este Aviso de Oportunidade de Financiamento (NOFO) para Monitoria Liderada 

pela Comunidade. 

 

Será concedida uma subvenção de até $25 000 Dólares Americanos (USD) no Ano Fiscal de 2022 

para trabalhos que apoiarão a Monitoria Liderada pela Comunidade.  O período de execução é de 

12 meses.     

 

Região geográfica:  Província de Maputo; Província de Inhambane, Província de Gaza, 

Província de Nampula, Província de Manica, Província de Sofala 

 

Note que: Os projectos serão nestas províncias com distritos e unidades sanitárias determinadas 

após a selecção da proposta em coordenação com outros doadores e parceiros de implementação. 

O Financiador garantirá que não haja sobreposição de locais com as organizações que actualmente 
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trabalham em atividades de monitoria conduzidas pela comunidade na mesma unidade de saúde 

ou nas mesmas comunidades. 

 

O comité de selecção irá procurar financiar organizações em cada uma das províncias 

selecionadas. 

 

Caso não seja apresentada uma proposta em nenhuma das províncias listadas acima, a decisão 

caberá ao Gabinete de Coordenação do PEPFAR para determinar quais organizações. 

 

Pessoa de Contacto: Para questões sobre a aplicação e o conteúdo técnico, contactar 

MaputoPepfarCommunityGrants@state.gov 
 

Leia atentamente todo o pacote de solicitações se deseja submeter uma proposta; existem etapas 

que devem ser seguidas imediatamente para se candidatar dentro do prazo. 

 

SECÇÃO A 

 

A1. Indicadores de Desempenho 

 

Os indicadores necessários são os seguintes.   

 

• Resultado 1: Número de barreiras/queixas identificadas por sessão 

• Resultado 2: Número de acções tomadas e os resultados obtidos com base nas queixas 

identificadas 

• Resultado 3: Pacientes alcançados na Unidade de Saúde (número de pacientes únicos 

alcançados por sessões) 
  

Outros indicadores serão desenvolvidos de acordo com a orientação do Programa Nacional de 

MLC, que está sendo finalizado. 

 

O projecto deve monitorar e informar sobre os indicadores de desempenho que sejam específicos, 

mensuráveis, alcançáveis, razoáveis e cronometrados.  Estabelecer, sempre que possível, dados de 

base de desempenho e objectivos de desempenho esperados para cada resultado esperado, e incluir 

detalhes sobre que fontes de dados que serão utilizadas para documentar o desempenho, como os 

indicadores que serão mensurados, frequência e unidades de medida.  Sempre que possível, os 

indicadores devem também permitir a desagregação por sexo. Os indicadores devem reflectir as 

principais realizações ou resultados do projecto que reflictam as metas ou objectivos primários do 

projecto e que o parceiro possa recolher dados com alta qualidade. 

 

Todos os indicadores fornecidos devem ser incluídos na proposta e, após a adjudicação, será 

necessário um relatório rotineiro e periódico de todos os indicadores. O parceiro será responsável 

pela elaboração dos relatórios trimestrais sobre cada indicador de desempenho incluído na 

subvenção, bem como pela análise dos progressos ou desafios para atingir os objectivos dos 

indicadores.    

 

mailto:MaputoPepfarCommunityGrants@state.gov
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O Departamento de Estado tem em consideração a qualidade dos dados comunicados pelos 

recipientes como parte das actividades da subvenção, pelo que os candidatos devem estar cientes 

de que quando forem recipientes serão sujeitos a avaliações da qualidade dos dados. 

Secção B. Informações sobre os Prémios Federais 

B.1. Financiamento Disponível 

Globalmente, a Autoridade outorgante para este projecto está contida na Lei de Assistência 

Externa de 1961, com as alterações que lhe foram introduzidas. O período de execução será de 12 

meses. Dependendo da qualidade do desempenho e de outros factores, poderá ser considerado o 

prolongamento do período de desempenho para continuar as actividades, se houver fundos 

disponíveis e se a Embaixada dos EUA em Moçambique e o parceiro concordarem mutuamente.   

 

Resumo das informações sobre o financiamento   

Instrumento de financiamento: Subvenção 

Período de Desempenho 12 meses 

Tipo de Financiamento AF 2022 

Montante de Financiamento: $ 25 000 Dólares Americanos 

Número de financiamentos: 01 

Data prevista para a entrega do financiamento: 1 de Outubro 2021 

Data de Conclusão Antecipada do Projecto: 30 de Setembro 2022 

 

Este aviso está sujeito à disponibilidade de financiamento. 

 

B2.  Gestão de Prémios 

 

O candidato seleccionado, adjudicado ao abrigo deste NOFO, colaborará rotineiramente com o 

Departamento de Estado dos EUA. 

O parceiro deve assegurar que todos os fundos são utilizados de forma consistente com as leis do 

Governo dos EUA sobre o uso de Fundos para Assistência Estrangeira, incluindo quaisquer 

restrições aplicáveis ao financiamento. 

 

Secção C. Informação de Elegibilidade 
 

C.1. Candidatos Elegíveis 

 

O Gabinete de Subvenções Comunitárias do PEPFAR encoraja propostas de organizações 

moçambicanas registadas sem fins lucrativos que são lideradas por Pessoas Vivendo com 

(Infectadas) ou Afectadas pelo HIV focados em grupos de população-chave (mulheres 
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trabalhadoras do sexo, homens que fazem sexo com homens, pessoas que injectam drogas e 

prisioneiros), jovens (rapazes e raparigas adolescentes), homens jovens, e indivíduos com HIV+ 

com deficiências. 

• Todos candidatos devem ser Organizações Sem Fins-Lucrativos (OSFLs) registadas e 

estando 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 à comunidade local e com as 

autoridades governamentais locais. 

As seguintes organizações NÃO são elegíveis para se inscrever como resposta a este NOFO: 

• Empresas com fins lucrativos e comerciais. 

• As organizações da sociedade civil que não se enquadram na definição de organizações 

lideradas pela comunidade ou lideradas pelas PC. 

C.2. Outros Requisitos de Elegibilidade 

Para serem elegíveis para receber um prémio, todas as organizações devem ter um identificador de 

entidade único (Data Universal Numbering System/Número DUNS da Dun & Bradstreet), bem 

como um registo válido em www.SAM.gov. Qualquer candidato inscrito no Sistema de Lista de 

Partes Excluídas (EPLS) do Sistema de Gestão de Prémios (SAM), não é elegível para solicitar um 

Prémio de assistência em conformidade com as directrizes da OMB, no 2 CFR 180 que 

implementam as Ordens Executivas 12549 (3 CFR, 1986 Comp., p. 189) e 12689 (3 CFR, 1989 

Comp., p. 235), "Debarment and Suspension" .  Além disso, nenhuma entidade listada no EPLS 

pode participar em quaisquer actividades sob um prémio.  Todos os candidatos são fortemente 

encorajados a rever o EPLS no SAM para garantir que nenhuma entidade inelegível seja incluída.  

 

As organizações devem ter compromisso com as práticas de igualdade de oportunidades no emprego 

e com as práticas de não discriminação em relação aos recipientes, com relação a raça, religião, 

etnia, género, orientação sexual ou filiação política 

 

Apenas pode ser apresentada uma candidatura por organização. Se mais de uma candidatura 

for submetida por uma organização, apenas a primeira candidatura recebida será analisada para 

efeitos de elegibilidade e financiamento. 

 

C.3. Outros requisitos de submissão 

As aplicações devem ser submetidas por via eletrónica através do email: 

MaputoPepfarCommunityGrants@state.gov 

 

Secção D. Aplicação e Informação de Submissão 

mailto:MaputoPepfarCommunityGrants@state.gov
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Uma vez passado o prazo do submissão das candidaturas para o presente NOFO, o pessoal do 

Departamento de Estado não pode discutir este concurso com nenhum candidato até que o processo 

de revisão de propostas tenha sido concluído. 

 

D.1. Endereço para solicitar o pacote de candidatura 

Leia atentamente todo o anúncio e siga as directrizes abaixo antes de enviar pedidos de informação 

ou submeter propostas. 

 

D.2. Conteúdo e forma de apresentação da proposta 

Qualquer potencial candidato que tenha perguntas relativas ao conteúdo deste NOFO deve enviá-

las por e-mail para maputopepfarcommunitygrants@state.gov até ao  dia 25 de Junho de 2021. 

Quaisquer actualizações sobre este NOFO serão também publicadas em www.Grants.gov e 

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

relief/pepfar-community-grants/ 

 

Por favor, siga cuidadosamente todas as instruções abaixo. As propostas que não cumpram os 

requisitos deste anúncio ou que não cumpram os requisitos declarados não serão elegíveis. 

 

A Aplicação deve ter o seguinte formato:  

 

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

• Todos os documentos estarem em Inglês 

• Todos os orçamentos estarem em Dólares Americanos 

• Todas as páginas estarem enumeradas 

• Todos os documentos estão formatados em papel A4, e 

• Todos os documentos do Microsoft Word apresentarem tamanho único, tipo de letra Times 

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

As Aplicações completas devem incluir os seguintes documentos exigidos: 

1. Formulários de aplicação obrigatórios que devem ser preenchidos e assinados: 

    * Estes formulários estão disponíveis electronicamente via www.Grants.gov. 

• SF-424 (Aplicação de Assistência Federal – Organizações) 

• SF-424A (Informação Orçamental para Programas de Não-Construção) 

• SF-424B (Garantias para programas de Não-Construção) 

2. Página sumário: Folha de rosto com o nome e organização candidata, data da proposta e breve 

sumário do objectivo do programa.  

3. Tabela de Conteúdos que descreve o conteúdo das aplicações e anexos. 

4. Proposta Narrativa (10 páginas no máximo): Modelo de proposta - (Anexo 3) 

mailto:maputopepfarcommunitygrants@state.gov
http://www.grants.gov/
https://mz.usembassy.gov/our-relationship/pepfar-us-presidents-emergency-plan-for-aids-relief/pepfar-community-grants/
https://mz.usembassy.gov/our-relationship/pepfar-us-presidents-emergency-plan-for-aids-relief/pepfar-community-grants/
http://www.grants.gov/
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Consulte a secção "Componentes da Narrativa" abaixo, para detalhes sobre as informações a 

incluir na proposta.  (O limite de 10 páginas não inclui a Página Sumário, Índice, Orçamento, 

Narrativa Orçamental, CVs, Cartas oficiais de autorização, SF-424s).   

 

Componentes da Narrativa: a proposta deve incluir as seguintes informações: 

a. Sumário Executivo:  

Esta secção deve ser uma narrativa sucinta de uma página que descreva o programa 

proposto; deve incluir: o nome e informação de contacto do principal ponto de contacto do 

projecto; o objectivo do projecto; duração do programa (datas/duração); financiamento 

total solicitado; metas do projecto, objectivos primários e resultados esperados (destacando 

quaisquer aspectos de inovação, sustentabilidade e impacto do projecto); envolvimento ou 

utilização de qualquer ONG ou organizações da sociedade civil; e resultados esperados e 

sustentabilidade; e um parágrafo com a descrição do programa. 

  

b. Capacidade Organizacional e Desempenho Passado:  

Esta secção da aplicação fornece informações sobre a organização candidata.  Deve 

fornecer uma descrição das operações passadas e presentes, mostrando a capacidade de 

executar o programa, incluindo informações sobre todas as subvenções anteriores da 

Embaixada dos EUA e/ou agências governamentais dos EUA. 

 

c. Estratégia do Programa:   

• Propor um plano de implementação claro e realístico para abordar significativamente 

os Objectivos do Programa na Secção A2.   

• Descrever e delinear os resultados esperados e alcançáveis para o projecto, os quais 

devem incluir os enumerados na Secção A3.   

• Descrever e delinear as Actividades Principais relevantes e apropriadas para alcançar 

os objectivos e resultados esperados, que poderão incluir os que se encontram na 

Secção A4.   

 

d. Plano de gestão:  

• Descrever a estrutura de gestão proposta para este projecto.  Incluir na narrativa uma 

descrição das responsabilidades de todo pessoal envolvido.  

• Reconhecendo que o COVID-19 tem limitado onde e quando o pessoal/participantes 

podem viajar, o Beneficiário deve também incluir um plano de contingência, caso as 

viagens permaneçam restritas durante uma parte do período de desempenho. Os planos 

de contingência podem incluir ferramentas de formação remota ou virtual. 

 

e. Parceiros do Programa:  Listar os nomes e o tipo de envolvimento das principais 

organizações parceiras, se aplicável. 
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f. Financiamento Futuro ou Sustentabilidade:  Plano do candidato para a continuação do 

programa além do período da subvenção, ou disponibilidade de outros recursos, se 

aplicável. 

 

5. Orçamento resumido e orçamento por linha detalhado: (anexados como documentos 

separados no Microsoft Excel). A parcela federal solicitada não deve exceder o montante de fundos 

disponíveis ao abrigo da Secção B deste NOFO. O resumo e os orçamentos detalhados devem 

seguir as categorias orçamentais aprovadas pelo OMB (ver SF-424A para as categorias 

orçamentais).  Os custos devem estar em Dólares Norte-Americanos.    

 

Orientação Orçamental e Modelo para Novos financiamentos (AF2022) (Anexo 1) fornece 

orientação orçamental adicional, e um modelo de orçamento que o candidato pode utilizar. A 

utilização do modelo de orçamento não é necessária, desde que o orçamento apresentado siga as 

categorias de orçamento OMB. Atenção: Se o orçamento do candidato não seguir as categorias 

de orçamento do OMB, a sua aplicação será considerada tecnicamente inelegível e não será 

considerada para financiamento.  

 

6. Narrativa orçamental: (anexado como um documento separado do Microsoft Word - Anexo 

2) que inclui explicações e justificações substantivas para cada rubrica na folha de cálculo 

orçamental detalhada, bem como a fonte.  Para facilidade de revisão, recomenda-se que os 

candidatos ordenem a narrativa orçamental tal como apresentada no orçamento detalhado.  Os 

custos de pessoal devem incluir uma clarificação das funções e responsabilidades de todo o 

pessoal, salário base, e percentagem de tempo dedicado ao projecto.  A narrativa orçamental deve 

apoiar as actividades descritas na proposta e fornecer informação adicional que poderá não ser 

facilmente visível no orçamento detalhado, e não simplesmente repetir o que está representado 

numericamente no orçamento, isto é, os salários são para salários ou as viagens são para viagens.  

Ver secção G. Outras Informações G1. Directrizes para o Orçamento Narrativa para informações 

adicionais. 

 

7. Plano de Trabalho e Cronograma do Projecto: (a ser anexado como um documento separado)  

• Em formato de tabela, apresentar uma breve matriz do plano de trabalho de uma a duas 

páginas (que conta como parte das 10 páginas), com um cronograma incluindo datas alvo 

para as actividades durante a vigência do acordo de financiamento, o que reflecte a 

abordagem global do programa, e objectivos. A seguinte cronologia é fornecida como 

exemplo: 

Actividades Primárias, Entregas, e/ou Marcos 

1° Trimestre 

(Outubro 

2021-

Dezembro 

2021) 

2°Trimestre 

(Janeiro 

2022-

Março 

2022) 

3°Trimestre 

(Abril 2022- 

Junho 2022) 

4°Trimestre 

(Julho 2022-

Setembro 2022) 

Implementar 4 ciclos de MLC, incluindo colecta de 

dados quantitativos e qualitativos 
   

 

Realizar sessões de educação comunitária em torno 

dos direitos de saúde de PVHIV     
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Convocar grupos menores para auscultar as 

preocupações/queixas relativas às barreiras aos 

cuidados e tratamento 

   
 

Participar nos comités de saúde e de co-gestão   
   

 

Colaborar com o pessoal da Unidade Sanitária para 

assegurar a apresentação/discussão das queixas 

relatadas pelos pacientes e procurar a resolução de 

queixas que satisfaçam as necessidades dos 

pacientes e das PVHIV 

   
 

8. CV ou currículo do pessoal chave (1 página) proposto para o programa.  

• Incluir nomes, títulos, funções e experiência/qualificações do pessoal chave envolvido no 

programa.  Que proporção do seu tempo será utilizado no apoio a este programa? 

• Anote o local onde o pessoal chave estará baseado.     

 

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

 

D.3. Identificador único da entidade (DUNS) e Sistema de Gestão de Financiamentos (SAM) 

Inscrições requeridas: 

Todas as organizações que solicitam subvenções (excepto indivíduos) devem obter estes registos.  

Todos são gratuitos: 

•  Identificador único da entidade de Dun & Bradstreet (número DUNS) 
• NCAGE/CAGE code 
• Inscrição no www.SAM.gov 

D.4. Datas e horários de submissão 

As aplicações devem ser submetidas até às 23h59min, de 8 de Agosto de 2021. As aplicações 

recebidas após o prazo não serão consideradas. 

 

D.5. Restrições de financiamento 

As seguintes actividades e custos não são cobertos por este anúncio: 

• 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 a aparência de 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. 

• Para-polícia (ou seja, milícias, vigilância de bairros, guardas de segurança) e projectos 

relacionados com prisões. Esta restrição inclui o não 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. 
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• Duplicação dos serviços imediatamente disponíveis através do governo municipal, 

provincial ou nacional. 

• Fundos para pesquisa de mercado, publicidade (excepto se o serviço público estiver 

relacionado com o programa desta subvenção), ou outras despesas promocionais. 

• As despesas efectuadas antes da aprovação de uma proposta ou despesas não razoáveis não 

serão reembolsadas. 

• Actividades de caridade ou de desenvolvimento; 

• Campanhas de angariação de fundos; 

• Lobbying para legislação ou projectos específicos; 

• Investigação científica; 

• Projectos destinados principalmente para o crescimento ou desenvolvimento institucional 

da organização; 

• Projectos em busca de fundos para uso pessoal; 

• Projectos que exijam uma taxa de participação. 

Representação por Organização relativamente a uma Responsabilidade Fiscal Delinquente ou uma 

Condenação Penal por Delito: Em conformidade com a secção 7073 da Divisão K da Lei das 

Dotações Consolidadas, 2014 (Lei Pública 113-76), nenhum dos fundos disponibilizados por essa 

lei pode ser utilizado para celebrar um contrato de assistência com qualquer organização que –  

 

(1) Foi "condenada por uma infracção criminal dolosa ao abrigo de qualquer lei federal nos 24 

meses anteriores, quando a agência adjudicante tiver conhecimento directo da condenação, a 

menos que a agência tenha considerado, de acordo com os seus procedimentos, que esta acção 

adicional não é necessária para proteger os interesses do Governo"; ou  

 

(2) Tem qualquer "responsabilidade fiscal federal não paga que tenha sido liquidada e 

relativamente à qual todos os recursos judiciais e administrativos tenham sido esgotados ou tenham 

caducado, e que não esteja a ser paga atempadamente nos termos de um acordo com a autoridade 

responsável pela cobrança da responsabilidade fiscal, a menos que a agência federal tenha 

considerado, de acordo com os seus procedimentos, que esta acção adicional não é necessária para 

proteger os interesses do Governo".  

 

Para efeitos da Secção 7073, é política do Departamento de Estado que nenhuma concessão pode 

ser feita a qualquer organização abrangida por (1) ou (2) acima, a menos que o Executivo de 

Compras tenha tomado uma decisão escrita de que a suspensão ou exclusão não é necessária para 

proteger os interesses do Governo. 

 

D.6. Outros Requisitos de Submissão 

 

As aplicações devem ser submetidas electronicamente através do 

MaputoPepfarCommunityGrants@state.gov 

Documentos enviados por fax ou correio não serão aceites.  Podem ser fornecidas acomodações 

razoáveis, em circunstâncias apropriadas, aos candidatos com deficiências ou por razões de 

segurança. 

mailto:MaputoPepfarCommunityGrants@state.gov
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Os candidatos devem seguir todas as instruções de formatação neste guião. 

 

Secção E. Informação sobre a Revisão da Aplicação 
 

E.1. Critério 

Os critérios são desenhados para avaliar a qualidade da candidatura e determinar a probabilidade 

de  sucesso e seu impacto. Os critérios estão intimamente relacionados e são analisados como um 

todo ao julgar a qualidade geral de uma candidatura. As candidaturas serão revistas com base na 

sua plenitude, coerência, clareza e atenção aos detalhes. Os pontos são apenas aplicáveis para as 

candidaturas que estejam dentro do contexto deste anúncio do programa. 

  

Cada candidatura será avaliada e avaliada com base nos critérios de avaliação anterior abaixo:   

• Qualidade e viabilidade da ideia do programa - 25 pontos: A ideia do programa é bem 

desenvolvida, com detalhes sobre como as actividades do programa serão realizadas. A 

proposta inclui um cronograma de implementação razoável. 
• Capacidade organizacional e registo de concessões anteriores - 25 pontos: A 

organização tem experiência em campo e possui controlos internos para administrar fundos 

federais. Isso inclui um sistema de gestão financeira e uma conta bancária. 
• Planeamento programático/Capacidade de alcançar  os objectivos - 15 pontos: Metas 

e objectivos são claramente identificados e a abordagem do programa poderá proporcionar 

o máximo impacto na obtenção dos resultados propostos. 
• Orçamento - 10 pontos: A justificativa do orçamento é detalhada. Os custos são razoáveis 

em relação às actividades propostas e aos resultados esperados. O orçamento é realístico, 

contabilizando todas as despesas necessárias para realizar as actividades propostas. 
• Plano de Monitoria e avaliação - 15 pontos: O candidato demonstra que pode medir o 

sucesso do programa em relação aos indicadores-chave e fornece marcos para indicar o 

progresso em direcção às metas descritas na proposta. O programa inclui indicadores de 

desempenho e resultados, mostrando como e quando eles serão medidos. 
• Sustentabilidade - 10 pontos: as actividades do programa continuarão a ter impacto 

positivo após o término do programa. 
 

E.2. Processo de Revisão e Selecção 

 

A equipa de Subvenções Comunitárias do PEPFAR conduzirá uma análise preliminar de todas as 

propostas para determinar a integridade e elegibilidade técnica, após a qual um Comitê de Selecção 

de Subvenções avaliará todas as propostas qualificadas e fará recomendações. O Comitê de 

Selecção de Subvenções será composto por representantes do CNCS, Sociedade Civil, UNAIDS, 

PLASOC e equipe técnica do USG. A equipa de Subvenções Comunitárias do PEPFAR compilará 

as planilhas de pontuação e fornecerá o feedback geral ao Comitê de Selecção de Subvenções. A 

decisão para a determinação da concessão final cabe à Oficial de Subvenções e, finalmente, o 

memorando de decisão assinado será compartilhado com o Comitê de Selecção. A equipa de 

Subvenções Comunitárias do PEPFAR notificará cada candidato aprovado sobre o resultado de 

sua proposta. 
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Secção F. Informação sobre a Administração dos Prémios Federais 
 

F.1. Avisos de Concessões Federais 

 

A concessão da subvenção será escrita, assinada, atribuída e administrada pelo Oficial de 

Subvenções. O contrato de subvenção é o documento de autorização, e será entregue ao 

beneficiário para revisão e assinatura por correio electrónico. O recipiente só poderá começar a 

incorrer em despesas do programa a partir da data de início indicada no contrato da subvenção 

assinado pelo Oficial de Subvenções. 

 

Se uma proposta for seleccionada para financiamento, o Departamento de Estado não tem qualquer 

obrigação de fornecer qualquer financiamento futuro adicional. A renovação de uma subvenção, 

para aumento do financiamento ou prolongamento do período de execução fica ao critério do 

Departamento de Estado.  

 

A emissão deste NOFO não constitui um compromisso de concessão por parte do governo dos 

EUA, nem obriga o governo dos EUA a pagar os custos incorridos na preparação e apresentação 

de propostas. Além disso, o governo dos Estados Unidos reserva-se o direito de rejeitar qualquer 

ou todas as propostas recebidas. 

F.2. Requisitos nacionais administrativos e políticos  

Antes de apresentar uma aplicação, os candidatos devem rever todos os termos e condições e 

certificações exigidas que se aplicarão a esta subvenção, a fim de se assegurarem de que serão 

capazes de cumprir.   

Estes incluem: 

 

• 2 CFR 25 - UNIVERSAL IDENTIFIER AND SYSTEM FOR AWARD MANAGEMENT 

• 2 CFR 170 - REPORTING SUBAWARD AND EXECUTIVE COMPENSATION 

INFORMATION 

• 2 CFR 175 - AWARD TERM FOR TRAFFICKING IN PERSONS 

• 2 CFR 182 - GOVERNMENTWIDE REQUIREMENTS FOR DRUG-FREE 

WORKPLACE (FINANCIAL ASSISTANCE) 

• 2 CFR 183 - NEVER CONTRACT WITH THE ENEMY 

• 2 CFR 600 – DEPARTMENT OF STATE REQUIREMENTS 

• U.S. DEPARTMENT OF STATE STANDARD TERMS AND CONDITIONS 

De acordo com a orientação do Gabinete de Gestão e Orçamento, localizado em 2 CFR parte 200, 

todas as leis federais aplicáveis, e orientação executiva relevante, o Departamento de Estado irá 

rever e considerar os pedidos de financiamento, conforme aplicável a programas específicos, de 

acordo com o presente aviso de oportunidade de financiamento, de acordo com o seguinte:  NOTE:  

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=81a5f41de81c46a9844617d93a9db081&mc=true&node=pt2.1.25&rgn=div5
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=81a5f41de81c46a9844617d93a9db081&mc=true&node=pt2.1.170&rgn=div5
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=81a5f41de81c46a9844617d93a9db081&mc=true&node=pt2.1.170&rgn=div5
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=81a5f41de81c46a9844617d93a9db081&mc=true&node=pt2.1.175&rgn=div5
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=81a5f41de81c46a9844617d93a9db081&mc=true&node=pt2.1.182&rgn=div5
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=81a5f41de81c46a9844617d93a9db081&mc=true&node=pt2.1.182&rgn=div5
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=81a5f41de81c46a9844617d93a9db081&mc=true&node=pt2.1.183&rgn=div5
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=81a5f41de81c46a9844617d93a9db081&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title02/2chapterVI.tpl
https://www.state.gov/about-us-office-of-the-procurement-executive/
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• Memorando do Presidente de 2 de Setembro de 2020, intitulado Memorando sobre a 

Revisão do Financiamento aos Recipientes dos Fundos Federais do Estado e do Governo 

Local que Permitem a Anarquia, Violência e Destruição nas Cidades Americanas; 

• Ordem Executiva sobre a Protecção dos Monumentos, Memoriais e Estátuas Americanos 

e o Combate à Violência Penal Recente (E.O. 13933); e;  

• Guidance for Grants and Agreements in Title 2 of the Code of Federal Regulations (2 CFR), 

tal como actualizado no Registo Federal 85 FR 49506 em 13 de Agosto de 2020, 

particularmente em: 

o Selecção dos recipientes mais susceptíveis de serem bem sucedidos na obtenção de 

resultados baseados nos objectivos do programa através de um processo objectivo 

de avaliação dos pedidos de prémio federal (2 CFR parte 200.205), 

o Proibir a compra de certos serviços ou equipamentos de telecomunicações e de 

videovigilância em alinhamento com a secção 889 da Lei de Autorização da Defesa 

Nacional de 2019 (Pub. L. nº 115-232) (2 CFR parte 200.216), 

o Promoção da liberdade de expressão e liberdade religiosa em alinhamento com a 

Promoção da Liberdade de Expressão e Liberdade Religiosa (E.O. 13798) e 

Melhoria da Liberdade de Inquérito, Transparência e Responsabilidade nas 

Faculdades e Universidades (E.O. 13864) (§§ 200.300, 200.303, 200.339, e 

200.341),  

o Dar preferência, na medida do permitido por lei, para maximizar a utilização de 

bens, produtos e materiais produzidos nos Estados Unidos (2 CFR parte 200.322), 

e 

o Rescisão de acordos, no todo ou em parte, na maior medida autorizada por lei, se 

um prémio deixar de realizar os objectivos do programa ou as prioridades da 

agência (2 CFR parte 200.340). 

F.3. Relatório 

 

Requisitos de Relatórios:  

 

Os recipientes deverão apresentar Relatórios de Progresso trimestrais e Relatórios Financeiros 

trimestrais.  Os Relatórios de Progresso irão comparar o desempenho real com o planeado e 

indicarão os progressos alcançados na realização de cada tarefa/objectivo da concessão  de acordo 

com  o contrato  da subvenção e conterão análises e resumo dos resultados, tanto quantitativos 

como qualitativos, para os indicadores-chave.  Os Relatórios Financeiros serão um meio de 

controlo das despesas e irão comparar os custos incorridos com o progresso do projecto. A não 

apresentação dos relatórios dentro do prazo resultará em atrasos de pagamento. 

 

No final de cada trimestre, deve-se produzir um relatório incluindo: 

• Dados/análise de dados 
• Discussão das descobertas 
• Recomendações direccionadas para melhorar a estrutura do programa 
• Plano de acção para o próximo trimestre 

  

  

  

https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=81a5f41de81c46a9844617d93a9db081&mc=true&node=pt2.1.200&rgn=div5
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No final do projeto, deve produzir um relatório abrangente que cubra: 

• Dados / análise de dados 
• Discussão das descobertas 
• Melhoria das lacunas identificadas nas avaliações iniciais 
• Próximos passos para monitoria liderada pela comunidade. 

 

Os recipientes devem informar imediatamente quando um programa enfrenta atrasos não 

planeados na implementação, não cumpre as metas ou marcos do programa, ou os custos 

aumentam.  Quaisquer alterações ou revisões ao orçamento aprovado requerem a aprovação prévia 

do Oficial de Subvenções. 

 

Poderão ser fornecidas orientações adicionais antes da data final da concessão. 

 

Secção G.  Outras informações 
 

G.1. Directrizes para a Narrativa Orçamental 

• Pessoal e Benefícios Adicionais: Descrever os salários, vencimentos e benefícios do 

pessoal temporário ou permanente que irá trabalhar directamente para o candidato no 

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

• Suprimentos: Listar e descrever todos os itens e materiais, incluindo quaisquer dispositivos 

informáticos, que sejam necessários para o programa.  

• Outros Custos Directos: Descrever outros custos directamente associados ao programa, que 

não se enquadrem nas outras categorias.  Todas as despesas "Outros" ou "Diversos" devem 

ser discriminadas e explicadas. 
 

Bebidas Alcoólicas:  Por favor note que os fundos das subvenções não podem ser utilizados para 

bebidas alcoólicas. 

 

G2. Conflito de Interesses 

 

De acordo com a política federal aplicável da agência adjudicante, os candidatos devem revelar 

por escrito qualquer potencial conflito de interesses à agência adjudicante federal ou entidade de 

passagem. 

 

G3.  Política de Marcação 

 

Os candidatos são informados de que os recipientes da assistência federal estão sujeitos à Política 

de Marcação do Departamento de Estado.  Mais informações sobre esta política podem ser 

encontradas na Secção N dos Termos e Condições Padrão do Departamento de Estado:   

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/10/U.S.-Department-of-State-Standard-Terms-

and-Conditions-10-21-2020-508.pdf  

 

G4. Política de Avaliação 

 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/10/U.S.-Department-of-State-Standard-Terms-and-Conditions-10-21-2020-508.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/10/U.S.-Department-of-State-Standard-Terms-and-Conditions-10-21-2020-508.pdf
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Os candidatos são informados de que o  recebimento de subsídios de assistência federal estão 

sujeitos à Política de Avaliação do Departamento de Estado.  Mais informações sobre esta política 

podem ser encontradas aqui: https://www.state.gov/foreign-assistance-resource-library/foreign-

assistance-evaluations/. 

  

G5.  Visitas  de monitoria no campo 
 

Uma visita de monitoria no campo, pelo menos uma vez durante o período de duração de uma 

subvenção, é exigida pela política de subvenções do Departamento de Estado.  A visita de  campo 

é realizada para recolher informações adicionais sobre a capacidade do recipiente para 

implementar adequadamente o projecto, gerir fundos, e partilhar documentos comprovativos para 

relatórios programáticos, indicadores, e financeiros.  Especificamente, a visita de campo implicará 

a análise do progresso programático (progresso das actividades, qualidade dos dados, etc.), bem 

como a gestão administrativa e financeira e os controlos. 

 

G6. Divulgação de Privacidade 

 

O Departamento de Estado compreende que algumas informações contidas nos pedidos podem 

ser consideradas sensíveis ou exclusivas e fará os esforços adequados para proteger tais 

informações.  No entanto, os requerentes são informados de que o Departamento de Estado não 

pode garantir que tais informações não serão divulgadas, incluindo nos termos da Lei da 

Liberdade de Informação (FOIA) ou de outros estatutos semelhantes. 

 

Secção H. Contactos da Agência Federal de Subvenções 

Se tiver alguma questão sobre o processo de pedido de subvenção, queira contactar 

maputopepfarcommunitygrants@state.gov 

 

Anexos: 

 

Anexo 1: Budget Guidance and Template for New Awards (FY2021) 

Anexo 2: Budget Narrative Template – Sample Format 

Anexo 3: Proposal Template 

 

 

https://www.state.gov/foreign-assistance-resource-library/foreign-assistance-evaluations/
https://www.state.gov/foreign-assistance-resource-library/foreign-assistance-evaluations/
mailto:maputopepfarcommunitygrants@state.gov

