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Perguntas e Respostas – Seminário de preparação de propostas do COP21 (Dias 

13 e 14 de Julho de 2021) 

Perguntas e Respostas – Dia 1: 

1. Caso o Projecto calhar num distrito que os outros concorreram, mas diferentes Unidades 
Sanitárias seria problema?  

A: Não, as organizações podem concorrer a qualquer Unidade Sanitária listada nos distritos das 
províncias seleccionadas. Pois, até o momento não se sabe dos concorrentes quem estará a trabalhar 
em cada distrito. 

 

2. Qual o número de subvenções estimadas por províncias prioritárias? 

A: O número das subvenções não está predefinido por província. O total de subvenções estimadas é 
de 24, quanto à alocação por províncias caberá ao painel de revisão na sua avaliação das propostas 
quantas serão escolhidas por província. 

 

3. Quais são os critérios de selecção das OCBs que vão implementar este projecto? 

A: Por favor visite o guião do NOFO para ter acesso a todos os critérios que serão utilizados para a 
revisão das propostas em: https://mz.usembassy.gov/wp-
content/uploads/sites/182/PORT_COP21_FY22_Guiao-de-Orientacao_06.21.2021.pdf 

 

4. Das 24 organizações que serão financiadas, quais serão as províncias?  

A: Esta subvenção vai cobrir as seguintes províncias segundo o Aviso de Oportunidade de 
Financiamento (NOFO): Províncias de Maputo, Inhambane, Gaza, Nampula, Manica e Sofala (Por favor 
visite: Subvenções Comunitárias do PEPFAR | U.S. Embassy in Mozambique (usembassy.gov)) 

 

5. Nestas Subvenções, pode-se concorrer em Consórcio?  

A: Sim, 2 ou mais organizações podem se juntar e concorrer. Mas, de salientar que é necessário que o 
consorcio identifique qual é a organização que lhes vai representar para efeitos de assinatura de 
contratos, pedidos de fundos e ser a pessoa de contacto com o PEPFAR. Por outro lado, é aconselhável 
que todas as organizações envolvidas no consórcio tenham conhecimento e envolvimento em todas 

https://mz.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/182/PORT_COP21_FY22_Guiao-de-Orientacao_06.21.2021.pdf
https://mz.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/182/PORT_COP21_FY22_Guiao-de-Orientacao_06.21.2021.pdf
https://mz.usembassy.gov/pt/our-relationship-pt/pepfar-us-presidents-emergency-plan-for-aids-relief-pt/pepfar-community-grants-pt/
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as áreas do projecto (programas, finanças e administração) de modo que o poder de decisão não 
esteja centralizado em apenas uma organização sem o conhecimento das outras. 

 

6. Quais são os critérios para que uma Unidade Sanitária seja monitorada pela comunidade, no 
âmbito desta subvenção? 

A: A Unidade sanitária tem que ser AJUDA (suportada pelo PEPFAR, ou seja, com um parceiro clínico 
do PEPFAR a apoiar).  Note  que o PEPFAR  dispõe de uma lista das Unidades sanitárias, eleitas para  
esta subvenção, por favor visite: Subvenções Comunitárias do PEPFAR | U.S. Embassy in Mozambique 
(usembassy.gov)  

 

7. A AMORA já tem um DUNS Number pode usar para dois projectos (um em Maputo e outro em 
Nampula)? 

A: Não, o DUNS é um número de identificação com 9 dígitos, que identifica de forma única a sua 
organização. Assim sendo, a organização só precisa de um DUNS mesmo tendo vários projectos. 

 

8. As organizações que tiveram número DUNS em 2018, é imperioso que se registem novamente?  

A: Não, o DUNS é  de registo único que deve ser actualizado caso alguma informação da organização 
tenha alterado. Porem é necessário actualizar o SAM.gov anualmente de modo a se manter activo de 
modo a ser elegível para as subvenções do PEPFAR/Governo Federal. 

 

9. Para as Organizações que já possuem DUNS number será necessário voltar a fazer o registo no 
SAM? 

A: Sim, deve renovar e revalidar seu registo no SAM.gov pelo menos a cada 12 meses a partir da data 
da última certificação. 

10. É Imperativo que se anexe os Certificados pessoais dos gestores do Projecto?  

A: Não. Apenas os CVs da pessoal chave do projecto. 

 

11. Para organizações que estão a implementar actualmente, há necessidade de fazerem o registo 
de DUNS para este novo concurso? 

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/
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A: Não. Deve apenas renovar e revalidar seu registo no SAM.gov pelo menos a cada 12 meses a partir 
da data da última certificação. 

12. Peso percentual de salários?  

A: Não existe um montante específico que possamos definir como a percentagem ideal para subsídios 
(não salários, pois o programa não financia salários) porém, chamamos à razoabilidade na elaboração 
do orçamento do projecto (conforme mencionado, o orçamento deve ser razoável e espelhar as 
actividades reais do projecto. Recomendamos a consulta da tabela de subsídios do MISAU como 
referência.  

13.  No ponto 8. Cartas Oficiais de permissão, onde podem ser requisitadas? 

A: Cartas oficiais referimo-nos as autorizações para trabalhar nas Unidades Sanitárias que podem ser 
obtidas nos SDSMAS (Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social). 

 

14. Se já tivermos um memorando com o governo provincial será necessário fazer uma carta ou 
podemos usar uma copia do memorando? 

A: Não, conforme mencionado acima é necessário obter autorização no SDSMAS de modo a poder 
implementar o projecto localmente (Unidade Sanitária e Comunidade). 

 

15. Quais são as despesas elegíveis nesta subvenção? 

A: Por favor visite a secção C.3. do NOFO “Restrições de financiamento”, onde poderá verificar quais 
são as despesas não elegíveis para esta subvenção. 

 

16. Caso peçamos um consultor para elaboração do projecto, tradução dos relatórios e preparação 
de documentos qual será o tratamento em termo de pagamento? 

A: Nenhuma despesa incorrida antes da assinatura do contrato da subvenção será elegível para 
efeitos de pagamento ou reembolso pelo PEPFAR. 

 

17. Gostaria de saber se é possível concorrer nos distritos que não tem unidades sanitárias? 

A: Não, as candidaturas devem ser focadas apenas para as províncias seleccionadas e todas dispõem 
de Unidades Sanitárias AJUDA que cada concorrente pode focar a sua candidatura. 
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18. Queria saber se PEPFAR tem instrumentos de monitoria a serem partilhados com as OCBs; ou 
então, cada organização vai desenvolver seus próprios instrumentos de acordo os indicadores? 

A: Serão distribuídas ferramentas de monitoria e reporte para as OCBs seleccionadas e estas mesmas 
OCBs beneficiarão de uma formação no uso dos instrumentos e uma assistência técnica continua ao 
longo do período de implementação. 

 

19. Qual é o período do início de actividade, das Associações que são consideradas elegíveis para 
candidatura? 

A: As Organizações devem ter no mínimo 1 ano a trabalhar/implementar projectos ligados aos 
direitos de PVHIV ou afectadas. 

  

20. As despesas com apoio institucional não são elegíveis. Existe um plano do PEPFAR para apoiar o 
fortalecimento de capacidades das Organizações de base? 

A: Sim, O PEPFAR capacita as OCBs através de formações nas áreas programática, financeira e 
administrativa ao longo do período de implementação do projecto. 

 

21. Em termos de apoio as unidades sanitárias,  será que podemos incluir aquisição de computador 
(notámos em algumas US que não tem um computador  para armazenamento da base de dados 
e outras informações)? 

A: As OCBs podem incluir no seu orçamento a compra de materiais e suprimentos para uso na 
organização, considerando as directrizes Federais na compra de aparelhos eletrónicos (Computadores, 
tablets, projectores, impressoras, bicicletas porém, note que esses itens devem estar abaixo de USD 
5,000), e não para o uso pelos provedores da Unidade Sanitária. 

 

22. A auditoria das contas das organizações implementadoras, podem ser incluídas nas despesas? 

A: Não, a auditoria às contas são um custo institucional e não coberto por esta subvenção. E salientar 
que para este tecto de subvenção de USD 25,000 não é obrigatória a submissão de relatórios de 
auditoria. 

 

23. Qual é o tecto máximo em termos do montante da subvenção, qual é a data limite de submissão 
de propostas? 



 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

A: Serão financiadas um valor de USD 25,000 para até 24 organizações para implementarem a 
Monitoria Liderada pela Comunidade e as propostas devem ser submetidas até o dia 08 de Agosto de 
2021. 

 

24. Na monitoria de serviços de qualidade das unidades Sanitárias podemos incluir: Pesquisa 
preliminar, pontuação comunitária pelos PVHIVs e provedor para terminar por interface?  

A: Não, estas actividades não fazem parte do pacote de actividades propostas para este projecto. Por 
favor visite a secção A.4. do NOFO em: Subvenções Comunitárias do PEPFAR | U.S. Embassy in 
Mozambique (usembassy.gov) 

Perguntas e respostas – Dia 2: 

1. Quando que pode se considerar que esta organização se enquadra na MLC? Bem, a nossa 
organização vem trabalhando com PVHIV, pode se considerar elegível? 

A: São elegíveis Organizações moçambicanas registadas sem fins lucrativos que têm como foco ou são 
lideradas por pessoas vivendo com ou afectadas pelo HIV: Por exemplo: Grupos da população 
chave (trabalhadoras do sexo, homens que fazem sexo com homens, pessoas que injectam 
drogas, e prisioneiros), jovens (rapazes e raparigas adolescentes), homens jovens, e indivíduos 
HIV+ com deficiências. 

2. Haverá necessidade de traduzir as cartas dos serviços distrital/credencial? 

A: Não. Desde que estejam devidamente identificadas e visíveis ao enviar ao PEPFAR. 
 

3. Podem partilhar os links para seguir? 

A: Encontre abaixo:  

▫ Workshop de propostas: Subvenções Comunitárias do PEPFAR | U.S. Embassy in Mozambique 
(usembassy.gov) 

▫ Para obter NCAGE: https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx 

▫ Para obter o DUNS Number: http://fedgov.dnb.com/webform/index.jsp 

▫ Para o registo no SAM: http://www.sam.gov/ 

 

4. A carta de permissão, onde devemos obter?  Direcção distrital ou Provincial de Saúde? 

A: A autorização deve ser obtida no SDSMAS (Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social). 

 

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/
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/
https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx
http://fedgov.dnb.com/webform/index.jsp
http://www.sam.gov/
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5. Uma organização que já recebe fundos da USAID a partir de um parceiro internacional está 
elegível ao programa? 

A: Sim, desde que preencha os requisitos de elegibilidade descritos na questão Nr.1 do dia 2. 

 

6. Pedimos o email da técnica que explicou sobre o registo para nos ajudar caso haja mais 
dificuldades ou número de contacto? 

A: Encontre o email do Departamento de subvenções comunitárias do PEPFAR para questões ou 
esclarecimentos: maputopepfarcommunitygrants@state.govv 

 

7. Gostaria de ter a explicação para o registo no SAM. 

A: Para obter o SAM.gov acesse este link e siga os passos para registo: https://www.sam.gov. Note 
que: 

 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. 

 

8. Para quem já tem o DUNS eh obrigatório ter o código NCAGE? 

A: Sim, deve obter o NCAGE e o DUNS de modo a inserir no registo ao SAM.gov. 

 

9. Durante o processo de registo no SAM pede-se MPIN. Para que serve? 

A: O MPIN é o código de confirmação que se pede para terminar o processo de registo no SAM.gov. 
Para tal pode baixar um aplicativo no seu Android ou iOS denominado “autenticator” e irá receber um 
código de confirmação que deverá inserir no SAM.gov na secção de código de confirmação. 

10. Em caso de uma intervenção com reclusos pode-se envolver os guardas dos estabelecimentos 
penitenciários? 

A: Depende, o foco do programa é na Monitoria dos serviços prestados às PVHIV nas Unidades 
Sanitárias AJUDA e nas Comunidades. Caso este estabelecimento penitenciário tenha uma US 

mailto:maputopepfarcommunitygrants@state.govv
https://www.sam.gov/
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considerada AJUDA e que conste na lista de sites partilhada pode incluir na sua proposta. E por outro 
lado, de salientar que se o envolvimento a que se refere for o pagamento de salários aos guardas 
penitenciários não seria aplicável. 

 

11. Caso a OCB tenha todos documentos oficiais do nível provincial, mas sem o BR, pois ainda está 
em processo, podem ser legíveis? 

A: Sim, desde que os documentos sejam de uma entidade com legitimidade para o efeito, como é o 
caso do Ministério da Justiça, os mesmos são válidos. 


