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Embaixada dos Estados Unidos da América, Maputo 

Plano de Emergência do Presidente para o Alívio do SIDA 

Programa de Projectos Comunitários do PEPFAR 

 

AVISO DE OPORTUNIDADE DE FINANCIAMENTO 

 

O Programa de Projectos Comunitários do PEPFAR é financiado pelo Plano de Emergência do 

Presidente dos E.U.A. para Alívio do SIDA (PEPFAR). O objectivo do PEPFAR em Moçambique é 

apoiar os esforços nacionais para conseguir o controlo epidemiológico até 2020 através de políticas 

e intervenções baseadas em evidências para impulsionar o progresso e salvar vidas. 

 

Como parte do PEPFAR, a Embaixada dos Estados Unidos em Maputo administra o Programa de 

Projectos Comunitários que visa apoiar pequenos projectos de base comunitária em Moçambique. 

Os programas/actividades devem se concentrar nas seguintes áreas: 

 Serviços de apoio para Crianças Órfãs e Vulneráveis (OVC) e suas famílias; 

 Prevenção do HIV para Populações Prioritárias (especialmente Raparigas Adolescentes e 

Mulheres Jovens entre 15-24 anos de idade e Rapazes Jovens entre 15-29 anos de idade); 

 Cuidados e Apoio para Adultos para Programas para Pessoas que Vivem com o HIV 

(PVHIV). 

 

A Embaixada dos Estados Unidos está actualmente a solicitar projectos/actividades inovadoras e de 

baixo custo de organizações nacionais legalmente registradas que sejam comunitárias, baseadas 

na fé e organizações não-governamentais. Os candidatos podem submeter uma proposta de projeto 

com um resumo de uma página que inclua uma breve descrição de: (1) nome da organização e 

título do projeto, área de programa (Crianças Órfãs e Vulneráveis, Prevenção para Raparigas 

Adolescentes e Mulheres Jovens e Cuidado e Apoio para Adultos) e a sua área geográfica, incluindo 

informações sobre o local de implementação; (2) principais objectivos; (3) grupo-alvo; (4) 

principais actividades; (5) resultados esperados mensuráveis; (6) montante do financiamento 

solicitado, e (7) nome e informações de contato do coordenador do projecto. As propostas podem 

ser submetidas em Inglês ou Português. 

 

A proposta não deve exceder dez páginas (fonte Times New Roman, tamanho de letra 12 e 

espaçamento de 1,5) e deve incluir as seguintes informações: (1) população-alvo por idade, sexo, 

comportamento de risco ou outros parâmetros relevantes; (2) descrição concisa do tipo, mistura e 

dosagem (por exemplo, número de sessões) de intervenção, para cada população-alvo específica, 

incluindo a base para a selecção destas intervenções; (3) explicação de como as intervenções se 

dirigem aos principais factores no contexto epidémico específico; (4) descrever a cobertura 

geográfica e/ou populacional da intervenção; (5) informações sobre os actuais parceiros e doadores, 

bem como sectores afins; (6) descrever como as actividades propostas estão integradas ou ligadas a 

outras actividades do PEPFAR; (7) orçamento pormenorizado; (8) informações sobre assistência 

técnica anterior ou actual recebida pela organização; (9) como é que as questões de gênero serão 

abordadas nas actividades propostas; (10) número estimado de pessoas a serem atingidas pelas 

intervenções individuais e/ou de grupos pequenos baseadas em evidências e/ou que satisfaçam aos 

padrões exigidos por cada categoria de financiamento; (11) plano de monitoria e elaboração de 

relatório; (12) plano de trabalho para a implementação das actividades; e (13) breve descrição do 

pessoal chave; (14) cópia do registro da organização e (15) cada página deve estar enumarada. 
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QUALIFICAÇÕES PARA FINANCIAMENTO 

 As actividades dos Projectos Comunitários do PEPFAR devem se concentrar em uma ou 

mais das áreas do programa PEPFAR mencionadas acima; 

 As organizações que já recebem financiamento directo ou apoio substancial do Governo 

dos Estados Unidos não estão qualificadas para se candidatar. 

 Todos os candidatos devem ser Organizações Sem Fins Lucrativos (NPOs) registadas e 

estarem em funcionamento há pelo menos um ano para serem elegíveis para financiamento. 

 As organizações devem ser capazes de demonstrar que possuem controlos internos e 

procedimentos de monitoria financeira adequados. 

 Os candidatos bem-sucedidos devem demonstrar fortes laços e apoio na sua comunidade 

local e com as autoridades governamentais locais. 

O projeto deve ser capaz de demonstrar como contribui para o 90-90-90 da ONUSIDA para 

alcançar o controlo epidêmico até 2020 e/ou cuidados de COV (90% de todas as pessoas que vivem 

com HIV conhecerão o seu estado serológico. 90% de todas as pessoas com infecção do HIV 

diagnosticada receberão terapia anti-retroviral sustentada.90% de todas as pessoas que recebem a 

terapia anti-retroviral terão supressão viral). Todos os projetos devem estar alinhados à priorização 

geográfica do PEPFAR em cada área de intervenção, a fim de alcançar mais pacientes testados e 

aumentar a retenção na TARV. Para mais detalhes sobre a priorização geográfica do PEPFAR, 

consulte o apêndice em anexo. 

 

Cada projeto aceite para financiamento deverá reportar os resultados quatro vezes por ano. A 

organização deve ser capaz de contar ou descrever os serviços para os quais recebeu financiamento, 

discriminados por idade e sexo. Por exemplo: 

 

 Número de órfãos e crianças vulneráveis atendidas que receberam apoio (discriminado por 

sexo e idade); 

 Número de pessoas atingidas com intervenções preventivas; 

 Número de beneficiários activos servidos pelos programas do PEPFAR para crianças e 

famílias afectadas pelo HIV/SIDA. 

O financiamento será alocado da seguinte forma:   

 

Crianças Órfãs e Vulneráveis: $10,000.00 a $23,000.00 por cada projecto 

Distritos de Implementação: Chibabava, Cidade da Beira, Cidade de Pemba, Cidade de Xai-xai, 

Gongola, Kamaxakeni, Kampfumu, Maxixe, Sussundenga, Vilankulo, Xai-xai 

Orçamento Disponível: $297,960.00 

Número estimado de projectos: 13 projectos 

Actividades: 

As actividades devem se concentrar nas necessidades críticas das crianças com base na avaliação 

familiar e nos planos de cuidados definidos, nos seguintes domínios. Encoraja-se projectos 

direccionados a crianças órfãs e vulneráveis mais velhas (15-17 anos). 

1. Apoio às crianças vulneráveis e suas famílias; Melhorar as relações entre a criança e a família; 

Serviços de protecção de crianças; Manter as crianças nas estruturas familiares; Acesso aos cuidados 

de saúde e serviços de saúde; Acesso a serviços amigáveis para adolescentes/Serviços de saúde 

reprodutiva; Programas de Desenvolvimento da Primeira Infância; Fortalecer a monitoria do 

crescimento das crianças pequenas e os vínculos com a programação nutricional. 

 

2. Apoio da comunidade com COV; Mobilização de comissões de protecção da criança; Reforço da 
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capacidade das ONG e das organizações comunitárias locais que trabalham em questões relacionadas 

com COVs; Ligações com outros serviços relacionados com o HIV; Fortalecimento da ligação e 

referência para serviços baseados na unidade sanitária e na comunidade tais como HTS, cuidados e 

tratamento pediátricos. 

 

Cuidados e Apoio a Adultos para PVHIV : $10,000.00 a $23,000.00 por cada projecto  

Distritos de Implementação: Ancuabe, Chiure, Cidade De Pemba, Macomia, Mocimboa Da Praia, 

Montepuez Mueda, Muidumbe,  Bilene, Chicualacuala, GuijaMabalane, Barue, Gondola, Machaze, 

Boane, Marracuene, Namaacha, Angoche, Mecuburi, Moma, Muecate, Nacala, Nampula, 

Buzi,Mutarara, Alto Molocue, Chinde, Gile, Inhassunge, Maganja Da Costa, Mopeia, Morrumbala, 

Namacurra, Nicoadala e Pebane. 

 

Orçamento Disponível: $211,400.00 

Número estimado de projectos: 9 projectos 

Actividades que devem estar incluidas nos Cuidados e Apoio Comunitários:  

1. Intervenções baseadas em evidências destinadas a melhorar a retenção e a adesão à TARV, tais 

como grupos de poupança e empréstimos; 

2. Expansão do envolvimento masculino, tais como grupos de aconselhamento para promover a 

adesão aos testes de HIV e iniciação da TARV; e o uso de diálogos comunitários facilitados por 

PVHIV e rádios comunitárias locais para difundir mensagens chave de prevenção do HIV e de adesão; 

3. Intervenções de apoio social que incluem formação profissional, actividades de geração de 

rendimentos, protecção social e jurídica, formação e apoio aos cuidadores. 

5. Fortalecer as ligações entre a comunidade e a clínica e aumentar a adesão e retenção de pacientes 

tanto na TARV como na Testagem e Início no sistema de saúde; 

6. Intervenções a nível comunitário dirigidas aos beneficiários com HIV que estão ligadas à avaliação 

da segurança alimentar e resiliência das famílias e referidas aos serviços e apoio adequados de 

fortalecimento económico e condições subsistência, promovendo simultaneamente a retenção nos 

cuidados clínicos e a adesão ao TARV. 

Prevenção para Populações Prioritárias:  $10,000.00 a $23,000.00 por cada projecto 

Locais de Implementação: Distritos: Mandlakazi, Massingir, Kamaxakene, Boane, Manhiça, 

Marracuene, Sussundenga, Chibabava, Nhamatanda e Quelimane. 

Orçamento Disponível: $270,231.00 

Número estimado de projectos: 11 projects 

Actividades que devem estar incluídas na Prevenção para Populações Prioritárias: 

1. Promoção de serviços de Saúde Sexual Reprodutiva para Raparigas Adolescentes e Mulheres 

Jovens, redução da Violência Baseada no Gênero, tal como o envolvimento masculino para promover 

relacionamentos saudáveis; 

2. As actividades de fortalecimento económico, redução de risco no comportamento sexual das 

Raparigas Adolescentes, Mulheres Jovens e Rapazes Jovens de 15 a 29 anos, abordar normas sociais e 

comunitárias que influenciam tais comportamentos de risco, aumento de activos para Raparigas 

Adolescentes, Mulheres Jovens e Rapazes Jovens e suas famílias, como Habilidades para a Vida e 

Actividades de Geração de Rendimento; 

3. Formação de educadores de pares, criação da procura por HTS, VMMC, TB, e despiste de ITS, e 

ligações aos serviços de Cuidados e Tratamento do HIV para Raparigas Adolescentes, Mulheres 

Jovens e Rapazes Jovens com idades entre 15-29 anos de idade. 

4. Promoção da retenção e referência aos cuidados clínicos e adesão à TARV para Raparigas 



4 

 

Adolescentes e Rapazes Jovens. 

 

 

CRITÉRIOS DE SELECÇÃO: 

 

 Os projectos devem ser capazes de estabelecer metas claras de desempenho, indicadores e 

resultados de projecto oportunos que possam ser verificados externamente. 

 Sustentabilidade do projecto; 

 Evidência de capacidade institucional (procedimentos internos, recursos humanos, 

experiência, etc.) 

 Qualidade do projecto e capacidade de demonstrar que o mesmo contribui para HIV/SIDA 

e/ou cuidados a COV. 

Orçamento: 

 Orçamento detalhado do projecto em dólares americanos e em meticais; 

 Os custos administrativos não devem ser superiores a 10% do montante solicitado; 

 

O financiamento NÃO PODE ser usado para:  

 Vencimentos ou salários do pessoal. 

 Compra de bebidas alcoólicas, veículos motorizados (ou manutenção de veículos do 

projecto), medicamentos ou despesas pessoais. 

 Compra de alimentos (excepto em conjunto com refeições e lanches de conferências e 

workshops, caso programaticamente necessário) e pacotes alimentares. 

 Financiamento de empresas privadas, creches privadas ou escolas públicas. 

 Construção ou manutenção de infra-estrutura; 

 

INFORMAÇÕES DE CANDIDATURA E SUBMISSÃO 

 

Período de Concessão: 12 meses 

 

Montante de Concessão: Estão disponíveis 779,591.00 dólares americanos para o Programa de 

Projectos Comunitários. Serão dadas múltiplas concessões, com um valor máximo por concessão de 

23.000,00 dólares americanos. 

 

Informações Adicionais: Detalhes do Plano Operacional do País do PEPFAR para 2017 que 

explicam mais a priorização geográfica e priorização da população estão disponíveis no site: 

XXXXX 

 

Proceso de Candidatura: 

 

Por favor, use um dos mecanismos abaixo para submeter a sua proposta: 

 

Endereço Físico: 

Embaixada dos Estados 

Unidos da América, Maputo, 

Av. Kenneth Kaunda, 193 

Versão Electrónica: 

Email: 

MaputoPolEconPEPFAR@state.gov 

Contacto:  

Tel: +25821492797 

 

 

 

mailto:MaputoPolEconPEPFAR@state.gov
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Prazo de Candidatura:  

Todas as candidaturas devem ser submetidas até 22 de Julho de 2017. As candidaturas submetidas 

após 30 de Junho de 2017 não serão elegíveis para consideração. Comece o processo de 

candidatura com antecedência, pois permitirá tempo para resolver quaisquer dificuldades técnicas 

que possam surgir antes do prazo. Não haverá exceções para este prazo de inscrição. 

 

Devido ao grande número de propostas submetidas, apenas serão contactadas as organizações 

seleccionadas. 

 

 

Agradecemos atempanamente pela sua participação. 

Maputo, Maio de 2017 

 


