
 

Chamada de Propostas para o Financiamento de Organizações 

Implementadoras Inseridas nas Comunidades na Área de HIV e 

SIDA.  

 

O Conselho Nacional de Combate ao SIDA (CNCS), órgão do Estado responsável 

pela coordenação da implementação da resposta nacional à epidemia, recebeu fundos 

do PEPFAR (U.S. President’s Emergency Plan for Aids Relief) para o 

Fortalecimento dos Sistemas de Resposta Nacional ao HIV e SIDA. 

 

Neste contexto, o CNCS pretende usar parte dos fundos para subvencionar  

organizações implementadoras inseridas nas comunidades em volta de 15 unidades 

sanitárias situadas na província de Manica (Distritos de Manica, Barué, Vanduzi e  

Mossurize) e cidade de Maputo (Distritos Municipais Kamaxakeni, kamavota, 

Kampfumu e Kamubukwana), para a realização de acções de monitoria da qualidade 

de serviços ao nível das unidades sanitárias e comunidades para a melhoria da 

retenção aos cuidados e tratamento do HIV. 

 

Actividades Elegíveis  

As actividades a serem implementadas deverão responder ao Plano Estratégico 

Nacional de Resposta ao HIV e SIDA 2016-2020 (PEN IV) e estar alinhadas com as 

prioridades locais que visem contribuir para o controlo do alastramento do HIV, entre 

as quais: 

 

 Monitoria da qualidade dos serviços de saúde em unidades sanitárias  

apoiadas pelo PEPFAR; 

  Combate ao estigma e discriminação; 

 Literacia para o tratamento/carga viral; 

 Empoderamento económico das pessoas infectadas e afectadas pelo 

HIV. 

 

 

 

Critérios de Elegibilidade 

São elegíveis para esta chamada as organizações implementadoras inseridas nas 

comunidades dos distritos acima referidos que reunam os seguintes requisitos: 

 Ser uma organização legalmente registada em Moçambique e a funcionar há 

pelo menos um ano; 

 Possuir uma equipe técnica capacitada (um responsável máximo do projecto 

com o mínimo de 2 anos de experiência na liderança; pelo menos um gestor de 

projecto, um gestor financeiro e um administrativo com o mínimo de 2 anos de 

experiência cada um) para a área em que concorre, a qual deverá ser 



comprovada através da apresentação do curriculum vitae de cada um dos 

técnicos da equipa; 

 Ter endereço físico da organização; 

 Ter implementado alguma intervenção na área do HIV e SIDA no local onde 

concorre;  

 Ter capacidade e estrutura adequadas para implementar as actividades 

propostas no projecto; 

 Ser uma organização com experiência e estrutura adequada para a gestão de 

fundos de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceites.   

 

 

Orçamento 

O valor máximo a conceder a cada organização não deverá exceder o montante de 

3.400.000,00Mts (três milhões e quatrocentos mil meticais) e não deve ser abaixo de 

1.700.000, 00Mts (um milhão e setecentos mil meticais) para actividades a serem 

implementadas até Setembro do corrente ano. 

 

Selecção das Propostas 

As propostas a serem financiadas serão analisadas por uma Comissão de Avaliação de 

Projectos da Província (CAP) e aprovadas pelo Secretário do Estado ou Governador 

Provincial. 

Na avaliação das propostas serão considerados, de entre vários, os seguintes aspectos: 

 Propostas com no máximo 10 páginas (Letra Times New Roman, tamanho 12, e 

espaçamento de linhas de 1.5) e devem incluir o resumo da proposta e do 

orçamento (primeira pagina), o nome, história e missão da organização; a área 

geográfica de actuação; as áreas de intervenção; a população a alcançar por 

idade e sexo; as estratégias, objectivos chave, metas, principais actividades e os 

resultados esperados;  

 Propostas que tenham um anexo do plano de monitoria e avaliação e outro do 

orçamento detalhado, que explique e mostre a distribuição dos custos; 

 A inclusão de acções voltadas para pessoas com deficiência e para o 

envolvimento de homens e jovens;  

 Foco geográfico em concordância com a lista providenciada na chamada;  

 Experiência de implementação das actividades de HIV e SIDA nos distritos em 

causa; 

 Apresentação do plano de transferência de capacidades em caso de consórcio; 

 Proposta com ideias e intervenções que sejam inovadoras; 

 Proposta com intervenções que sejam sustentáveis; 

 A organização deverá mencionar os anos e tipos de experiência na área do 

HIV, como também a colaboração com o CDCS e SDSMAS;  



 Estabelecer coordenação e sinergias com os Conselhos Distritais de Combate 

ao SIDA, comunidades e outros implementadores na zona de actuação do 

projecto. 

 

Informação Adicional 

Detalhes adicionais sobre os processos de candidatura para o financiamento estão 

disponíveis no link: https://cncs.gov.mz/anuncios/  

 

Prazo de submissão das Propostas 

Os interessados elegíveis deverão submeter as propostas até as 15H00 do dia 21 de                           

Abril de  2020 nas Secretarias Distritais dos respectivos distritos. 

 

https://cncs.gov.mz/anuncios/

