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NOTAS ASAP

1. Bem-vindos Parceiros Locais.

2. Por favor, utilize a caixa de perguntas e respostas (Q&A) para quaisquer 

questões.

3. Breve questionário nos últimos 30 minutos antes do final do webinar.

4. A apresentação do webinar de hoje será enviada por e-mail aos participantes e 

guardada no website da ASAP em www.intrahealth.org/asap-resources 



Encontre os webinars passados na página 
web da ASAP 
www.intrahealth.org/asap-resources 

ASAP difundiu mais de 60 webinars 
para mais de 12,000 participantes.

WEBINARS SOB DEMANDA

http://www.intrahealth.org/asap-resources
http://www.intrahealth.org/asap-resources


DISPONÍVEL EM 3 LÍNGUAS

Escolha a sua língua
ou tópico.

Webinars 
apresentados em
Francês, Inglês e 
Português.

http://www.intrahealth.org/asap-resources


Baixe o pdf 
da apresentação.

Veja a gravação
do webinar.



Que tópicos gostaria de ver 
nos próximos webinars?

TU TENS GRANDES IDEIAS!

Diga-nos no chat. Estamos a ouvir.



APRESENTADORES DE HOJE

Belmiro Nhamithambo - Facilitador
Assessor para o Desenvolvimento de Capacidade de M&A do ASAP

Iva Sitoe, Co-facilitadora
Assessora para o Desenvolvimento de Capacidade de Administracao e Financas

do ASAP

Kimberley Riddle, Co-facilitadora
Directora de Desenvolvimento de Negocios Publicos da Pact



12/20/2021 PREPARED BY ASAP 8

USAID/Accelerating Support to Advanced Local Partners
WEBINAR SERIES

DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS
Componentes de uma estratégia de mobilização de recursos, identificação 

de recursos, apresentação de propostas competitivas, e orçamentos

December 8, 2021



Agenda

• Introduções
• Parte 1: Componentes de uma Estratégia de 

Mobilização de Recursos
• Parte 2: Identificação de Recursos
• Parte 3: Apresentação de propostas e 

orçamentos competitivos
• Takeaways chave
• Perguntas



Parte 1: Componentes de uma 
Estratégia de Mobilização de 
Recursos

Esta secção baseia-se na Formação de Desenvolvimento de Recursos do NPI, Junho de 
2010



Perguntas-chave a responder antes de 
desenvolver uma estratégia de 

mobilização de recursos
A sua organização tem um plano 

estratégico?

Quais são os principais obstáculos com que 
se depara para garantir o financiamento? 

Quem considera parte da sua rede de 
mobilização de recursos?

Quais são os seus 3 objectivos principais 
para o desenvolvimento desta estratégia?



Processo de Mobilização de Recursos

Identificar as 
necessidades 

(ligadas ao plano 
estratégico)

Mapeamento 
de 

Financiament
os

Desenvolver 
a Estratégia 

de MR

Avaliar



Mapeamento de Doadores: Conheça o 
seu financiador
• Rever as suas estratégias nacionais e determinar o 

alinhamento com as prioridades da sua organização

Fonte: https://www.usaid.gov/results-and-data/planning/country-strategies-cdcs

• Descobrir o 
ponto de 
contacto no país 
(POCs) e pedir 
conversas e 
reuniões 
introdutórias



Mapeamento de Doadores: Quando 
abordar o Doador

O que o 
doador quer

O que a sua 
organizaçã

o pode 
oferecer

O que a 
situação 

exige



Mapeamento de Doadores: Como os 
Envolver

• Comece com o fim em mente 

• Conheça o seu público 

• Ter em mente os interesses do doador

• Deixar a informação crítica para trás



Modelo de Estratégia de Mobilização de 
Recursos

Objectivos Recursos
necessários

Potenciais 
Doadores/

outras 
fontes de 

financiamen
to

Diferença
de 

financiamen
to

Acções 
necessárias 

para 
aumentar os 

recursos

Partes
Responsáve

is
Calendário Desafios

O que 
estamos a 
tentar 
alcançar?

O que 
precisamos 
para atingir 
o nosso 
objectivo?

De onde 
virão os 
recursos?

O que ou 
quem 
precisamos 
de saber 
que não 
sabemos 
agora (info / 
acesso)?

Quais são 
os passos 
necessários 
para 
assegurar os 
recursos?

Quem fará o 
quê, 
especificam
ente?

Quando é 
que cada 
passo vai 
acontecer? 
Quando é 
que os 
recursos são 
necessários
?

Que 
factores 
internos ou 
externos 
teremos de 
considerar?



Parte 1: Intervalo para Perguntas



Parte 2: Identificação de Recursos



O que são Recursos?

Humanos Físico Social ou
Político Financeiro Vantagens

naturais

• Habilidades
• Experiência
• Ideias

• Instalações
• Equipamento
• Materiais
• Ferramentas

• Parcerias
• Boa vontade
• Reputação
• Políticas 

favoráveis

• Dinheiro
• Financiament

o irrestrito
• Acesso ao 

crédito
• Receitas da 

actividade 
empresarial

• Localização
• Recursos 

naturais
• Terra fértil



Recursos Internos

Gestores Séniores

Pessoal Financeiro e 
AdministrativoPessoal do Programa

Conselho de 
Administração/Direcç

ão

Numa organização 
sustentável, todos são 
responsáveis pela 
mobilização de recursos 



Papéis e Responsabilidades para RM 

• Participar no desenvolvimento de um plano estratégico que estabeleça os objectivos e 
prioridades da organização e os respectivos custos

• Projecto de objectivos e plano de mobilização de recursos

• Projecto de propostas para revisão e aprovação pelo conselho

• Mobilizar e reter recursos humanos

• Implementar o plano de mobilização de recursos

• Informar a administração, doadores e partes interessadas sobre o progresso do plano e a 
utilização dos recursos

Exemplo: Conselho de Administração



Recursos Externos - Financiamento

• Parceiros da USAID: sto descreve o papel dos parceiros da USAID e 
fornece uma ligação ao USASpending.gov, uma base de dados 
pesquisável dos prémios mais recentes da USAID.

• Previsão do negócio: https://www.usaid.gov/business-forecast

• As previsões trimestrais Q+As são uma grande oportunidade para 
obter feedback da USAID sobre as próximas aquisições

• Grants: Grants.gov

• Contratos: Sam.gov

Fontes: https://www.usaid.gov/work-usaid/resources-for-partners

https://www.usaspending.gov/#/
https://www.usaid.gov/business-forecast


Exemplo da Previsão da USAID

Quando esperar a 
oportunidade de 
ser libertado

Reveja o registo 
de alterações para 
ver que 
actualizações 
foram feitas para 
que possa 
acompanhar ao 
longo do tempo



Recursos Adicionais
• Branding and Marking e USAID Style Guide: estes dois guias ilustram como usar 

a identidade da USAID nos seus programas e esboçam o estilo e as preferências e 
directrizes de estilo e linguagem da USAID.

• Guia de Taxa de Custos Indirectos para Organizações Sem Fins Lucrativos: 
Explica os requisitos para determinar as taxas de custos indirectos para solicitar 
subsídios reembolsáveis e outros acordos concedidos pela USAID.

• Compliance: Discute a Divisão de Conformidade da USAID, incluindo informação 
sobre a comunicação de preocupações de conformidade. A USAID dedica-se a 
defender a integridade dos nossos esforços de assistência estrangeira - e os fundos 
dos contribuintes que nos são confiados - para construir um mundo livre, pacífico e 
próspero.

• Séries de Treinamento em Como Trabalhar com a USAID

Fontes: https://www.usaid.gov/work-usaid/resources-for-partners

https://www.usaid.gov/branding
https://www.usaid.gov/work-usaid/style-guide
https://www.usaid.gov/compliance
https://www.usaid.gov/work-usaid/get-grant-or-contract/trainings-how-work-usaid


Parte 2: Intervalo para Perguntas



Parte 3: Apresentação de propostas 
e orçamentos competitivos



Porquê Processos?

• Racionalizar a coordenação

• Manter as pessoas informadas

• Obter apoio adequado

• Assegurar a qualidade e o cumprimento

• Gestão do conhecimento



Passos chave no desenvolvimento de 
propostas

• Reunir a equipa e delinear papéis e responsabilidades

• Desenvolver um calendário e uma matriz de conformidade

• Datas-chave: 

• Kick off meeting

• Design sessions

• Equipe Rosa: Assegura que o desenho técnico está no bom caminho no início 
do processo

• Equipe Vermelha : Fornece o feedback técnico final da perspectiva do doador

• Equipas de Cal e Verde: Fornecer feedback sobre a proposta de custos e a 
narrativa orçamental do ponto de vista do doador

A RFA é lançada, o que se segue?



Passos chave no desenvolvimento de 
propostas

• Rever cuidadosamente a requisição

• Tirar partido do Q+A

• O cumprimento é fundamental 

Compreender os requisitos do doador

Recursos Adicionais: USAID NPI Quick Reference- Responding to a Funding Opportunity

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/NPI-Quick-Reference-Guide.pdf


Passos chave no desenvolvimento de 
propostas

• Faça a sua investigação

• Realizar reuniões/workshops de design

• Procurar a contribuição de pessoas fora do grupo principal

• Descreva a sua visão e abordagem, desenvolva actividades 
detalhadas, e faça um esboço do plano de trabalho

Desenho Técnico



Passos chave no desenvolvimento de 
propostas

• Envolvimento Antecipado

• Preços Competitivos

• Siga as instruções

• Assegurar a consistência

Proposta de Custos



Passos chave no desenvolvimento de 
propostas

• Oportunidade de ser competitivo: Declaração de Melhor Valor/Custos 
Eficazes/ Destaque o valor acrescentado da sua organização 

• O orçamento deve estar ligado ao conteúdo técnico

• Solicitação de espelhos e orçamento

• Justificar e explicar custos e pressupostos

• Evite colocar demasiados números

• Lista de custos que exigirão excepções ou isenções por parte do doador 
(por exemplo, subsídios TCN, viagens internacionais, etc.)

• Subcontratados/subcontratados também precisam de documentar os seus 
custos (isto também se aplica ao orçamento).

Notas Orçamentais



Modelos úteis a considerar

• Declaração de capacidades empresariais

• Modelo de orçamento com notas orçamentais

• Currículos actualizados do pessoal

• Abordagem de Monitorização, Avaliação e Aprendizagem (MEL) 

• Abordagem de gestão (se estiver a planear a sua primeira 
edição)

• Exemplos de desempenhos passados



PERGUNTAS?



O website ASAP acolhe 
muitos webinars e recursos 
gravados. Visite-nos em: 
www.intrahealth.org/asap-resources 

WEBINARS A PEDIDO



OBRIGADO POR 
PARTICIPAR.
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