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15 de Setembro, 2022



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 10 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 

A ASAP já transmitiu 80 webinars 
para mais de 17,000 participantes.

WEBINARS A PEDIDO

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.



O FACILITADOR DE HOJE

Iva Sitoe
Assessora de Capacidade Financeira, ASAP

Erin Dunlap
Technical Advisor - Program Efficiency and Accountability

Office of HIV/AIDS, USAID



Qual foi o seu maior desafio ao reportar às despesas, 
nos anos anteriores?

OU 

Qual é a sua maior preocupação, caso esteja a 
preencher o relatório de despesas pela primeira vez? 
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Por favor, escreva uma resposta à 
seguinte pergunta na caixa de chat:



Perguntas e Desafios Comuns
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Como os PIs devem 
utilizar os dados?

Como é que o 
USG está a usar 

os dados? 

Sob que categoria deve 
ser contabilizada a 

actividade XYZ?

Como estão ligados 
os dados MER e ER?

Existem taxas ou variações 
aceitáveis para o orçamento 

versus despesas?

Como devem ser alinhadas as 
despesas com os orçamentos?

Existem expectativas para 
certos limiares (por 

exemplo, % do orçamento 
para PM)? Como iniciar??

Qual é a melhor forma de 
mapear as nossas despesas 

para o quadro das ER? Como devem ser atribuídas as 
despesas aos vários beneficiários?

Como podemos traduzir as 
nossas categorias de custos para 
as categorias de custos definidas 

pelas ER?

Quais são as melhores 
formas de afectar tempo 

do pessoal às 
intervenções?

E se não tivermos pago uma 
factura antes de 30 de 

Setembro?

Qual é a última data para 
reportar as despesas do 

AF22?



USAID Local Partner Training  - September  7,  2022

Boas-vindas e Agenda
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★ Visão geral do Quadro Financeiro do PEPFAR
★ Requisitos/O que existe de novo para o relatório do AF22
★ Recursos de ER para ajudar os PI
★ Utilização de dados financeiros do USG
★ Ouvir do ponto de vista da PI:

○ Perguntas Comuns, Desafios, e Melhores Práticas:
○ Modelos e ferramentas para traduzir o rastreio de 

parceiros de implementação em relatórios de 
despesas

★ P&R e Discussão



Qual é o Quadro Financeiro do PEPFAR?
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Introdução ao Quadro Financeiro do PEPFAR: Porque temos de 
informar sobre o orçamento e os dados das despesas? 

Aumentar a fiabilidade, usabilidade e 
actualidade dos dados financeiros para alcançar 
o impacto do programa

Melhorar a responsabilidade e eficiência dos 
programas PEPFAR

Clarificar as ligações entre o COP/ROP (Plano 
Operacional do País/Plano Operacional 
Regional) e os orçamentos centrais de 
financiamento, execução do programa, 
execução orçamental, gestão financeira e 
relatórios

11
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Fluxo do Processo de Planificação Financeira Anual e 
Relatórios

Acompanhar a informação financeira desde a orçamentação ao orçamento 
do plano de trabalho até ao relatório de despesas utilizando a mesma 
classificação 

12

1. Estratégia e 
Orçamento COP

• Determinar o montante anual 
completo para cada 
mecanismo

• Determinar o nível de 
financiamento das 
intervenções --Programa Área 
e Beneficiários

2. Orçamento do 
Plano de Trabalho
• Intervenções IM mais 

elaboradas por Categoria 
de Custos

3. Relatório das 
despesas
• Despesas reportadas contra 

as intervenções identificadas 
no orçamento do plano de 
trabalho
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13

Classificação do Quadro Financeiro #1: Área do 
Programa

Programa: Organização distinta de recursos orientados para um 
objectivo estratégico específico, ou, alternativamente, um conjunto de 
actividades que atinjam um resultado comum.
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Classificação do Quadro Financeiro #2: Beneficiário



Área do Programa + Beneficiário = 
Intervenção do Quadro Financeiro PEPFAR

Intervention 1 Intervention 2 Intervention 3 Intervention 4

Program Area Testing Socio-economic Care & Treatment Above-site

Subprogram 
Area

Community-
based – Service 

delivery

Education 
assistance –

Service delivery

HIV clinical 
services – Non-
service delivery

HMIS, 
surveillance and 

research

Beneficiary
Group Key Pops OVC Males Non-targeted

Sub -
Beneficiary 
Group

Sex Workers OVC Adult Men Not 
disaggregated

In
te

rv
en

çõ
es

15

Para definições completas das áreas do programa, beneficiários e categorias de custos, consulte o "Guia de 
Referência de Classificação Financeira PEPFAR" disponivel em datim.zendesk.com.
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Classificação do Quadro Financeiro #3: Categoria de Custos

• O que é que o parceiro implementador compra/paga 
com os fundos PEPFAR?
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Modelo de Relatório de Despesas (ER)

1

2

3

Ao descer a coluna vemos investimentos por 
intervenções únicas de gasto por área do 
programa, beneficiário e categoria de custo
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• A USAID adopta diferentes abordagens para seleccionar intervenções
• Intervenções “Separadas" para destacar a amplitude e profundidade 

das actividades programáticas
• Intervenções “Totais" para demonstrar uma imagem mais coesa

No máximo 35 intervenções 
(incluindo uma para a 

gestão do programa) podem 
ser introduzidas no modelo 

Não há forma de desagregar 
de todas as formas 

possíveis, especialmente 
para MIs completas

Uma nota sobre o Nível de Detalhe dos Dados Financeiros do PEPFAR

Exemplo 1: Um PI faz uma mistura de entrega de serviços clínicos (SD) e de entrega não-serviços (NSD), cerca de 80% SD e 20% NSD. 
Despesa ou divisão das despesas? Resposta: Assumindo que se trata de trabalho geral de C&T, cogite juntar todos os $ em SD

Exemplo 2: Um PI paga por actividades clínicas que beneficiam principalmente a população em geral, mas em média durante o ano cerca 
de 30% dos clientes são mulheres grávidas e lactantes, uma população importante na implementação do programa. Despesa em caroço 
ou divisão das despesas? Sugerir a repartição das despesas 70% à população não visada e 30% ao PBFW



Q & A
19



COP21/AF22 Requisitos de Relatório de 
Despesas & o que existe de novo?

20



Fundamentos do Processo de Relatório de Despesas PEPFAR

Metodologia
• Reportar todas as despesas para o ano fiscal que acabou de cessar, COP21/AF22 

(1 de Outubro, 2021 - 30 de Setembro, 2022)
• Base de caixa
• Reportado anualmente em USD ($)
• Apenas financiamento PEPFAR (ou seja, não contar USAID malária $, ou Gates HIV 

$)
• O parceiro principal é responsável por carregar e submeter todos os modelos ER 

elegíveis (prime e sub) no DATIM para a conclusão bem sucedida deste requisito 
de relatório PEPFAR

Para definições completas das áreas do programa, beneficiários e categorias de custos, 
consulte o "Guia de Referência de Classificação Financeira PEPFAR" disponivel em 
datim.zendesk.com. 21



O que Existe de Novo no Relatório de Despesas COP21/AF22 Q4

• Actualizações Menores/Administrativas
– Guia de referência de classificação financeira para definições completas, 

v2.4 (descarregar de DATIM Zendesk)
– Transição de DUNS para Identificador Único de Entidade (UEI) 

• A 4 de Abril de 2022, o SAM.gov anunciou que irá retirar o Sistema 
Universal de Numeração de Dados (DUNS) e utilizar um novo número 
de identificação, o número de Identificador Único de Entidade (UEI). 

• Portanto, no separador "Metadata and Error Checks" do modelo de 
despesas PEPFAR, será necessário introduzir o número UEI 
recentemente atribuído, em vez do seu DUNS. O modelo e o sistema 
DATIM têm novas validações que irão substituir as validações existentes 
para o número DUNS. 

• Se ainda não recebeu o seu número UEI, por favor aceda ao website 
SAM.gov para o extrair. 22



Os sub-recipientes cujas despesas são superiores a 25.000 dólares terão agora de completar um 
modelo ER

Abaixo está um diagrama sumário de como esta alteração afecta o modelo e o DATIM:

Modelo ER 

• Se um Sub-recipiente tiver despesas 
superiores a 25.000 dólares, deve 
completar o seu próprio modelo

• Se um Sub-recipiente tiver despesas
inferiores ou iguais a 25.000 dólares, 
submeterá no modelo do Parceiro 
Principal

• Um sub-modelo por sub-recipiente com 
gastos >$25k, também pode ter alguns 
gastos em sub-modelo prime se <$25k

DATIM

• Parceiros Principais serão os únicos 
utilizadores a submeter modelos
• Os subrecipientes enviarão os seus 

modelos completos para os Primes para 
apresentação

• Duas caixas de carregamento na 
aplicação ERB Processor App; Prime 
Template e Subrecipient Template

• Validações adicionais em torno de Sub-
recipientes (duplicados, totais em 
despesas Prime) 23

Novo no AF22: Colecção Sub-recipiente



Os utilizadores irão agora:

• Seleccionar se são um Prime ou Subrecipiente, que irá reformatar os Metadados para assegurar 
que os Nomes dos Sub-recipientes e UEIs sejam recolhidos

Versão Sub-recipiente

Versão Parceiro Principal

24

Modelo: Metadados



Os modelos sub-recipientes (sub-recipientes com >$25,000 USD) terão de comunicar as 
despesas por categoria de custo, e enviar para o prime para apresentação

Os Prime Templates irão captar montantes de despesas sub-recipientes (<= $25,000), tal 
como nos anos anteriores Modelo ER Sub-recipiente

Modelo ER Parceiro Principal

25

Modelo: Separador do Modelo de Despesas



Segue-se uma tabela para ajudar a determinar o que deve ser submetido para o seu mecanismo:  

Sou um Prime ou um 
Sub?

As minhas despesas são
> $25,000 Acção

Parceiro Principal (Prime) -----
Seleccione "Prime" no separador 
"Metadata and Error Checks" (D6-L6) e 
introduza as suas despesas

Sub-recipiente (Sub) Abaixo ou Igual a $25.000
Trabalhe com o seu Parceiro Principal 
para que as suas despesas sejam 
introduzidas no seu modelo

Sub-recipiente (Sub) Superior a 25.000 dólares

Seleccione "Sub-recipiente" no 
separador "Metadata and Error Checks" 
(D6-L6) e introduza as suas despesas, 
envie para o seu Parceiro Principal 
quando estiver completo 26

Matriz de Acção de Recolha Sub-recipiente



COP21/AF22 Q4 Cronologia do Relatório de Despesas

27

Recolha
de Dados

Limpeza
de Dados 
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COP21 / AF22 Relatório de despesas
Ciclo COP Ano de implementação/ano de 

execução
Datas anuais do 4º trimestre

COP21/FY22 (Aprovado em Maio de 2021) 1 de Outubro, 2021-Set 30, 2022 3 de Outubro, 2022-Dez 16, 2022

COP22/FY23 (Aprovado em Maio de 2022) 1 de Outubro, 2022-Set 30, 2023 2 de Outubro, 2023-Dez 15, 2023

De que recursos necessito para 
completar o modelo ER?

1.COP21/AF22 orçamento por intervenção
2.Novo modelo ER COP21/AF22 descarregado 

de datim.zendesk.com
3.Guia de referência de classificação, que 

inclui definições de categoria allocations 
(datim.zendesk.com)

🗸🗸

http://datim.zendesk.com
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DATIM.org Carregamento & Submissão (Processo em 2 Etapas)

Utilizadores PI Prime farão login em 
datim.org para carregar e submeter 
modelos ER:

Carregar/Submeter/Aprovar:
• Os PIs serão carregados na aplicação ERB Processor
• Os PIs serão submetidos na aplicação de Aprovação 

de Dados
• A USAID aprovará na aplicação de Aprovação de 

Dados



Contas e Submissão DATIM

• Pelo menos uma pessoa de cada organização parceira principal precisará de ter 
uma conta ER/orçamento DATIM.org registada para carregar e submeter com 
sucesso um modelo ER em DATIM

• Se tiver submetido um modelo de orçamento do plano de trabalho COP22/AF23
e/ou se tiver entrado no DATIM nos últimos 95 dias: 

– O acesso ao DATIM será concedido automaticamente, uma vez que a sua 
conta não foi desactivada devido à falta de actividade

• Se não tiver apresentado um modelo de orçamento do plano de trabalho 
COP22/AF23: 

– Utilizadores sem contas DATIM existentes, ou contas expiradas (não logadas 
por mais de 95 dias) precisarão de solicitar uma nova conta. 

• Registe-se em https://register.datim.org/
30

https://register.datim.org/


Q & A
31



COP21/AF22 RECURSOS para 
Relatórios de Despesas 

32



Recursos Disponíveis para Relatórios de Despesas: Orientação

Recursos disponíveis 
após 7 de Setembro:

1. Modelo ER 
COP21/AF22 

2. Guia de Referência de 
Classificação versão 
2.4 (Janeiro 2022)

3. O que existe de novo 
no relatório da 
COP21/AF22?

Navegue em
datim.zendesk.com, 
Orientação PEPFAR



O Guia de Referência de Classificação Financeira tem 
Todas as Respostas às suas Perguntas!

Perguntas comuns:

1. Uma determinada actividade deve ser 
classificada como entrega de serviços ou entrega 
não-serviço?

2. Que categoria de custos devo escolher para 
alocar despesas de aluguer de escritórios dos PI

3. As referências e actividades relacionadas com a 
ligação devem ser submetidas a testes ou 
tratamento? 

4. Não vejo um beneficiário do DREAMS como uma 
opção, que grupo devo escolher para classificar 
as actividades DREAMS?

Navegue em datim.zendesk.com>Guia 
PEPFAR>Guia de Referência de Classificação 
FinanceiraPEPFAR 34



Recursos de Relatórios de Despesas: Submissão em DATIM
Guias Passo-a-Passo 
disponíveis após 7 de 
Setembro:

1. Instruções para utilizadores 
de PI: preenchimento e 
submissão de modelos

2. Instruções para utilizadores 
de campo da Agência: 
revisão, aprovação ou 
rejeição de dados ER

3. Como eliminar erros 
comuns

4. Estatuto de aprovação e 
acções

5. Solicitação de uma conta de 
utilizador DATIMNavegue para datim.zendesk.com, DATIM Training & Tutorials, 

para tutoriais passo-a-passo de submissão de DATIM 35



Instrução passo a passo sobre erros, avisos e como fazer o 
carregamento e enviar com sucesso

Como eliminar este 
erro de bandeira 
vermelha? Como é 
que submeto no 
DATIM?:

1. Lista de todos os 
erros e avisos

2. Instruções passo 
a passo sobre 
como eliminar 
erros ou 
compreender 
melhor os avisos

3. Como submeter 
um modelo

Navegue para
datim.zendesk.com>DATIM 
Formação & 
Tutoriais>Instruções para 
utilizadores de IP

36



Recursos de Relatórios de Despesas: Bilhetes do Helpdesk
Razões para contactar o Help 
Desk:

1. Modelo inválido no 
carregamento e não pode 
limpar o erro depois de 
verificar os tutoriais DATIM

2. Falta um mecanismo no 
DATIM

3. Não é possível 
carregar/submeter

4. Não é possível 
rejeitar/recusar um modelo

5. Questões de nome de 
utilizador/palavra-chave

6. Falhas técnicas ou 
perguntas sobre a 
navegação no sistemaNavegue até datim.zendesk.com, clique em ‘Submit a Request’

37
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Recursos Específicos da USAID

1. COP21/AF22 COP Ficheiros de referência orçamental (acedidos através do seu COR 
ou gestor de actividades)

2. Guia de Comunicação de Dados Aditivos*
3. Melhores Práticas para Relatórios de Parceiros de Implementação da USAID* 
4. Quadro de Qualidade de Dados*

* Para ser distribuído na primeira semana de recolha de dados através das equipas de 
países da USAID, ou pode contactar oha.ea@usaid.gov para solicitar uma cópia destes 
recursos

mailto:oha.ea@usaid.gov
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Assistência Técnica para Parceiros Locais
Através do ASAP II, consultores de assistência técnica estarão disponíveis para apoiar os 
parceiros locais da USAID, localizados apenas em África, durante todo o processo de 
comunicação de dados das ER e HRH (Outubro--Dezembro de 2022)

Os LPs serão brevemente notificados do seu consultor designado POC

Os consultores podem ajudar com:

• Categorização e alocação de despesas
• Compreender o quadro financeiro tal como delineado no Guia de Referência da 

Classificação PEPFAR
• Revisão dos dados para a sua exaustividade e exactidão antes da sua apresentação
• Resolução de erros e avisos de verificações de validação de dados
• Processo de submissão de dados de navegação

Os parceiros locais baseados na Ásia e no Hemisfério Ocidental continuarão a ter 
assistência técnica disponível através dos backstops da USAID/HQ, e oha.ea@usaid.gov

mailto:oha.ea@usaid.gov
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Assistência técnica para Todos os IPs e UOs da USAID
Cada equipa da OU USAID terá um backstop da USAID baseado na sede para 
apoiar o processo das ER.

• Os backstop fornecerão supervisão e assistência técnica de alto nível, 
particularmente em torno da análise e utilização de dados

• Perguntas relativas a categorizações, ou definições de áreas de 
programas/categorias de custos podem também ser encaminhadas para o 
seu A/COR, e/ou pode contactar alguém da equipa da EA na OHA, enviando 
um e-mail para oha.ea@usaid.gov. 

Todas as perguntas relacionadas com as submissões DATIM (erro no 
carregamento, palavra-passe esquecida, IM não aparece em DATIM, aplicação de 
aprovação de dados não está visível, etc.) contacte o suporte técnico em 
DATIM Zendesk, clicando em ‘Submit a Request’

mailto:oha.ea@usaid.gov


Utilização dos Dados Financeiros 
PEPFAR

41
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O Que Acontece ao Plano de Trabalho e Dados de 
Despesas PEPFAR depois de um IP submeter à USAID?

Que tipos de actividades/áreas do 
programa devemos investir para nos 
aproximarmos do controlo de 
epidemias? Vemos isso nos dados? 

Estamos a investir nas quantias 
certas para os grupos de pessoas 
que estamos a visar nos nossos 
testes, ligando-os ao tratamento, 
e alcançando-os através de 
programas de prevenção?

Considerações sobre os dados
Porque não atingimos 100% 
das metas e mesmo assim 
gastámos 100% do 
orçamento? A prestação de 
serviços foi perturbada ou 
mais dispendiosa do que o 
previsto?

Estamos a ver eficiências ao 
longo do tempo à medida que 
as MI amadurecem desde o 
início?

Podemos melhorar as nossas 
projecções orçamentais para 
o próximo ano?



Acesso aos dados das ER: IPs Podem Descarregar Dados 
Financeiros de Nível IM em Destaque do Panorama PEPFAR
• A fonte de dados 

pública do PEPFAR é o 
Spotlight

• Os montantes do 
orçamento são 
agregados à 
identificação do 
mecanismo, código 
orçamental, e nível do 
ano de planeamento.

• As despesas dos 
parceiros de 
implementação do 
PEPFAR são mostradas 
ao nível do mecanismo 
total

PEPFAR Panorama Spotlight: 
https://data.pepfar.gov/additionalData 43

https://data.pepfar.gov/additionalData


Painel PEPFAR Panorama Spotlight
• Visuais de gestão 

financeira analisam o 
financiamento total e 
as despesas

• Os Parceiros 
implementadores do 
PEPFAR podem rever 
a sua execução 
orçamental a nível 
IP/IM

• Contacte
oha.ea@usaid.gov
caso deseje saber 
mais sobre os seus 
dados financeiros 

 

PEPFAR Panorama Spotlight: https://data.pepfar.gov/dashboards
44

mailto:oha.ea@usaid.gov
https://data.pepfar.gov/dashboards


Q & A
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Audição da Perspectiva IP: 
Dicas e truques da Fundação Elizabeth Glaser Pediatric 
AIDS (EGPAF) para a apresentação de Relatórios de 
Despesas

46



Relatório das Despesas: 
Experiências e Perspectivas de 
um Parceiro de Implementação 

Sushant Mukherjee
Director, Financial & Economic Analysis

Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation (EGPAF)



Abordagem ER: Princípios de Orientação
• “Não deixar o perfeito ser inimigo do bom”: este é um exercício complexo e 

dinâmico; obter estimativas ponderadas que representem razoavelmente a 
realidade das despesas do projecto é um objectivo mais realista do que tentar 
reconstruir sistemas a partir do zero para capturar estes dados com um elevado 
nível de precisão. 

• Diálogo e Colaboração: As ER envolvem necessariamente uma vasta gama de 
intervenientes, incluindo finanças, programas, M&A, subvenções; os relatórios 
não devem ser completados sem uma estreita colaboração de todos os 
intervenientes, bem como um diálogo claro com os doadores ao longo de todo o 
processo das ER. 

• Aprendizagem: Tanto quanto possível, a EGPAF está empenhada em utilizar os 
dados das ER para aprender sobre os seus programas, incluindo se está a 
investir adequadamente em certas áreas do programa, se tem recursos 
excessivos em áreas que já não são prioridade estratégica, se utiliza os dados 
das ER para ter diálogos mais informados com o doador, etc.



Metodologia de Relance
• Custos Directamente Atribuídos: Sempre que for possível atribuir directamente as despesas, fá-lo-emos. Por 

exemplo, se adquirirmos fornecimentos de Câncer de Colo do Útero, podemos claramente atribuir a uma 
intervenção de Câncer de Colo do Útero sob a rubrica Supplies-Health.

• Salários: O tempo do pessoal para pessoal não operacional é atribuído a intervenções específicas baseadas na 
estimativa do Nível de Esforço (LOE), tal como é empreendido pelo pessoal sénior dos programas.

• Sub-grants:  No passado, os custos sub-recipientes eram atribuídos a intervenções específicas com base na 
estimativa de quais as intervenções relacionadas com o seu âmbito técnico. Para este ano, a abordagem é mais 
colaborativa, dado que serão necessários submarinos para completar relatórios ER distintos. 

• Outros custos transversais que beneficiam mais do que uma intervenção (a maioria dos nossos custos) são 
atribuídos utilizando uma de várias estratégias possívei:

o LOE (por exemplo, alocamos frequentemente custos de viagem pelo LOE do pessoal do programa, uma 
vez que, para grandes projectos, não é viável codificar cada despesa de visita ao local com uma 
intervenção específica, mais mão-de-obra é vista como um substituto adequado para a viagem).

o Alocação Técnica (o pessoal sénior do programa determinará a distribuição mais apropriada de certos 
custos por intervenção)

o Volume de pacientes (por exemplo, podemos atribuir certos custos por volume de pacientes relacionados 
com uma determinada intervenção)



Processo de Reporte do Relatório ER
Construir / 
Actualizar 
ferramenta 
interna de 

ER
Desenvolver Alocações 

para Pessoal, Subs, 
Outras Despesas

Puxar as despesas 
e compilar o 

primeiro rascunho 
das ER

Conduzir Análise / 
"Verificação da 

Realidade" relativamente 
ao Orçamento do Plano 
de Trabalho (PET) do 

COP, e ajustar.

Revisão do 
Projecto 

Completo 
das ER

Rever as ER com 
base no 

Feedback

Carregar / 
Submeter ficheiro 

ER em DATIM

Pode começar 
antes de todas 
as despesas 
capturadas.

Deve 
envolver a 
liderança 
sénior.



É Essencial uma Abordagem Multi-Disciplinar

Programas

Finanças/ 
Operações

M&E / 
SI&E

Relatório das Despesas (ER)
• Dotações técnicas para 

pessoal e substitutos
• Ajuda para definir 

atribuições 
transversais - por 
exemplo, renovámos 
uma área de espera -
de que beneficiaram as 
intervenções?

• Triangulação com 
dados MER - por 
exemplo, reportamos 
dados MER sobre 
VMMC e HTS_INDEX 
mas não reportamos 
custos para HTS ou 
VMMC.

• Assegurar o 
alinhamento do 
total de dólares 
com as despesas 
durante o período 
abrangido pelo 
relatório. 

• Codificação / 
marcação de 
transacções 
individuais a 
intervençõe. 



Lições Aprendidas e Recomendações
Pessoal: Ter os quadros superiores a desenvolver alocações para todo o pessoal, permite obter 

dados de melhor qualidade do que pedir aos indivíduos que desagregem as folhas de tempos por 
intervenção. 

Sub-Grants: As subvenções e as equipas técnicas podem trabalhar em conjunto para determinar 
quais as intervenções relevantes para uma sub-avaliação, com base no seu âmbito técnico. Agora 
que as ER passaram para a elaboração de relatórios de sub-grandes, a Prime deve desenvolver 
uma orientação interna e uma comunicação / formação interna para os sub-parceiros, a fim de 
assegurar que os sub-parceiros tenham a mesma compreensão da orientação das ER.

Comunicar regularmente com o Doador / Missão: Crítica para chegar proactivamente às missões 
sobre as ER antes da apresentação, incluindo qualquer conselho que tenham sobre como lidar com 
desvios inevitáveis entre $ por intervenção nas ER e a ferramenta COP / FAST. Chegar também às 
ligações da sede da USAID para relatórios das ER, que podem desempenhar um papel fundamental 
na interface entre as missões e os parceiros. 



Lições Aprendidas e Recomendações
 Alterações radicais na codificação e captura de dados nem sempre 

são necessárias ou aconselháveis. Concentre-se mais em como pode 
adaptar sistemas/procedimentos existentes para capturar melhores dados, 
e menos em reconstruir sistemas a partir do zero, ou contratar recursos 
humanos adicionais, para se concentrar exclusivamente nas ER. Exemplos 
de alterações que fizemos incluem:

o Em vez de tentarmos encontrar novo software de contabilidade, ou 
alterar fundamentalmente a forma como capturamos dados financeiros, 
utilizámos um campo no BQ para começar a etiquetar despesas que 
poderiam ser directamente atribuídas (por exemplo, fornecimentos de 
programas, formações), com intervenções das ER.

o Modificámos o modelo de orçamento para clarificar que pessoal e 
trabalhadores contratados são Clinical vs Ancillary vs “Other.” 



Lições Aprendidas e Recomendações
 Diga os seus pressupostos. As alocações e suposições são correctas, mas indique 

claramente e documente as suposições em qualquer modelo interno que esteja a 
utilizar. Isto também ajudará a assegurar a coerência na elaboração de relatórios.

 SD versus NSD? Faça apenas o seu melhor, e concentre-se em acertar a área 
do programa. Para distinções SD versus NSD, as atribuições FAST / COP 
normalmente não fornecem financiamento a intervenções NSD suficientes. Por 
exemplo, faz formação e supervisão no HTS, mas apenas a intervenção para o HTS 
é SD. Se a missão não lhe permitir acrescentar uma intervenção, basta classificar as 
despesas do DSN sob DS para a área apropriada do programa. 

 Comece cedo. A maioria dos trabalhos relacionados com os relatórios das ER pode 
ser concluída muito antes de todos os dados de despesas serem capturados. Para 
os relatórios anuais das ER, a EGPAF começa normalmente a rever os 
pressupostos, a actualizar as atribuições, e a compilar os dados iniciais das 
despesas já em Agosto. 





Q & A
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