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Desenvolvimento de Negocios: 
Melhores Práticas desde a Pré solicitação 
de Pedidos de Candidatura (RFA) até a Pós-
Submissão



ALGUMAS NOTAS RÁPIDAS

1. Bem-vindo Parceiros Locais – partilhe a sua proveniência no chat.

2. Utilize a caixa de perguntas e respostas (Q&A) para fazer quaisquer 

perguntas e a caixa de chat para responder às perguntas feitas pelos 

apresentadores. 

3. Temos tres sondagens durante o webinar de hoje.

4. A apresentação do webinar de hoje será salva no website da ASAP em 

www.intrahealth.org/asap-resources 



1. Fortalecer os Parceiros Locais à medida que eles fazem a transição 
para receber financiamento do PEPFAR como Parceiro Principal da 
USAID para cumprir os regulamentos.

2. Preparar Parceiros Locais para gerir, implementar e monitorar 
diretamente os programas PEPFAR e manter a qualidade e a 
realização consistentes do programa PEPFAR.

OBJETIVOS
ESTRATÉGICO

Preparar rapidamente os Parceiros Locais para terem as capacidades e os recursos necessários para 
servir como Parceiros Principais para a programação da USAID/PEPFAR, em conformidade com os 
procedimentos da USAID e do PEPFAR, para a implementação do programa PEPFAR no ano fiscal de 
2022 e 2023.

70% do financiamento do PEPFAR da USAID para parceiros principais locais.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Avaliações Organizacionais

2. Gestão Financeira

3. Prevenção, deteção e gestão de fraudes

4. Conformidade

5. Gestão de Riscos

6. Recursos Humanos (RH)

7. Desenvolvimento de Negócios/Sustentabilidade

8. Governança e liderança para ONGs

9. Governo a Governo (G2G)

1. Avaliações Organizacionais

2. Entrada, análise e visualização de dados NUPAS Plus

3. Ferramentas de Gestão e Monitorização de 

Programas

4. AMELPS para ONGs

5. Colaborar, aprender e adaptar (CLA)

6. Avaliação da qualidade dos dados

7. Inquéritos online

8. Comunicação e gestão do conhecimento

9. Equidade de Género e Inclusão Social

10.

SO1 SO2



101 organizações parceiras locais

O ASAP tem suportado
112 organizações locais 
em 18 países

12 parceiros governamentais locais

PRINCIPAIS RESULTADOS do ASAP I e II



• Encontre webinars passados na página web da 
ASAP

www.intrahealth.org/asap-resources

A USAID/ASAP já transmitiu 82 webinars 
para mais de 16,000+ participantes.

WEBINARS SOB DEMANDA

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


DISPONÍVEL EM 3 LÍNGUAS

Escolha a sua língua 
ou tópico.

Apresentando 
webinars em Francês, 
Inglês e Português.



Baixe o pdf 
da apresentação.

Assista a uma 
gravação do webinar.



PRÓXIMOS WEBINARS

MARCO 30
Desenvolver Conselhos de Administração 

Extremamente Eficazes 
Este webinar (anteriormente realizado em inglês) centra-se 

na liderança, eficácia, papéis, comportamentos e resultados 
do desenvolvimento de um conselho de administração que fornecerá 

orientação, supervisão e sustentabilidade para a 
sua organização.

Clique para Proximos Webinars

O webinar de hoje e esta publicação foram possíveis graças ao apoio do povo americano através da Agência dos Estados Unidos para o 
Desenvolvimento Internacional (USAID) e do Plano de Emergência do Presidente para o Alívio da SIDA (PEPFAR). O conteúdo é da 
exclusiva responsabilidade da IntraHealth International e não reflecte necessariamente as opiniões da USAID ou do Governo dos Estados 
Unidos da América.



FACILITADOR DE HOJE

Belmiro Nhamithambo
Assessor de Desenvolvimento de Capacidades
de Monitoria e Melhoria de Desempenho
IntraHealth International 

Rebecca Boler
Business Development Advisor
IntraHealth International 
USAID/ASAP II Prime Partner



Agenda

Topico

Identificação de Oportunidades e Tomada de Decisão de 
Avanço

Pré-Planeamento para a Lançamento de Oportunidades

Formação de um Consórcio Vencedor

Desenvolvimento de propostas em tempo real

Perguntas e Respostas

Desenvolvimento de propostas em tempo real 
(continuaçāo)

Desenvolvimento de Orçamentos

Finalização, Submissão e Pós-Submissão da Proposta

Perguntas e Respostas



• Alcance directo do doador

• Familiarize-se com a Estratégia de Cooperação para o Desenvolvimento da 
USAID (CDCS) para o seu país

• Falar de boca em boca através das suas redes (colegas, doadores, partes 
interessadas, etc.)

• Previsão de negócios da USAID

• Grants.gov. para subvenções e acordos de cooperação (assistência) 
oportunidades

• Websites para fundações, corporações, ONGIs, etc. 

Identificação de Oportunidades da USAID e outros Doadores



Previsão de Negócios da USAID



Example:

Previsão de Negócios da USAID



Grants.gov



A oportunidade....
• Esta dentro da sua experiência/especialização? Se houver alguma lacuna na sua experiência, 

presença geográfica, etc. existem parceiros com quem você possa trabalhar para preenchê-los? 
• E’ estratégico para o crescimento/expansão da sua organização e da sua missão?
• Ser premiado através de um mecanismo que a sua organização pode implementar?
• Apresentar riscos e, em caso afirmativo, esses riscos podem ser atenuados? 
• Você tem os recursos para elaborar uma proposta de alta qualidade a tempo? 

Se as respostas forem "sim", então você passará para a próxima fase... 

Decisão de Avanço



O que é o Pré-Planeamento? 

É um processo específico da oportunidade após uma decisão de avanco que continua até que a 
oportunidade seja liberada (para oportunidades competitivas)

Ela inclui:
• Uma avaliação exaustiva da oportunidade
• Uma análise do concurso
• Uma avaliação das capacidades técnicas da sua organização
•

To then inform and begin:
• Sua estratégia para financiar o esforço da proposta e identificar sua equipe de proposta
• A sua estratégia de parceria e comecar a construir o seu consórcio
• Suas estratégias iniciais técnicas, de gerenciamento e orçamentáis
• O seu recrutamento de pessoal-chave

Pré-Planeamento (Captura)



Pontos a considerar

• Competências/conhecimentos complementares vs. sobreposição 

• Boa reputação/credibilidade

• Foco geográfico estratégico

• Histórico de desempenho positivo

• Que tipo de parceiros são necessários - exclusivos, não exclusivos, assistência técnica, 

implementação ou parceiros de recursos

Formacão de um Consorcio Vencedor

Como Identificar

• Pesquise implementadores atuais com a USAID e outros doadores 

• Use suas redes (funcionários, ex-colegas)

• Participar de eventos patrocinados pelo setor (GTTs, eventos de encerramento de 

projetos)

• WorkwithUSAID.org - Um hub de recursos projetado para parceiros locais e internacionais 

novos, atuais e futuros para navegar como trabalhar com a USAID.



Ferramentas

• As declarações de capacidade fornecem um resumo da sua organização e da sua experiência 

técnica/geográfica, prova de qualificações

• Âmbito do Trabalho – acordar o papel/responsabilidades do parceiro na preparação da proposta e 

no projeto

• Acordos de Não Divulgação (NDA) - é um contrato vinculativo entre duas ou mais partes que 

impede que informações confidenciais sejam compartilhadas com outras pessoas.

• Acordos de Pré-Teaming e Teaming (PTA/TA) – estabelece uma relação formal entre as suas 

organizações, estabelece os parâmetros sob os quais irá trabalhar em conjunto, detalha o escopo 

do trabalho dos subparceiros para o projeto, etc. (pode ser exclusivo ou não exclusivo)
• Os PTAs são celebrados antes de uma RFA ser liberada e estão sujeitos a revisão/ajuste assim que a RFA é 

liberada – eles contêm SOWs de rascunho e contêm linguagem NDA para que as organizações possam trabalhar 

juntas antes que a RFA final seja lançada. As ATs finais são celebradas após

– Não compartilhe nenhuma informação proprietária ou competitiva antes que um contrato de equipe 

assinado esteja em vigor. 

– Deve ser assinado o mais rapidamente possível para que a partilha de informações não seja impedida. 

Formacão de um Consorcio Vencedor



Desenvolvimento da Proposta ao Vivo

AVALIZA

Local time 

720663355RFA11112

Local time 



RFA foi lançado – e agora?

• Organize-se!
• Agilizar a coordenação e a comunicação
• Manter as pessoas informadas
• Alocar os recursos adequados
• Garantir a qualidade e a conformidade
• Estabelecer a gestão do conhecimento 

Desenvolvimento da Proposta ao Vivo

AVALIZA

Local time 

720663355RFA11112

Local time 



1. Leia a RFA! 

2. Identifique/reconfirme sua equipe de propostas e faça tarefas
3. Criar/rever o seu calendário
4. Criar uma matriz de conformidade para revisar os requisitos de RFA, os critérios de 

avaliação e a conformidade
5. Identificar/rever a configuracao da sua parceria

– Adicionar/soltar parceiros, reveja Escopo do Trabalho

– Manter os parceiros informados e envolvidos no processo

6. Rever/reconfirmar os principais candidatos a pessoal/pessoal e preparar-se para 
preencher quaisquer lacunas

1. Leia a RFA novamente!

Desenvolvimento de propostas ao vivo – o que fazer primeiro?



Defina as funções que são críticas para o sucesso e como sua equipe pode preenchê-las. 
Certifique-se de que os papéis/responsabilidades são claros e comunicam com frequência! 

Funções: 
• Organização, comunicação e gestão do conhecimento
• Técnica/M&A
• Orçamentação
• RH/Recrutamento
• Revisores (técnicos, conformidade, orçamento)

Funções da Equipa da Proposta



Calendário de propostas



Matriz de 
Compliance



26

Matriz de 
Compliance



• Ao fazer uma pergunta à USAID ou a outro doador sobre a RFA – algumas coisas a 
considerar: 

– Enquadre a pergunta de uma forma que o doador possa facilmente responder 
e responder da maneira que você gostaria de ver. 

– A sua pergunta dará a sua abordagem técnica ou estratégia? 

– Poderá o dador responder-lhe de uma forma que não o ajude a esclarecer? 

– Você precisa fazer a pergunta, ou é melhor assumir e prosseguir? 

Perguntas ao Doador



Perguntas e Respostas – 10 minutos



Descreve sua abordagem e lógica para enfrentar o desafio ou oportunidade descrito na 
solicitação.

A abordagem técnica é a maior seção da sua proposta técnica e a que tem mais peso quando o 
doador está pontuando envios para selecionar um parceiro.

Assegure que:
• Demonstra a sua compreensão do contexto de programação e das partes interessadas;
• Descreve como você alcançará os objetivos;
• Inclui um plano de monitorização, avaliação e aprendizagem (MEL);
• Fornece intervenções específicas para alcançar o objetivo geral da Atividade; e
• Descreve como irá testar, documentar e partilhar as melhores práticas e lições 

aprendidas.

Abordagem Técnica



O plano de gestão e recrutamento descreve como:

• Identificar e trabalhar com parceiros ou surecipientes
•
• Estabelecer linhas de autoridade, comunicação e relatórios

• Atribuir pessoal a funções-chave e obter especializações técnicas adicionais, 
conforme necessário.

– Incluindo pessoal-chave e pessoal não chave que são essenciais para o projeto

– Os CV do pessoal-chave são geralmente solicitados no anexo e devem 
descrever e demonstrar as suas qualificações e o cumprimento dos requisitos.

Plano de Gestão e de Pessoal



• Desenvolva seu organograma 
com antecedência e custeie-o 
para garantir que a estrutura 
seja viável

• Use as suposições que puder 
para começar

• As necessidades de pessoal 
variam consoante o tipo de 
projeto – prestação de serviços 
vs. assistência técnica

• Equilibre o orçamento para 
garantir que as percentagens 
adequadas vão para o pessoal 
versus as atividades

Organigrama



1. Identificar metas e objetivos do programa
2. Definir indicadores (resultados e resultados) – às vezes fornecidos na RFA, 

indicadores padrão da USAID e indicadores personalizados. 
3. Definir métodos de coleta de dados e linha do tempo. 
4. Identificar funções e responsabilidades de fusões e aquisições. 
5. Crie um Plano de Análise e Modelos de Relatórios. 
6. Plano de Disseminação e Comunicação de Doadores.

Plano de Monitoria, Avaliacao e Aprendizagem



Capacidade Organizacional
• Aparece como uma narrativa dentro da Aplicação Técnica. 
• Demonstra que você pode executar a SOW da oportunidade descrevendo o trabalho 

passado e atual relacionado à SOW da oportunidade. 
• Inclua a experiência do prime e dos parceiros do consórcio.

Capacidade Organizacional e Historico de Desempenho

Desempenho Passado/Past Historico
• Consta dos anexos
• Usando o modelo fornecido pela 

USAID/doador, descreve projetos 
específicos que você implementou 
recentemente relacionados à SOW da 
oportunidade. 

• A USAID entrará em contato com a 
equipe que está familiarizada com seu 
trabalho e pode falar sobre seu 
desempenho. 

• Para os parceiros principais e do 
consórcio.



O doador pode exigir que você fale e aborde outras questões que 
afetam a implementação do projeto, por exemplo:

• Gênero: Realizar uma análise de gênero e incorporar atividades na 
proposta que reduzirão quaisquer disparidades de gênero nos 
resultados esperados do programa. É necessário um plano de ação 
em matéria de género como parte do plano de trabalho. 

• Juventude: Desenvolver e implementar pacotes de serviços 
favoráveis aos jovens e empregar uma abordagem de 
Desenvolvimento Positivo da Juventude (PYD) e propor abordagens 
concretas e práticas.

Assuntos Tranversais



1. Defina os marcos de revisão da sua organização em diferentes pontos do processo de 
desenvolvimento da proposta

2. Siga um processo consistente para cada revisão, dê instruções aos revisores
3. Identificar a equipe que pode servir como revisores (separada da equipe de proposta) 

e treiná-los sobre como revisar, se necessário

Exemplos de revisoes: 
• Avaliar a estratégia/objetivos de pré-planeamento
• Para prever as soluções e estratégias prováveis dos concorrentes
• Para verificar a conformidade e a execução da sua estratégia de ganhos
• Para prever como o doador avaliará sua proposta e fará melhorias nela
• Revisão do orçamento e aprovação da estratégia de preços
• Para confirmar que sua proposta incorpora as alterações necessárias de revisões anteriores e está pronto para 

envio de propostas
• Revisão pós-ação para registrar as lições aprendidas e fazer melhorias no processo de desenvolvimento da 

proposta 

Reveja, reveja, reveja



Volte para RFA e revise como deve ser a apresentação de custos e use/modifique os modelos 
fornecidos.

A USAID avaliará sua proposta de custo* e o nível de esforço com base em três pontos.

1. Razoável: Os custos são geralmente reconhecidos como ordinários e necessários.
2. Alocable: Os custos são incorridos especificamente para a adjudicação.
3. Permitidos: Os custos não são desautorizados pelos termos da adjudicação.

A coordenação com outras equipas é fundamental para o desenvolvimento bem-sucedido do 
orçamento!

*Para si e para cada um dos seus subparceiros

Desenvolvimento de Orcamentos



Categorias de Orçamentos



Pesquisa salarial ASAP: Em abril de 2021, a ASAP administrou uma pesquisa salarial on-line 
para reunir informações de perfil sobre cada parceiro local, incluindo seu número de 
funcionários atuais, salários de funcionários, tabelas salariais, se disponíveis, informações 
sobre benefícios e motivos para desgaste. 

Salarios e Vencimentos



• Principais conclusoes

– Esteja atento aos padrões de mercado para diferentes posições e implemente 
ações que lhe permitam ser competitivo dentro do mercado de trabalho local.  

• Rever tabelas salariais e rever

• Faça comparações dentro do mercado

• Orçamento para as posições conforme necessário para novos prêmios

• Advogar com a USAID o que é necessário para garantir que você possa 
contratar e reter funcionários de alto calibre

Salários e Vencimentos



• Torne o arquivo de orçamento do Excel específico e detalhado, conforme 
exigido pela USAID, e para atender às políticas da sua organização. 

•

Orçamento



Custos Indirectos:
Normalmente, incluem despesas que não podem ser atribuídas a uma atividade, como custos na sede 
para a implementação de várias atividades.

As taxas relativas aos custos indiretos podem ser apresentadas de duas formas: 
• Os parceiros estabelecidos normalmente aplicam tarifas pré-aprovadas de um Acordo de Taxa de 

Custo Indireto Negociado (NICRA) com a Agência. Nota: Se você tem um NICRA não inclua custos no 
orçamento que são cobertos pela sua taxa de custos indiretos.

• Novos parceiros sem NICRA podem optar por custos orçamentais como "custos diretos" ou podem 
propor uma taxa, como os Custos Diretos Totais Modificados de 10%, também conhecidos como 
taxa de minimis.

• Todos os parceiros Prime são obrigados a fornecer 10% De Minimus aos subpremiados elegíveis. 
Não é n.ecessária documentação comprovativa

Custos Indirectos



• A partilha de custos ou "correspondência" 
refere-se aos recursos que um beneficiário 
contribui para o custo total de um acordo.

• Torna-se uma condição de um prêmio quando 
faz parte do orçamento de premiação 
aprovado, é verificável a partir dos registros 
do destinatário e deve ser relatado ao longo 
da vida do projeto.

• Apenas os fundos não-USG podem contar 
para a partilha de custos.

• A partilha de custos pode/deve ser canalizada 
para os subparceiros, mas esteja ciente dos 
riscos. 

Partilha de Custos



• Uma narrativa de orçamento inclui:
• Explicações das categorias orçamentais;
• Descrições e justificativas de cada item de linha; e
• Pormenores suficientes para permitir à USAID avaliar os custos propostos e 

ver exatamente como o seu dinheiro será gasto.

Para facilitar a compreensão dos revisores, certifique-se de que a narrativa do 
orçamento segue o formato exato do orçamento detalhado do Excel. 

Não descrever cálculos matemáticos; em vez disso, explique a lógica dos custos 
propostos.

Orcamento Narrativo



Orcamento & Exemplo Narrativo

3.1.3 Voos para expatriados/consultores de assistência técnica 
de curto prazo (STTA)
O orçamento inclui 3 passagens aéreas de ida e volta a US $ 

1.500 em média por tarifa aérea da cidade dos EUA para 
Almaty para viagens de consultores para seus postos. Os custos 

das passagens aéreas são baseados nas cotações atuais de 
tarifas aéreas reembolsáveis em classe econômica compatíveis 

com a Fly America de nosso agente de viagens interno da 
cidade dos EUA para Almaty no Cazaquistão. Três viagens por 

ano são orçadas para cada ano do programa.

3.1.4 Per Diem (Alojamento e Fusões e Aquisições) e Transporte 

Terrestre
As diárias são orçadas com base nas taxas previstas no 
Departamento de Regulamentos Padronizados do Estado 

(DSSR), Capítulo 925. As seguintes suposições foram orçadas per 
diem: a) International Travel Per Diem: Hospedagem e fusões e 

aquisições são orçadas em US $ 316 / dia por DSSR para sede 
internacional, STTA e consultores que viajam para o 

Cazaquistão. Cada viagem tem um orçamento de 14 dias, 
incluindo dias de viagem. Calculamos os dias diários com base 

no LOE orçado em pessoal para HQ, STTA e consultores 
internacionais. b) Transporte terrestre: US $ 150 por viagem é 

orçado para transporte terrestre para HQ, STTA, e viagens de 
consultores para o Cazaquistão.



No seu calendário, reserve bastante tempo para: 
• Edição de cópias - verifique se há erros ortográficos, gramaticais, uso consistente de 

palavras, siglas, etc. 
• Formatação - não se esqueça de cabeçalhos, rodapés, números de página, 

assinaturas, alinhamento, tabelas, caixas de texto, gráficos, etc. 
• Verificação/aprovação final da conformidade

Submissão
• Envie a sua candidatura 24 a 48 horas antes do prazo
• Certifique-se do endereço de e-mail correto, copie outras pessoas na sua 

organização
• Analise a solicitação e a conta para verificar se há restrições de tamanho de e-mail 

ou outras instruções para envio
• Peça a confirmação de receção ao dador (ligue para o dador, se necessário)

Final e Submissão da Proposta



• Discuta com sua equipe e discuta como você pode melhorar o processo para a 
próxima vez que se candidatar a um prêmio.

• Prepare-se para que a USAID volte com perguntas/esclarecimentos sobre sua 
inscrição. 

• Se a USAID notificá-lo de que você não foi bem-sucedido, solicite por escrito um 
relatório ou uma cópia da avaliação da USAID de sua resposta (dentro de 10 dias 
após a notificação da USAID)

• Use esse feedback para criar conhecimentos, melhorar os sistemas e reavaliar o 
alinhamento com as prioridades dos doadores.

Pós-Submissão



Perguntas e Respostas



  
  

  

Obrigado pelo seu tempo.

50

Esta publicação é possível graças ao apoio do povo americano através da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 
Internacional (USAID) e do Plano de Emergência do Presidente para o Alívio da SIDA (PEPFAR). O conteúdo é da exclusiva responsabilidade 
da IntraHealth International e não reflecte necessariamente a opinião da USAID ou do Governo dos Estados Unidos da América.
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