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URGENTE: Já está em andamento o processo 
C19RM ao nível dos países

JUNTE-SE AGORA! ESTEJA ENVOLVIDO! 
FAÇA-SE OUVIR!

ENVOLVIMENTO SIGNIFICATIVO DAS 
COMUNIDADES NO MECANISMO DE 
RESPOSTA À COVID-19 (C19RM)

http://www.icaso.org
http://www.gate.ngo/
https://apcaso.org/
https://www.plataformalac.org/
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A sociedade civil pode 
fornecer dados valiosos, 
especialmente para 

populações-chave e grupos 
difíceis de alcançar, bem como 
garantir que todos os parceiros 
relevantes estejam envolvidos e 
desempenhem papéis importantes 
nas fases de concepção, 
implementação e relatórios.

Em abril de 2020, o Fundo Global estabeleceu o Mecanismo de Resposta COVID-19 (C19RM) para 
apoiar os países na resposta à COVID-19, na mitigação de seu impacto sobre os programas de HIV, TB 
e malária e no fortalecimento dos sistemas comunitários e de saúde. No dia 7 de abril de 2021, o Fundo 
Global lançou a segunda fase do C19RM. Todos os países que recebem financiamento do Fundo Global 
são elegíveis para receber financiamento do C19RM, incluindo vários países elegíveis não elegíveis em 
crise.

O envolvimento efectivo e significativo das comunidades e da sociedade civil é crucial para o 
desenvolvimento de uma resposta robusta à pandemia. As Directrizes do Mecanismo de Resposta do 
COVID-19 exigem consultas específicas com “a sociedade civil, às populações-chave e vulneráveis, bem 
como às comunidades, incluindo aquelas severamente afectadas pelo COVID-19”, incluindo os países 
que experimentam significativas perturbações.

INVESTIMENTOS ELEGÍVEIS PARA C19RM
1. Intervenções de controlo e contenção COVID-19, incluindo equipamento de protecção individual (“EPI”), 
diagnósticos, tratamento, comunicações e outras medidas públicas, conforme especificado nas orientações da 
OMS;

2. Medidas de mitigação de risco relacionadas com COVID-19 para programas de controlo do HIV/SIDA, 
tuberculose e malária, incluindo, mas não se limitando ao, apoio para intervenções COVID-19 necessárias para 
implementar campanhas com segurança, comunidade e serviços deHIV, tuberculose e malária e prestação de 
serviços adicionais,  custos de oferta e aquisição dos programas de HIV, TB e malária relacionados com as 
interrupções causads pela COVID-19;

3. Reforço expandido de aspectos-chave dos sistemas de saúde, como redes de laboratórios, cadeias de 
abastecimento e sistemas de resposta liderada pela comunidade para advocacia, serviços, responsabilização e 
abordagens baseadas em direitos humanos.

Os países podem solicitar financiamento sob combinação das categorias acima.

A pandemia COVID-19 alterou drasticamente o engajamento, impedindo a maioria das discussões 
pessoais e colecta de dados, ao mesmo tempo que apresentou oportunidades para expandir o 
engajamento usando novas tecnologias virtuais. A Plataforma Regional da LAC conduziu uma análise da 
situação da resposta ao HIV, TB e malária no contexto da epidemia de COVID-19 em países financiados 
pelo Fundo Global na América Latina, que descreve a participação de populações-chave e (PC) e 
comunidades nas decisões tomadas pelos Mecanismos de Coordenação do País (MCPs) e do Fundo 
Global, e identificou lições aprendidas e boas práticas durante a implementação da primeira ronda do 
C19RM. Um relatório de avaliação rápida semelhante sobre as questões emergentes de comunidades 
afectadas por HIV, TB e malária e sociedade civil na região da Ásia-Pacífico pela APCASO conduzido em 
2020 também mostra que países como o Nepal conduziram suas consultas à comunidade e processos 
de solicitação de financiamento virtualmente.

É fundamental o envolvimento significativo da sociedade civil, em 
toda a sua diversidade, nas consultas nacionais para desenvolver 
a proposta do país para o C19RM. A sociedade civil pode fornecer 
dados valiosos, especialmente para populações-chave e grupos 
mais difíceis de alcançar, bem como garantir que todos os parceiros 
relevantes estejam envolvidos e desempenhem papéis essenciais 
nas fases de concepção, implementação e relatórios. A proposta 
deve incluir contribuições de todo o espectro da sociedade civil e das 
comunidades - incluindo ONGs, redes de pessoas vivendo com HIV, 
pessoas severamente afectadas pela COVID-19 e populações-chave, 
em particular: homens que fazem sexo com homens (MSM); pessoas 
transgénero, especialmente mulheres trans; profissionais do sexo; 
pessoas que injectam drogas; pessoas vivendo com HIV; e pessoas 
encarceradas e em detenção.

Por este motivo, é crucial prestar especial atenção à inclusão de 
membros de populações-chave no processo de desenvolvimento 
da proposta. Em muitos países, membros de populações-chave são 
marginalizados estruturalmente. A criminalização tem um efeito de 
impedimento do registo de organizações administradas por e para 
membros de populações-chave. É crucial criar um ambiente seguro 
para garantir o envolvimento significativo de populações-chave e 
pessoas que, de outra forma, poderiam ser processadas por crimes 
relacionados à sua identidade, ocupação ou comportamento.

Foram disponibilizdas quarto janelas para a submissão de pedidos 
de financiamento junto do C19RM. É importante que a janela escolhida para a 
submissão possa garantir as contribuições das comunidades para fortalecer o pedido de financiamento.

JANELAS DE SUBMISSÃO DATA

FINANCIAMENTO ACELERADO a partir de 7 de abril 2021

JANELA 1 14 de maio de 2021

JANELA 2 31 de maio de  2021

JANELA 3 15 de junho de 2021

JANELA 4 30 de junho de  2021

C19RM = Pedido de Financiamento Completo (FR) + FR Acelerado  
Executar os fundos até 31 de Dezembro de 2023!

Existe também a oportunidade de aplicar através da abordagem 
“Fast-Track” ou Pedido de Financiamento Acelerado. Os Países podem 
enviar uma aplicação inicial para o C19RM de forma rápida para apoiar as necessidades urgentes de 
produtos de saúde para COVID-19 e os custos relacionados à colocação eficaz de tais produtos de 
saúde, particularmente equipamentos de protecção individual e diagnóstico para a COVID-19, incluindo 
assistência técnica. Atenção, esta é uma etapa opcional.

O sistema comunitário detém a chave para dados e informações essenciais que os governos podem não 
ter ou não desejam relatar, particularmente no que diz respeito às necessidades e desafios enfrentados 
pelas populações-chave, pelos grupos marginalizados e em maior risco. Os grupos comunitários podem 
trazer para a mesa informações relevantes e actualizadas referentes a uma imagem mais realista da 
situação de pandemia do país.
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Cinco etapas para um envolvimento 
significativo das comunidades no C19RM

Estas etapas irão garantir um envolvimento significativo no processo de 
C19RM, mobilizando o sistema comunitário para defender ‘Mais do que 
um assento à mesa’.

Reúna toda a documentação relevante:
a. Carta de alocação para a subvenção actual

b. Carta de alocação do C19RM, que confirma o potencial valor disponível do C19RM 
para o País, que foi enviada ao MCP

c. Instruções de Pedido de financiamento ao C19RM

d. Modelo de Pedido de financiamento ao C19RM

e. Estrutura de segmentação de produtos de saúde

f. Plano Estratégico Nacional de Prontidão e Resposta para COVID-19 (“PENPRC19”)

Outros documentos relevantes incluem, mas não se limitam 
aos já listados abaixo. Consultar constantemente a secção 
do Fundo Global para C19RM:
a. Nota de orientação do COVID-19: aspectos das Comunidades, direitos humanos e 

género (CRG). Os aspectos CRG também foram integrados nas notas de orientação 
específicas para doenças

b. Nota de orientação do COVID-19: Direitos humanos na época do COVID-19

c. Nota de orientação sobre como conduzir diálogos inclusivos de países virtualmente

d. Resumo técnico da relação custo-benefício para abordar os aspectos de eficiência e 
sustentabilidade do investimento em COVID-19

e. A lista de intervenções concretas elegíveis do CRG estará disponível em breve aqui.

1. LEMBRE-SE DOS SEGUINTES 
PONTOS-CHAVE DE 
INFORMAÇÃO:
As cartas de alocação C19RM do país já devem ter sido 
recebidas pelos MCps. As cartas de alocação incentivam 
a submissão do pedido de financiamento ao C19RM nas 
primeiras janelas, o que corre o risco de que os processos 
de solicitação de financiamento sejam apressados   e não 
instituam consultas significativas com as comunidades 
e a sociedade civil. Precisa-se pressionar os países a 
apresentarem Pedido de Financiamento numa janela 
quando houver confiança de que o requisito de consultas 
robustas será devidamente atendido.

Se os países precisam aceder urgentemente aos fundos 
para insumos, deve-se considerar, primeiro, o envio do 
Pedido de Financiamento Acelerado separadamente do 
resto da solicitação de Alocação de Base, que pode ser 
enviada nas janelas posteriores.

Os sistemas e respostas da comunidade são elegíveis para 
financiamento. Devemos ter certeza de que os pedidos de 
financiamento ao C19RM dos países incluem as seguintes 
intervenções que são elegíveis para financiamento. Lembre-
se também de que as respostas da comunidade também 
devem ser incluídas nas outras intervenções, mesmo 
aquelas que sejam “intervenções COVID-19”, como rastreio 
de contactos, teste, abordagens sobre hesitação vacinal, 
etc.

• Monitoria liderada pela comunidade

• Advocacia e pesquisa lideradas pela comunidade

• Mobilização social, construção de vínculos e 
coordenação comunitária

• Capacitação institucional, planificação e 
desenvolvimento de lideranças

• Prevenção e atenção à violência baseada em género 
(VBG)

• Responder às barreiras aos serviços baseados direitos 
humanos e ao género 

• Certificar-se de que as intervenções do fortalecimento 
dos sistemas comunitários sejam incluídas no Pedido 
de alocação de base e não enviadas juntamente com o 
Pedido de alocação acima da alocação de base.

• Apoiar e capacitar os representantes da sociedade 
civil e das comunidades no presentes no MCP com 
informações para que sejam capazes de se envolver e 
influenciar efectivamente nas discussões e na tomada 
de decisões pelo MCP sobre o C19RM.

2. SAIBA QUE SUA OPINIÃO É 
ESSENCIAL E CRÍTICA. 
O Fundo Global encoraja fortemente o envolvimento 
significativo de TODAS as partes interessadas, 
particularmente as comunidades e representantes da 
sociedade civil em todos os seus processos no nível de 
país, e descrever como as comunidades e a sociedade civil 
podem se engajar significativamente nos 9 Pilares dos  10 
das respostas nacionais contra a COVID-19.

Os Gestores do Portefófio das subvenções do Fundo 
Global já enviaram as cartas de alocação junto do C19RM 
e as notas de orientação ao Presidente do Mecanismo de 
Coordenação do País, com cópia para todos os membros 
do MCP. O Secretariado do MCP tem a tarefa de coordenar 
o desenvolvimento do pedido de financiamento ao C19RM, 
envolver todas as partes interessadas e enviar o pedido de 
financiamento C19RM ao Secretariado do Fundo Global. Os 
representantes da sociedade civil no MCP devem entrar em 
contacto com as organizações que trabalham com e para 
pessoas que vivem com HIV, homens que fazem sexo com 
homens, pessoas que injectam drogas, profissionais do 
sexo, pessoas transgénero, mulheres e jovens, bem como 
pessoas na prisões, migrantes, populações indígenas e 
outros grupos com base nas especificidades do seu país, 
incluindo comunidades fora do MCP “não tradicionais” 
(pessoas em risco de COVID-19).

Se você não é membro do MCP do seu país, entre em 
contacto com um membro do MCP que representa 
a sua constituência. Se a sua constituência não está 
representada no MCP, faça parceria com organizações 
que são membros do seu MCP. Você pode encontrar as 
informações de contacto do seu MCP aqui. Em locais onde 
as populações-chave enfrentam criminalização ou outros 
obstáculos legais, certifique-se de que podem contribuir 
com segurança no processo.

NOTA: em países sem MCPs, é importante coordenar 
esforços com o grupo ou comité que substitui as funções 
de um MCP.
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3. NÃO ESPERE PARA SER CONVIDADO A 
PARTICIPAR:
Pergunte ao ponto focal do País como eles estão a facilitar as contribuições da 
sociedade civil ao longo do processo do C19RM. Além disso, entre em contacto 
com as Plataformas Regionais da sua respectiva região, para descobrir como 
sua organização pode ter acesso a apoio técnico para melhorar a qualidade do 
envolvimento da sociedade civil. Você também pode contactar directamente os 
representantes da sociedade civil no MCP e marcar uma reunião (virtual), observando 
que “além do financiamento anual existente do MCP, pode ser feito um pedido 
de aumento de até 25% do valor do financiamento de 2021 do MCP para apoiar 
um maior envolvimento com a sociedade civil e as comunidades e para garantir a 
coordenação com os órgãos nacionais de resposta e o alinhamento com os planos 
nacionais. ” O processo de preparação do pedido de financiamento deve envolver 
consultas (virtuais) com todas as partes interessadas, incluindo a validação da 
proposta final.

Se houver desafios de envolvimento, não espere até que o envio seja concluído! 
Comunique-os o mais rápido possível ao Secretariado do Fundo Global do seu País, 
à plataforma regional do CRG ou às redes das populaçõs-chave.

4. USE A TECNOLOGIA PARA OFERECER 
SUGESTÕES E COMPARTILHAR 
INFORMAÇÕES.
A COVID-19 apresentou obstáculos para reuniões presenciais. No entanto, o uso de 
várias plataformas de comunicação apresenta oportunidades para um engajamento 
eficaz. O uso dessas tecnologias significa que a geografia (e os recursos) não são 
obstáculos - as pessoas podem oferecer informações e participar de qualquer 
lugar. No entanto, os parceiros da sociedade civil devem compreender claramente 
os papéis e responsabilidades, bem como as oportunidades e limitações deste 
processo. Considere o uso de mídias sociais e outras plataformas para compartilhar 
informações com seus colegas e construir prioridades comuns e uma mensagem 
coerente. As consultas virtuais, como a Nota de Orientação do Diálogo Inclusivo 
Virtual do Fundo Global, também oferecem uma oportunidade para as populações-
chave participarem, com segurança, no seu próprio ambiente. A sociedade civil 
deve estar envolvida em todos os aspectos e todas as etapas do desenvolvimento 
da proposta: colecta e análise de dados relevantes, identificação de necessidades, 
oportunidades e barreiras para a implementação, acordo sobre as prioridades a 
serem financiadas (é importante listar e incluir as prioridades que muitas vezes 
são deixados de lado: intervenções de direitos humanos e de género, monitoria 
liderada pela comunidade, defesa de direitos, etc.), redacção de propostas e 
desenvolvimento do orçamento. Depois que a proposta é analisada, a sociedade 
civil deve estar envolvida no processo de orçamentação das subvenções, conforme 
explicado em Make or Break.

ENTRAR! ESTAR ENVOLVIDO! SER OUVIDO!
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