Nota de Orientação sobre MCP:
Modalidade Light da Avaliação de Elegibilidade e
Desempenho dos MCP
Enquadramento
A Avaliação de Elegibilidade e Desempenho (EPA em inglês) dos MCP é um instrumento de
gestão que ajuda os MCP a identificar os seus pontos fortes e fracos e a planear
posteriormente ações específicas com vista a aumentar o seu desempenho. A Conformidade
com os Requisitos de Elegibilidade (RE) e Normas Mínimas (NM) 3 a 6 é avaliada aquando
do envio de um pedido de financiamento e periodicamente ao longo de todo o período de
financiamento do Fundo Global. A conformidade contínua de todos os RE ao longo da
implementação do programa é uma condição para aceder ao financiamento do Fundo
Global (incluindo o financiamento dos MCP). O objetivo da EPA consiste em determinar o
nível de funcionalidade de um MCP 1 e, em última análise, melhorar o desempenho global
dos MCP. Concebida com o intuito de obter um plano de melhoria com base em marcos de
referência, a EPA inclui provas existentes da funcionalidade dos MCP. A realização da EPA
é obrigatória para todos os MCP antes do envio de um pedido de financiamento.

Estratégia diferenciada
Dado que o Projeto de Evolução dos MCP ainda estar em curso e que as lições aprendidas
do projeto-piloto ainda estarem a ser incorporadas e tidas em consideração, o Fundo Global
decidiu utilizar a modalidade Light da Avaliação de Elegibilidade e Desempenho (EPA) dos
MCP, doravante referida como Light EPA.

Comunicação
A Equipe do País informa o MCP sobre a estratégia selecionada para levar a cabo a avaliação
EPA com os passos que devem ser seguidos em conformidade e a ferramenta que deve ser
utilizada. A Light EPA é um processo simplificado que inclui (i) uma autoavaliação e (ii) o
desenvolvimento e aprovação de um Plano de melhoria. Tal como no passado, para ser
elegível para financiamento, os MCP necessitam de cumprir seis Requisitos de Elegibilidade
e Normas Mínimas.
Ao realizar a Light EPA, os MCP não têm a opção de solicitar assistência técnica (AT) para
ajudar a validar marcos de referência e a corrigir quaisquer impedimentos que possam
impedir o progresso. Por conseguinte, o volume de trabalho envolvido na avaliação e
desenvolvimento de um plano de melhoria específico é totalmente gerido pelo MCP ou
MCR.

Para obter mais informações sobre a Política dos MCP incluindo Princípios e Requisitos, consulte:
https://www.theglobalfund.org/media/7421/ccm_countrycoordinatingmechanism_policy_en.pdf
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Autoavaliação e Desenvolvimento de um plano de melhoria
Conforme referido anteriormente, a Light EPA é composta por duas partes:
1. Autoavaliação (revisão documental)
2. Desenvolvimento de um plano de melhoria

1: Autoavaliação
A autoavaliação é conduzida através de uma revisão documental em que o MCP, mediante
a utilização da Ferramenta de Excel da Light EPA, tece comentários específicos sobre o nível
de conformidade com os Requisitos de Elegibilidade 3–6, reúne os documentos necessários
que sustentem o nível de conformidade do MCP para cada indicador e carrega-os para a
respetiva pasta do país na Biblioteca de Documentos Externa disponível aqui. As credenciais
e apoio para aceder à Biblioteca de Documentos Externa são fornecidos aos MCP pelo Fundo
Global. A Ferramenta de Excel da Light EPA é enviada pela Equipe de País ao MCP com
instruções específicas sobre a sua realização.
Nota: a decisão final sobre os resultados da conformidade é determinada pelo Fundo Global.

2: Desenvolvimento de um plano de melhoria


O Plano de melhoria proporciona uma oportunidade de utilizar os resultados obtidos
da autoavaliação e de desenvolver um plano diretor com base em marcos de referência
com ações corretivas e respetivos prazos, para ajudar os MCP a atingir total
conformidade com os RE e NM. O desenvolvimento de um plano de melhoria é da
exclusiva responsabilidade do MCP ou MCR. Em seguida, o Fundo Global determina se
o plano proposto é razoável e aceitável antes do envio do Pedido de financiamento. 



Se o Plano de melhoria for enviado e for aceito pelo Fundo Global (antes do
envio do pedido de financiamento), significa que foram dados passos, segundo o Plano
de melhoria aceito pelo Fundo Global, e a conformidade do MCP com os Requisitos de
Elegibilidade é alcançada. O MCP poderá então enviar o seu pedido de financiamento. 



Se o Plano de melhoria não for enviado/aceito pelo Fundo Global (antes do
envio do pedido de financiamento), o Fundo Global irá determinar, a seu critério
exclusivo, e numa base de caso a caso, como deve o MCP proceder. 


Nota importante: o MCP deve estar consciente de que todos os seus Membros devem
aprovar o Plano de melhoria e reunir-se presencialmente pelo menos uma vez relativamente
ao estado da Light EPA. Poderá encontrar informações sobre como obter o modelo da página
de aprovação do MCP aqui. O Plano de melhoria aprovado deve ser enviado para o seguinte
endereço de e-mail: epa@theglobalfund.org .
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Documentar o progresso da implementação do Plano de melhoria
O Plano de melhoria é antes de mais uma ferramenta de gestão que permite ao MCP manterse a par das medidas de melhoria que se comprometeu a implementar.
O Secretariado do MCP, sob a supervisão do Comité Executivo, deve atualizar o estado do
Plano de melhoria. Idealmente, as atualizações devem ser registadas (juntamente com a
documentação de apoio) mensalmente, caso contrário, com uma periodicidade mínima
trimestral, pelo ponto focal designado durante a implementação do Plano de melhoria.
O Plano de melhoria (e atualizações relacionadas) será usado pelo Secretariado do Fundo
Global para avaliar o progresso do MCP relativamente às medidas corretivas associadas às
conclusões da avaliação e, posteriormente, emitir uma Aprovação de Elegibilidade do
MCP. Assim, é essencial que o Secretariado do MCP atualize o Plano de melhoria com
regularidade, incluindo a mais recente informação, antes do envio do pedido de
financiamento. O Plano de melhoria do MCP também atua como o Enquadramento do
Desempenho necessário para obter o Financiamento do MCP.
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Passos no processo

1
A Equipe de País
comunica ao MCP a
estratégia selecionada
para conduzir a
avaliação

8
O MCP implementa o
Plano de melhoria e
envia atualizações
periódicas ao Fundo
Global ao longo do ciclo
de vida da subvenção.
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2
Autoavaliação
O MCP conduz uma
autoavaliação utilizando
a Ferramenta de Light
EPA.

3
Desenvolvimento de
um plano de
melhoria
O MCP desenvolve e
aprova um Plano de
melhoria

7

6

O Fundo Global
confirma que o MCP é
elegível para enviar um
Pedido de
financiamento.

O MCP efetua os
ajustes solicitados, se
aplicável, e volta a
enviar ao Fundo Global.

4
O MCP envia a
Ferramenta de Light EPA
preenchida e o Plano de
melhoria aprovado (por
e-mail) e transfere a
documentação de apoio.

5

O Fundo Global revê a
documentação enviada
e solicita ajustes, se
necessário.

1. A Equipe de País comunica a estratégia de EPA selecionada ao Secretariado e Líderes
do MCP e partilha a Ferramenta de Excel da Light EPA, que inclui instruções de
preenchimento.
2. O MCP conduz uma autoavaliação do seu desempenho, introduz as informações na
Ferramenta de Excel da Light EPA e transfere a documentação de apoio para a
Biblioteca de Documentos Externos.
3. O MCP desenvolve um Plano de melhoria na folha de trabalho concebida para este fim
na Ferramenta da EPA Light. O Plano de melhoria deve ser aprovado por todos os
membros do MCP durante uma Assembleia-geral, utilizando o formato de aprovação
apropriado

descrito

na

seguinte

ligação:

https://www.theglobalfund.org/media/8364/fundingmodel_partnerportalmasterdata
countrycoordinatingmechanism_guideline_en.pdf.
4. A Ferramenta da Light EPA e o Plano de melhoria aprovado (incluindo todas as
assinaturas dos membros do MCP) devem ser atualizados em conjunto com todos os
documentos de apoio na pasta do respetivo país na Biblioteca de Documentos Externos.
O MCP deve enviar um e-mail aepa@theglobalfund.org a indicar que a Light EPA foi
levada a cabo, anexando a Ferramenta e o Plano de melhoria aprovado.
5. O Fundo Global irá conduzir uma revisão da documentação enviada e, se necessário,
solicitar ajustes (principalmente sobre a viabilidade do Plano de melhoria proposto) por
parte do MCP.
6. O MCP incorporará quaisquer ajustes solicitados e voltará a enviar o Plano de melhoria
(corrigindo quaisquer questões remanescentes) ao Fundo Global antes do envio do
pedido de financiamento.
7. O Secretariado do Fundo Global irá rever o processo e confirmar que o MCP é elegível
para enviar um Pedido de Financiamento.
8. O MCP implementa o Plano de melhoria e envia atualizações periódicas ao Fundo
Global durante o ciclo de vida da subvenção.
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9. Recursos
1. Introdução ao MCP e ao Fundo Global: um vídeo de 10 minutos, ideal para uma
primeira introdução (por exemplo, para a introdução de novos membros do MCP) aos
conceitos do Fundo Global, às funções e responsabilidades do MCP, e às interações
com outros parceiros relevantes.
2. Gerir macrodados no Portal de Parceiros do Fundo Global: um guia para
MCP e MCR: o “Portal de Parceiros” do Fundo Global é uma plataforma online que
atua como sistema unificado para Mecanismos de Coordenação, implementadores,
Agentes Locais do Fundo e Secretariado do Fundo Global.
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