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As responsabilidades fundamentais dos MCP, inclusive durante a pandemia de COVID-19, 

consistem em assegurar a participação activa dos seus membros e a supervisão estratégica 

robusta dos investimentos existentes e emergentes (segundo os requisitos de elegibilidade).  

Embora as abordagens possam obrigar a mudanças para ferramentas e plataformas mais virtuais, 

este trabalho de governação continua a ser basilar para a elaboração de solicitações de 

financiamento de elevado impacto, incluindo o Mecanismo de Resposta ao COVID-19 (C19RM). 
Com base no acima exposto, esta orientação providencia uma panorâmica das ferramentas e 

de outros recursos mais relevantes para os MCP e MCR. 

 

 Amplificar a convocação virtual: o Fundo Global continua a partilhar práticas 

promissoras que os países já estão a adotar para a convocação virtual. A orientação sobre 

“Diálogo inclusivo virtual” inclui opções para países com largura de banda baixa e alta, com 

enfoque nas plataformas disponíveis, de custo baixo ou nulo, como o Facebook, o 

WhatsApp, o Zoom, o Skype, etc. 

 

 Permanecer responsivos: na página de Financiamento e flexibilidades das subvenções, 

estão disponíveis informações sobre as flexibilidades que permitem aos países com 

subvenções atuais do Fundo Global contribuir para a resposta imediata ao COVID-19. Tal 

inclui informações sobre as flexibilidades para o “Diálogo nacional e Direitos Humanos”, 

como a aceitação de assinaturas eletrónicas e o trabalho com a documentação disponível 

para finalizar as avaliações de elegibilidade e desempenho. Todas as notas de orientação 

atualizadas sobre as flexibilidades relacionadas com o COVID-19 estão disponíveis na 

página de Atualizações.  

 

 Potenciar os recursos existentes: um documento de perguntas e respostas sobre “Apoio 

aos Países e às Subvenções durante a Pandemia de COVID-19” descreve as flexibilidades 

acrescidas no âmbito do acordo de financiamento anual dos MCP para reprogramação dos 

recursos.  

 

 Potenciar os recursos emergentes: o Fundo Global criou um Mecanismo de Resposta 
ao COVID-19 para que os países acedam a fundos que se somam ao financiamento 
disponível através de flexibilidades das subvenções. Na página do Mecanismo de 
Resposta ao COVID-19, estão disponíveis informações sobre o papel dos MCP e dos MCR 
na coordenação e na apresentação das solicitações de financiamento respeitantes ao 
Mecanismo de Resposta ao COVID-19. 

 

 

https://www.theglobalfund.org/en/country-coordinating-mechanism/eligibility/
https://www.theglobalfund.org/media/9536/covid19_virtualinclusivedialogue_guidancenote_en.pdf?u=637233412160000000
https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/grants/
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/updates/2020-04-14-covid-19-response-guidance-on-country-dialogue-and-human-rights/
https://www.theglobalfund.org/en/country-coordinating-mechanism/eligibility-performance-assessment/
https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/grants/updates/
https://www.theglobalfund.org/media/9501/covid19_supportingcountriesandgrants_faq_en.pdf?u=637249766580000000
https://www.theglobalfund.org/media/9501/covid19_supportingcountriesandgrants_faq_en.pdf?u=637249766580000000
https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/response-mechanism/
https://www.theglobalfund.org/en/covid-19/response-mechanism/
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Evolução dos MCP 
 

O Fundo Global está presentemente a rever a sua abordagem sobre a Evolução dos MCP, uma 

iniciativa estratégica para 2020-2022. Encontrará mais informações na nossa página web da 

Evolução dos MCP. 

 

Queira enviar as suas perguntas ou os seus comentários para CCMHub@theglobalfund.org. 

https://www.theglobalfund.org/en/country-coordinating-mechanism/evolution/
mailto:CCMHub@theglobalfund.org

