PVA Agility Fund │ Directrizes de Financiamento &
Perguntas Frequentes
O Agility Fund é apoiado e viabilizado graças a Frontline AIDS.*

ELEGIBILIDADE
A minha organização é elegível para se candidatar a um financiamento?

As organizações que fazem parte da People's Vaccine Alliance (PVA) e/ou estão a trabalhar directamente na
vacina da COVID-19, acesso a testes e tratamento e questões de equidade podem se inscrever no PVA Agility
Fund.
Para apresentar um pedido de financiamento, deve cumprir os seguintes critérios:


A sua organização e a sua proposta devem contribuir para os objectivos do nosso manifesto.



Sua proposta deve contribuir para pelo menos um dos seguintes objectivos:
o
o
o
o

A remoção das principais barreiras às vacinas, diagnósticos e equidade no tratamento da COVID19
Ampliar histórias/modelos de sucesso que promovam mecanismos que compartilham
propriedade/direitos intelectuais
Amplificar as vozes e histórias das comunidades mais impactadas
Traçar semelhanças com outras doenças que abordam barreiras sistémicas semelhantes
enfrentadas pela COVID-19



Sua proposta demonstra um plano realista para concluir todas as actividades em 6 meses



Pode demonstrar que suas actividades apoiariam/beneficiariam o trabalho de pessoas do
movimento mais amplo, outros membros do PVA ou sua comunidade local.



Sua organização não recebeu nenhum financiamento de empresas farmacêuticas nos últimos 3 anos
ou tem membros do conselho ligados a empresas farmacêuticas.



Sua organização tem uma conta bancária em nome próprio.

É preciso ser membro da People's Vaccine Alliance para solicitar esse financiamento?

Não. Para esta segunda volta de financiamento do Agility Fund, organizações não-membros podem se
candidatar desde que demonstrem sua experiência em trabalhar e seu compromisso com os objectivos do
nosso manifesto. Caso as organizações não demonstrem actividades e orçamentos directamente vinculados
ao manifesto PVA e aos critérios descritos acima, as organizações não serão pré-seleccionadas.

* Frontline AIDS actua como patrocinador fiscal do PVA, fornecendo supervisão da gestão
financeira e outras funções administrativas. O Agility Fund é apoiado e viabilizado graças ao
Frontline AIDS.

Coligações e redes podem candidatar-se ao financiamento?

Coligações e redes podem solicitar financiamento. No entanto, se a coligação/rede não tiver a sua própria
administração e conta bancária, uma organização parceira deve ser identificada como a principal beneficiária
que será responsável pela gestão financeira da subvenção.

Pessoas individuais podem candidatar-se ao financiamento?

Não. Apenas organizações ou instituições reconhecidas podem candidatar-se ao financiamento. Todas as
organizações/instituições devem ter uma conta bancária em nome próprio (não serão efectuados
pagamentos à particulares).
Organizações e instituições devem ser legalmente registadas junto às autoridades nacionais. Como parte de
nosso processo de diligência, podemos solicitar evidências da existência de sua organização e de seu
trabalho recente. Em casos excepcionais, podemos considerar uma inscrição de uma organização
reconhecida que foi impedida de se registar em suas autoridades nacionais (por exemplo, Organizações
LGBTQ).

Podemos nos candidatar a este financiamento e as Subvenções PVA regionais disponíveis?

Sim, podem candidatar-se a qualquer financiamento para o qual possa ser elegível.

Solicitamos o financiamento do Agility Fund na fase anterior de financiamento (em Maio de
2022). Podemos nos candidatar a esta subvenção também?

Gostaríamos que o maior número possível de organizações tivessem acesso a estas oportunidades, por isso
priorizaremos as organizações que não receberam financiamento do Agility Fund anteriormente. No
entanto, os beneficiários existentes são elegíveis para se candidatar se a proposta for para ampliar ou
desenvolver as actividades anteriormente financiadas pelo Agility Fund.
Se candidatura foi rejeitada quando solicitaram o financiamento do Agility Fund, estão qualificados para
enviar uma nova candidatura.

SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS
Como podemos nos candidatar a um Financiamento PVA?

Podem candidatar-se a um financiamento preenchendo o formulário de candidatura disponível no website
da People's Vaccine Alliance. Todos os formulários de inscrição preenchidos devem ser enviados por e-mail
para agilidadefundpva@frontlineaids.org até às 17:00H de 23 de Setembro de 2022.

Em quais idiomas podemos enviar a nossa candidatura?

Os documentos de candidatura estão disponíveis em Inglês, Francês, Espanhol e Português e podem ser
apresentados nestas línguas. Observe que a comunicação adicional será feita principalmente em Inglês.

Uma organização pode apresentar mais do que uma candidatura a este financiamento?

Não. Uma organização só pode enviar uma candidatura.

Que exemplos de documentação ou provas não devem ser apresentados com a candidatura?

Procuramos salvaguardar a dignidade e a segurança das pessoas. Por favor, não envie quaisquer documentos
que contenham informações pessoais ou confidenciais; imagens de vídeo ou imagens com indivíduos
identificáveis (a menos que você tenha um registo de seu consentimento para compartilhar as imagens); ou
qualquer conteúdo gráfico. Se você enviar esses tipos de materiais, sua candidatura poderá ser rejeitada.

CRIAÇÃO DO ORÇAMENTO
Quanto podemos solicitar?

Financiamento de até um máximo de 15.000 Dólares americanos por subvenção pode ser solicitado. Isso
deve ser para actividades específicas e pragmáticas (por exemplo: pesquisa, produtos de campanha e
advocacia, materiais de comunicação) que estejam alinhados ao Manifesto do PVA e essenciais para o seu
trabalho para promover os objectivos do PVA.
Certifiquem-se de fornecer um orçamento preciso. Analisaremos o orçamento proposto e podemos decidir
reduzir o valor do financiamento quando as actividades não parecerem justificar o orçamento. Serão
solicitados a relatar de acordo com seu orçamento, por isso o incentivamos a pensar cuidadosamente sobre
as actividades e custos propostos.

Existe alguma algo que o PVA Agility Fund não financia?

O PVA Agility Fund não pode financiar nenhum(a) dos(as) seguintes:









Actividades que não se alinham ao manifesto PVA
Actividades que já foram implementadas (a menos que actividades anteriormente financiadas pelo
Agility Fund R1 estejam sendo ampliadas)
Lacunas de financiamento previsíveis
Quaisquer actividades ligadas a organizações terroristas
Custos principais de uma organização (incluindo arrendamento)
Salários do pessoal (a menos que haja uma necessidade específica de conhecimento técnico de curto
prazo que seja crítico para as actividades propostas).
Custos indirectos (a menos que sejam custos indirectos específicos relacionados às actividades, eles
podem ser discriminados como parte do orçamento)
Distribuição de medicamentos, produtos de higiene pessoal ou alimentos.

Em que moeda deve estar nosso orçamento?

Só podemos aceitar orçamentos em DÓLAR. Se estiverem a trabalhar em moeda local, os fundos em DÓLAR
serão enviados e convertidos em sua conta bancária de acordo com a taxa vigente.

VERIFICAÇÕES DE SELECÇÃO E DEVIDAS DILIGÊNCIAS
Como funciona o processo de selecção e quanto tempo levará?

Reconheceremos a vossa candidatura assim que ela for recebida. Todas as candidaturas enviadas serão
analisadas por uma equipa de funcionários da PVA Global e da Frontline AIDS. Esta revisão levará em
consideração o alinhamento com os critérios de elegibilidade, o impacto das actividades propostas e o
cumprimento das Directrizes de Financiamento & Perguntas Frequentes.

Datas
importantes
8 de Setembro

Lançamento do Agility Fund. O fundo está aberto a candidaturas.

23 de Setembro

O fundo está fechado para candidaturas às 17:00H.

23 de Setembro –
7 de Outubro

As candidaturas são pré-seleccionadas, as entidades candidatas
informadas sobre o resultado e a devida diligência é realizada
para as candidaturas aprovadas

7 a 28 de Outubro

Desembolso de financiamento
(Nota: Todas as datas podem estar sujeitas a alterações)

Avaliaremos sua proposta apenas com base nas informações incluídas em vossa candidatura enviada.
Nenhuma versão revisada da candidatura será avaliada ou aceite. Todas as candidaturas são analisadas caso
a caso. O tempo de processamento vária de acordo com as informações fornecidas e com a rapidez com que
podemos verificar isso.

Por que pedem informação de 2 (duas) pessoas de referência?

A Frontline AIDS fará uma breve devida diligência na vossa organização, se a vossa inscrição tiver sido
aprovada provisoriamente. Isso inclui confirmar a vossa adequação para realizar as actividades propostas e a
vossa capacidade de gerir os fundos. Portanto, pedimos que forneçam informações de dois indivíduos que a
Frontline AIDS pode contactar para referência. Devem ser pessoas com as quais trabalharam e suas
organizações nos últimos 2 anos em advocacia relacionados à COVID ou direitos humanos.
As pessoas de referência devem ter concordado em fornecer uma referência e estar disponíveis por e-mail
no início de Outubro de 2022. Podemos nos atrasar se não fornecerem detalhes de contacto precisos,
portanto, certifiquem-se de fornecer informações de contacto actualizados. Sugerimos fortemente que você
notifiquem as pessoas de referência para apoiar sua resposta imediata, o que nos ajuda a processar as
candidaturas mais rapidamente.

Que informação ou documentação adicional a Frontline AIDS pode solicitar para o processo de
verificação da devida diligência?

Além de entrar em contacto com as pessoas de referência, a Frontline AIDS também solicitará:





A vossas demonstrações financeiras auditadas dos últimos 2 anos financeiros com cartas de
administração (ou documentação alternativa se as demonstrações financeiras auditadas não
estiverem disponíveis) e
Detalhes da vossa gestão chave e membros do conselho.

As entidades candidatas são incentivadas a ter esta documentação prontamente disponível para limitar os
atrasos na conclusão do processo.
Frontline AIDS pode solicitar algumas informações ou evidências adicionais. Isso pode incluir cópias do
certificado de registo da organização, relatórios de projectos, contratos de financiamento, relatórios de
avaliação, relatório anual da organização e evidências online ou documentadas de envolvimento com
actividades relacionadas ao COVID-19.

Por que a nossa candidatura pode não ser aprovada?

Existem várias razões pelas quais as candidaturas são rejeitados, incluindo (mas não limitado a):







Uma candidatura que não preenche os critérios
Solicitações de actividades não ilegíveis
Deturpação na candidatura
Candidatura incompleta
A identificação de respostas alternativas, como realocação de fundos existentes ou colaboração com
outras organizações
Preocupações durante a verificação da devida diligência sobre a capacidade da organização de gerir
os fundos.

Todos os candidatos rejeitados serão notificados da decisão por e-mail.

EXPECTATIVAS DOS CANDIDATOS APROVADOS
Que condições esperamos seguir ao usar os fundos?

Todos os candidatos aprovados assinarão um breve contrato com a Frontline AIDS. Como parte deste
contrato, espera-se que cumpram os seguintes requisitos:








Implementar o financiamento do PVA Agility Fund de acordo com a proposta e orçamento assinados
pela Frontline AIDS
Obter aprovação prévia da Frontline AIDS para quaisquer mudanças nas actividades propostas ou no
cronograma do projecto, cuja aprovação pode ser retida a critério exclusivo da Frontline AIDS
Buscar aprovação prévia da Frontline AIDS para realocar o financiamento do PVA Agility Fund para
actividades na proposta original assinada
Para devolver ao Frontline AIDS quaisquer fundos não gastos de acordo com o contrato de
financiamento até o final da duração do projecto ou propor novas actividades para usar esses fundos
(podemos solicitar que enviem uma nova proposta)
No caso de uma nova proposta ser enviada, devem fornecer uma breve descrição do seu plano com
os fundos remanescentes
Que o gasto ocorrerá dentro das datas acordadas no contrato.

Os candidatos aprovados também concordarão que o financiamento não será usado para qualquer um dos
seguintes:




Qualquer actividade ilegal
Quaisquer actividades que envolvam o financiamento ou compra de armas militares, munições,
apetrechos militares de qualquer tipo.
Quaisquer actividades associadas a qualquer organização, grupo ou indivíduos listados na lista de
sanções do Reino Unido, UE ou EUA, e ou qualquer outra actividade realizada por qualquer
organização com ligações ao crime organizado, lavagem de dinheiro, escravidão moderna,
terrorismo ou actividades relacionadas consideradas contrária aos objectivos e metas da Frontline
AIDS.

Se formos aprovados, podemos ajustar nossas actividades e/ou orçamento?

Entendemos que pode haver circunstâncias imprevistas que levem a uma mudança em suas actividades ou
orçamento acordados. Entre em contacto com a equipa da Frontline AIDS enviando um e-mail explicando as
novas circunstâncias e necessidades para agilidadefundpva@frontlineaids.org

Quando devemos apresentar o relatório sobre o financiamento do Agility Fund?

Cada titular da subvenção deve enviar um relatório completo usando os modelos fornecidos, dentro de 2
semanas após a conclusão de suas actividades de financiamento. Esta data é calculada de acordo com a data
de desembolso do financiamento e sua duração. Escreveremos para avisar se não recebermos o relatório
dentro desse prazo.
Precisarão recolher e guardar recibos, documentos comprovativos e comprovantes de despesas para o
relatório. Forneceremos aos candidatos aprovados um modelo de relatório financeiro para relatar seus
custos e resultados.

NOSSOS COMPROMISSOS
O que acontece com as informações que fornecemos no processo de candidatura?

As informações fornecidas através do formulário de candidatura são retidas pela Frontline AIDS para
informar a monitoria e o aprendizado do PVA e para ajudar em futuras candidaturas. Os dados são seguros e
acessíveis apenas para as equipas de PVA e Frontline AIDS.

O que Frontline AIDS faz para assegurar que nenhum dano seja feito durante a subvenção e
implementação do Agility Fund?

A Frontline AIDS tem uma abordagem de tolerância zero a más práticas e má conduta e levamos todas as
denúncias a sério. Temos o compromisso de fornecer um sistema de relatórios claro e directo e tratamos
todas as informações relacionadas a más práticas e má conduta de forma adequada e responsável. A má
prática e a má conduta podem ser criminais, financeiras, sexuais ou relacionadas à RH e podem ser trazidas à

nossa atenção por qualquer pessoa. A Frontline AIDS realiza a devida diligência em todos os candidatos
usando um processo padrão e um conjunto de ferramentas que seguem nosso próprio Código de Conduta e
Política de Salvaguarda. Todas as organizações que recebem um financiamento do PVA Agility Fund
concordam com os termos e condições que incluem uma cláusula sobre protecção. Consultem aqui para
obter mais informações, incluindo como relatar quaisquer preocupações relacionadas a negligência ou má
conduta.

