
Workshop para planificar, desenvolver, 
implementar e manter o rastreamento 

das despesas para elaboração dos 
relatórios de cofinanciamento do 
Governo de Angola para o Fundo 

Global
16, 17 e 23, 24 de Novembro de 2021

Luanda – Angola 



Objectivo Geral e Específicos da Formação

Objectivo Geral:
• Durante 20 horas de formação dar capacidade para que os técnicos possam elaborar o relatório 

de cofinanciamento do NFM3. 

Objectivos Específicos:
1. Melhorar a compreensão dos compromissos de cofinanciamento para NFM3.
2. Mapear o processo de recolha de informações sobre os gastos do governo com malária, 

tuberculose e VIH durante o período que antecedeu a preparação do relatório.
3. Aprender o que constitui uma transação completa com documentos de suporte de acordo com 

os princípios básicos de contabilidade e o SOP/POP de cofinanciamento
4. Familiarizar-se com cada seção do esboço do relatório narrativo
5. Preencher as tabelas de compromisso, mostrando claramente como as metas anuais foram 

alcançadas



Objectivos adicionais 
alcançados 

• Acordo da criação de uma pasta em Dropbox
para ser administrada pelo MCN com acesso 
a todos os membros do grupo técnico de 
cofinanciamento, durante a elaboração de 
futuros relatórios.. Posteriormente, o GEPE 
ira estabelecer um espaço de arquivo dos 
relatórios finais e evidencias no servidor do 
MINSA; A copia final do Relatorio estar 
também disponível do website do MINFIN

• Atualização da lista de membros do grupo 
técnico que inclui também a Secretaria Geral 
do MINSA. 



Total de Participantes por Instituição (n=22) 

7, 31%

6, 26%

4, 18%

4, 17%

1, 4%
1, 4%

GEPE
INLS
PNCM
PNCT
MINFIN
MCN



Participação especial do MINFIN e a Secretaria 
Geral do MINSA como co-facilitadores

Dr Arcelino Garcia- MINFIN Dr Jose Lumbo – Secretaria Geral do MINSA



Participação especial do MINFIN como co-
facilitadores

Drª Evelina Clara Pedro Panzo- MINFIN



Resultados do Pre e Pos-teste
No Participante Instituição Pre-Teste Pos-Teste

1 Antônio Kiala INLS x
2 Edilson de Sousa Luís Pedro INLS x x
3 Edson Gaspar Dias GEPE x x
4 Elisa Damião dos Santos GEPE x x
5 Elsa Pereira Barreto INLS x x
6 Evelina Panzo MINFIN x x
7 Fernanda Francisco Guimarães PNCM x x
8 Generosa Rosa Tómas Francisco INLS x x
9 João Pedro Luanzu Júnior PNCM x

10 José Franco Martins PNCM x x
11 Josefina Esperança INLS x x
12 Kumba kialanda PNCM x x
13 Manuel Vieira Reepson GEPE x
14 Manuela Gaspar GEPE x
15 Márcia Schneider Zuzarte de Mendonça Gomes de Carvalho PNCT x x
16 Margareth Antonio PNCT x
17 Maria de Jesus Ribeiro Tavares INLS x x
18 Maria Georgina M.P. Marques GEPE x
19 Michel Kouakou ONUSIDA x
20 Miraldina Jorge GEPE x
21 Nária Isabel Francisco Vicente GEPE x x
22 Paula Quilombo PNCT x
23 Rinaldo Gomes MCN x
24 Siene Tienabe PNCT x x



Percentagem de participantes que acertaram 
as respostas das perguntas 1-6 durante o pre
e pos-teste

Perguntas

1. A primeira 
vez que Angola 
recebeu fundos 

do Fundo 
Global para 
mitigar os 
efeitos da 

Malária, VIH e 
SIDA foi no ano 

de...

2. O dinheiro 
dados pelo 

Fundo Global 
vem de...

3. O relatório de 
cofinanciamento é um 

relatório de...

4. O que pode 
acontecer como 
consequência ao 

Governo de 
Angola se não 
cumprir com os 

compromissos de 
cofinanciamento 
da Subvenção 

NFM3...

5. Para os anos 
2021 e 2023 

Angola 
comprometeu-
se com o FG a 
gastar em usd 
nas 3 doenças 
os seguintes 
montantes...

6. Sabemos que o 
Governo de Angola esta 

comprometido em 
efetuar compras de 
ARV´s entre 2021 e 

2023. Ligue cada um dos 
montantes previstos, ao 
ano correspondente... 

[US $ 18.479.726]

6. Sabemos que o 
Governo de Angola esta 

comprometido em 
efetuar compras de 
ARV´s entre 2021 e 

2023. Ligue cada um dos 
montantes previstos, ao 
ano correspondente... 

[US $ 11.570.279]

6. Sabemos que o 
Governo de Angola esta 

comprometido em 
efetuar compras de 
ARV´s entre 2021 e 

2023. Ligue cada um dos 
montantes previstos, ao 
ano correspondente... 

[US $ 10.843.127]

%  de participantes que 
acertaram na reposta (Pre-teste) 88.89% 22.22% 77.78% 83.33% 77.78% 55.56% 77.78% 44.44%

%  de participantes que 
acertaram na reposta (Pos-

teste)
75.00% 78.95% 85.00% 84.21% 95.00% 100.00% 94.74% 94.74%



Com exeção da pergunta # 1: Ano em que Angola recebeu a primeira subvenção do FG, mais 
participantes acertaram as respostas no pos-teste do que no pre-teste para as perguntas # 1-5. 
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De igual forma, houve um aumento significativo em escolher a resposta correcta entre pre e pos-teste 
para a pergunta # 6: ligue correctamente os montantes de compras de ARVs que o Governo de Angola 

compromete-se efectuar de 2021 a 2023
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Percentagem de participantes que acertaram as 
respostas as perguntas 7-11 (Pos-teste)

7. Porque quê o FG exige num 
draft do Relatório em Fevereiro e 

o Relatório final em Julho? 

8. Segundo explicação do Dr. 
Arcelino do Ministério das 
Finanças, as prioridades 

orçamentais são 
determinadas por: 

9. Documento emitido pelo MinFin 
que cativa os fundos no orçamento 
da instituição. O mesmo pode ser 

posteriormente cancelado se a 
instituição não tiver suficientes 

ingressos para honrá-lo. 

10. Documento emitido pelo MinFin que lhe indica ao 
fornecedor que existe disponibilidade de fundos. Em teoria, 
para poder ser emitido, deve existir 1) um contrato com o 
fornecedor; 2) uma factura pelos serviços prestados ou 

productos adquiridos; 3) uma nota de recebimento 
demostrando que os serviços foram entregues ou os 

productos recebidos. 

11. Documento que lhe comprova ao 
fornecedor que de facto a factura foi 
paga. Ou seja, que a tesoureira da 

instituição tinha os fundos disponíveis e 
de facto autorizou o banco a fazer a 

transferência de fundos ao fornecedor.

89.47% 75.00% 85.00% 85.00% 89.47%

Embora estas perguntas de análise não foram feitas durante o pre-teste as maioria dos participantes respondeu 
correctamente, o que serve como indicador de que as explicações dos fluxos de documentos apresnetados durante o 
workshop, foram percebidos e internalizadas pelos participantes. O seguinte slide apresenta as perguntas com as 
respostas certas 
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7. Porque quê o FG exige num draft do Relatório em Fevereiro e o Relatório final em Julho?

R: Para dar feedback de forma verbal e irmos actualizando

8. Segundo explicação do Dr. Arcelino do Ministério das Finanças, as prioridades orçamentais são
determinadas por:

R: O Sector

9. Documento emitido pelo MinFin que cativa os fundos no orçamento da instituição. O mesmo
pode ser posteriormente cancelado se a instituição não tiver suficientes ingressos para honrá-lo.

R: Nota de Cabimentação

10. Documento emitido pelo MinFin que lhe indica ao fornecedor que existe disponibilidade de
fundos. Em teoria, para poder ser emitido, deve existir 1) um contrato com o fornecedor; 2) uma

factura pelos serviços prestados ou productos adquiridos; 3) uma no

11. Documento que lhe comprova ao fornecedor que de facto a factura foi paga. Ou seja, que a
tesoureira da instituição tinha os fundos disponíveis e de facto autorizou o banco a fazer a

transferência de fundos ao fornecedor.

Percentagem de participantes que acertaram
na resposta. Perguntas 7-11



Resultados obtidos por Objectivo Específico



1. Melhorar a compreensão dos compromissos de 
cofinanciamento para NFM3
• Através de actividades lúdicas, os 

participantes tiveram que 
reconstruir o conteúdo dos 6  
compromissos negociados entre o 
Governo de Angola e o Fundo 
Global para o período de 2021-
2023; 
• Foram discutidos e clarificados 

aspectos qualitiativos como de que 
forma evidenciar “compras com 
preços competitivos”; ou o que 
constitui uma “OSC qualificada 
para prestar serviços de VIH e TB”



Trabalhos de grupo – reconstrução dos 
compromissos



reconstrução dos 
compromissos



2. Mapear o processo de coleta de informações sobre os gastos do 
governo com malária, tuberculose e HIV durante o período que 
antecedeu a preparação do relatório

• Com apoio do MINFIN e o INLS, re-
construímos passo a passo o fluxo 
dos documentos que evidenciam o 
investimento do pais para a 
compra de antirretrovirais; 
• Ficou evidenciado que um input 

importante, e que dá inicio ao 
processo de cofinanciamento, é 
incluir o relatório de quantificação 
das compras de medicamentos 
elaborado por cada Programa



• Com apoio da Secretaria Geral do 
MINSA e o GEPE, também 
reconstruimos o fluxo de documentos 
que evidenciam os investimentos em 
Malária e TB; 
• Também ficou evidenciado que é 

preciso melhorar a comunicação entre 
os Programas, o GEPE e a Secretaria 
Geral no que refere a:

• Os Programas participarem nos concursos 
públicos organizados pelo GEPE; 

• Os Programas fornecer explicações 
técnicas sobre a lista de medicamentos e 
fornecedores aprovados(e.g., nomes dos 
medicamentos de 1era e 2da linha de TB) 

• O GEPE, A Secretaria Geral, as Finanças do 
INLS, actualizarem com mais frequência 
aos Programas sobre o ponto da situação 
no atingimento dos compromissos 



Fluxograma INLS 
Ordem dos Documentos

1. Relatório de Quantificação
2. Plano de Distribuição
3. Nota de cabimentação
4. Nota de liquidação
5. Ordem de saque
6. Factura
7. Nota de entrega ou de 

recebimento
8. Ordem de saque paga ou

protocol de autorização
da despesa



Fluxograma PNCT e PNCM

Ordem dos Documentos
Primeira Etapa: compras
1. Relatório de Quantificação
2. Documentação de compras

agrupadas
1. Anuncio de concurso

público
2. Propostas
3. Seleção
4. Contrato assinado
5. Visto do Tribunal de 

Compras
Segunda Etapa: pagamento
1. Quadro detalhado das 

despesas
2. Contrato
3. Factura definitiva
4. Nota de cabimentação
5. Nota de entrega ou folha de 

serviço
6. Nota de liquidação
7. Ordem de saque electrónica
8. Protocolo de autorização da 

despesa



3. Aprender o que constitui uma transação completa com documentos 
de suporte de acordo com os princípios básicos de contabilidade e o 
SOP de co-financiamento

Leitura e internalização do SOP/POP e 
ajustes feitos consoante a realidade

Leitura do OGE e do que pode ser 
evidenciado a traves do SIGFE



5. Familiarizar-se com cada seção do esboço do 
relatório narrativo – Esqueleto do Relatório



6. Preencher as tabelas de compromisso, mostrando 
claramente como as metas anuais foram alcançadas

Em pequenos grupos por área os 
participantes fizeram uma 
avaliação do grau de cumprimento 
dos compromissos para o ano de 
2021 



[Incluir aqui as tabelas do Programa de VIH]



Grupos de VIH e Malária



Incluir as tabelas dos Programas de malaria e 
TB



Lista de 
Temas 
Pendentes 



Lista pendentes por responsável e data
Responsavel? Respotsas: 3ª feira

Como se efectua a digitalização única? Ana + Gabriela 30 de Nov

Como usar o sistema SIGFe para extrair a informação dos 
gastos por projecto? (Sessao de esclarecimento)

7 de Dezembro

Sera que a CV tem projectos de malaria, VIH e TB? Franco? 30 de Nov

Acordar com Cecoma que devem ser elaboradas  
autofacturas p mercadoria sem factura e todos os doc 
devem ser carimbados

GEPE 6 Nov

Reuniao com dir Provinciais da Saude para obtenção dos 
gastos

Reepson/Georgina ??????

Acrescentar relatorio de Quantificação ao Rel NFM2 Ana+ Gabriela 30 de Nov

Relatorio com gastos por projecto Nadia (Sec. Geral) 6 de Dezembro

Como se faz uma compra internacional UNDP Até 13 de Dez

Revisao do SOP/POP Ana + Gabriela Até 13 de Dez



Avaliação Final da Formação
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Obrigada INLS, pela disponibilidade da sala, equipamento, e todo o aopio durante a Formação


