
  

 

Capacitação em Oncologia na África Subsariana  

Pedido de Propostas (RFP) 

Global Bridges Oncology da Clínica Mayo e 

Global Medical Grants da Pfizer 

Candidaturas solicitadas em Inglês, Francês e Português  

Data de lançamento: 15 de Junho de 2022 

1. ANTECEDENTES 

A Global Medical Grants (GMG) da Pfizer e a Global Bridges Oncology (GBO) estão a colaborar para oferecer uma nova 
oportunidade de subvenção centrada na melhoria dos resultados para as pessoas com cancro na África Subsariana. As 
organizações e instituições da região que prestam cuidados a doentes com cancro são convidadas a apresentar propostas 
de projectos de Melhoria da Qualidade (QI) para aperfeiçoar o diagnóstico e os resultados do tratamento de cancro. Os 
projectos de melhoria da qualidade são iniciativas sistemáticas e orientadas por dados, e estruturadas para gerar 
melhorias mensuráveis nos serviços de saúde, no estado de saúde dos indivíduos e nos grupos-alvo de doentes. Para 
mais informações sobre como desenvolver um projecto de melhoria da qualidade, a Administração de Recursos e 
Serviços de Saúde (HRSA) do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos tem um guia útil 
disponível on-line neste link. 

A Global Medical Grants da Pfizer apoia as iniciativas independentes da comunidade global de cuidados de saúde (por 
exemplo, investigação, melhoria da qualidade, ou educação) para aperfeiçoar os resultados dos doentes em áreas de 
necessidades médicas não satisfeitas que estão alinhadas com as estratégias médicas e/ou científicas da Pfizer.  Este 
Pedido de Propostas alinha-se com a iniciativa recentemente anunciada pela Pfizer: Um Acordo para um Mundo mais 
Saudável, que procura colmatar a lacuna de equidade sanitária para 1,2 mil milhões de pessoas que vivem em 45 países 
com rendimentos mais baixos em todo o mundo, ao abordar barreiras sistémicas que atrasam, limitam ou impedem o 
acesso a medicamentos e vacinas inovadoras. 

A Global Bridges Healthcare Alliance, situada na Clínica Mayo, dedica-se a apoiar as comunidades globais de prática para 
o avanço dos cuidados de saúde aos doentes com base em provas. Desde 2014, a Global Bridges trabalha em colaboração 
com a Global Medical Grants da Pfizer para apoiar a educação médica e programas de melhoria da qualidade em 
múltiplas áreas clínicas, incluindo oncologia, tratamento para dependência do tabaco, amiloidose, e gestão anti-
microbiana. 

A Organização Africana de Investigação e Formação sobre o Cancro (AORTIC) é uma organização sem fins lucrativos 
sediada em África que se tem dedicado à promoção do controlo e paliação do cancro em África há mais de 25 anos. A 
liderança da AORTIC ajudou a convocar e orientar um painel de consultoria de especialistas que representa os 
conhecimentos aprofundados em oncologia na região da África Subsariana, para desenvolver e confirmar a avaliação das 
necessidades como base neste Pedido de Propostas (RFP). 

Este Pedido de Propostas (RFP) está a ser emitido pela Global Bridges Oncology (GBO) e Global Medical Grants (GMG). A 
Global Bridges Oncology (GBO) é a organização principal responsável pela realização da análise e avaliação de 
candidaturas. Uma comissão independente de análise de especialistas com experiência na região irá tomar decisões 
sobre quais são as propostas a receber financiamento. O financiamento da subvenção será fornecido pela Pfizer. 
Colectivamente, um milhão de dólares está disponível para a concessão. 

https://www.hrsa.gov/sites/default/files/quality/toolbox/508pdfs/qualityimprovement.pdf
https://www.pfizer.com/about/responsibility/global-impact/accord
https://www.pfizer.com/about/responsibility/global-impact/accord
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2. OBJECTIVO DA RFP  

O objectivo deste Pedido de Propostas (RFP) situa-se a dois níveis: 

1. Financiar e prestar apoio técnico a projectos de melhoria da qualidade para construir a capacidade 
diagnóstica e terapêutica do cancro entre os profissionais de saúde na África Subsariana. 

2. Promover e catalisar interacções produtivas, colaboração, e partilha de aprendizagem entre redes 
regionais e globais de provedores de cuidados de saúde oncológicos. 

Os projectos financiados serão elegíveis para receber apoio técnico, fornecido pela Clínica Mayo e por outras 
organizações, ao longo de toda a duração do programa.  

3. AVALIAÇÃO DE NECESSIDADES/IDENTIFICAÇÃO DE LACUNAS  

Prevê-se que o cancro se torne a causa singular de morte prematura a nível mundial, sendo três quartos da 
incidência global em países de médio e baixo rendimento [1-8]. Para África, as estimativas actuais prevêem 
1,05 milhões de novos casos de cancro e 700.000 mortes por cancro por ano [9, 10]. Como mais de três 
quartos dos casos de cancro em África são avançados ou metastáticos, os cancros mais comuns tais como os 
da mama, colo do útero e próstata são duas vezes mais mortais do que na América do Norte, devido a grandes 
disparidades nos recursos de cuidados de saúde[4, 5, 8, 10, 11]. As causas dos maus resultados do cancro são 
complexas e vastas, entrelaçadas em todas as facetas dos cuidados oncológicos. Uma pesquisa bibliográfica e 
o subsequente parecer consensual de uma Comissão de Consultoria composta por especialistas 
globais/regionais de controlo do cancro identificou os seguintes factores específicos que exacerbam os maus 
resultados do cancro:  

1. O diagnóstico preciso do cancro e as modalidades de estadiamento do cancro são inadequados e muitas 
vezes imprecisos, com impacto nas opções de tratamento correctas 

2. As opções de tratamento do cancro são escassas e em termos geográficos limitadas, com restrições no 
acesso a todos os serviços de tratamento do cancro e elevadas taxas de abandono do tratamento 

3. Os programas de formação médica são limitados pelo número de: mentores e professores com experiência 
em todos os níveis, e disciplinas da formação médica e mão-de-obra 

4. Após a conclusão da terapia do cancro, os programas de sobrevivência ao cancro são limitados ou 
inexistentes 

5. A recolha de dados, gestão e revisão crítica são inadequadas, resultando numa política de saúde pública 
mal informada 

A intenção deste Pedido de Propostas é solicitar propostas para os programas de melhoria da qualidade 
destinados a acelerar iniciativas para aperfeiçoar a capacidade de cuidados oncológicos com base nas lacunas 
identificadas acima, com especial ênfase em (1) diagnóstico preciso e atempado e (2) tratamento adequado 
do cancro. 

Além disso, o diagnóstico e tratamento precisos do cancro dependem das competências de uma vasta gama 
de profissionais de saúde, incluindo, entre outros, clínicos e cirurgiões, enfermeiros, farmacêuticos, médicos e 
gestores de dados.  Como cada grupo desempenha um papel importante na experiência global e holística dos 
doentes com cancro, os programas que procuram financiamento são encorajados a considerar uma vasta 
gama de profissionais. 
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4. CARTAS DE MOTIVAÇÃO/PROPOSTAS 

Este modelo de Pedido de Propostas emprega um processo em duas fases:  

• A fase 1 refere-se a apresentação da Carta de Motivação.  

• A fase 2 refere-se a proposta completa para os candidatos solicitados.  

A Carta de Motivação é um breve resumo que descreve o projecto a um nível elevado. O Comité de Revisão irá 
seleccionar as Cartas de Motivação que melhor se coadunam com a motivação deste Pedido de Propostas 
(RFP). Serão notificados todos os candidatos aprovados ou desaprovados. Os candidatos seleccionados serão 
solicitados a apresentar uma Proposta Completa para consideração de financiamento. Um modelo para 
preparar a sua Carta de Motivação foi incluído como anexo a este documento. 

5. CARACTERÍSTICAS DE UMA PROPOSTA DE SUCESSO 

1. De modo geral, os resultados do programa proposto devem ter um impacto mensurável nos cuidados 
oncológicos na região, e não devem ser redundantes em relação a outras iniciativas conhecidas 

2. Os programas propostos devem utilizar tecnologia e/ou outros recursos que estão actualmente 
disponíveis ou que provavelmente deverão estar disponíveis no centro de saúde nos próximos anos 

3. Além disso, uma proposta bem sucedida deve incluir uma definição de sucesso e um plano detalhado 
para medir o sucesso do projecto 

4. A candidatura deve também incluir um plano de sustentabilidade, ou outra discussão sobre como o 
programa poderá ser implementado e expandido dentro da instituição ou região] 

5. São encorajadas propostas com ampla aplicabilidade e que promovam o trabalho de equipa 
multidisciplinar e a colaboração inter-regional      

6. FORA DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

1. Programas de investigação clínica 

2. Programas elaborados para testar a eficácia dos agentes terapêuticos 

3. Programas para desenvolver capacidades de investigação 

4. Programas de advocacia 
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7. INFORMAÇÃO FUNDAMENTAL DO PEDIDO DE PROPOSTAS  

Concessão Total Está disponível um financiamento da subvenção de 1 milhão de dólares americanos. 
Esperamos conceder entre 15 e 20 projectos com um valor médio típico de subvenção 
na ordem dos $30,000 a $80,000.  A duração dos projectos individuais pode ter até 24 
meses. 

O valor da subvenção da Pfizer preparado para financiar qualquer projecto irá 
depender da avaliação da proposta e dos custos envolvidos por parte do painel de 
especialistas e será claramente indicado no acordo de subvenção.. 

Área específica de 
interesse 

Oncologia 

Âmbito geográfico  África Subsariana (ver lista de países) 

Público-alvo As propostas devem abordar o diagnóstico e/ou a capacidade terapêutica entre uma 
vasta gama de profissionais de saúde, incluindo mas não se limitando a clínicos, 
cirurgiões, pessoal de enfermagem, farmacêuticos, médicos, gestores de 
dados/estaticistas, e outros agentes de saúde que estejam directamente envolvidos 
no diagnóstico e/ou na gestão de adultos ou crianças com cancro. 

Elegibilidade 

 

Organizações e instituições localizadas na África Subsariana que prestam cuidados a 
doentes com cancro.  

Apenas organizações são elegíveis para receber subsídios, e não indivíduos ou 
consultórios médicos. 

As colaborações multi-institucionais são bem-vindas, desde que o candidato principal 
esteja localizado na África Subsariana, e todo o trabalho seja realizado em benefício 
dos doentes desta região.  

Critérios de 

Selecção 

As propostas serão avaliadas com base: 

● Na actividade proposta que responde claramente às necessidades 
estabelecidas 

● Na competência da organização; na capacidade de realizar o trabalho 
● Na concepção/metodologia de programas 
● Na colaboração (se apropriado) 
● No impacto potencial e nos resultados esperados do projecto 
● No plano de avaliação 
● Na sustentabilidade 
● Nas estratégias de disseminação 

 

  

https://data.worldbank.org/country/ZG
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Nas datas-
chave/nos prazos 

 

 

 

 

 

Como Submeter as 
Propostas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principais pessoas 
de contato 

 

 

● 15 de Junho de 2022—Lançamento do Pedido de Propostas  

● 11 de Agosto de 2022—Data-Limite da Carta de Motivação 

● 18 de Outubro de 2022—Candidatos notificados por e-mail; candidatos 
seleccionados serão solicitados a apresentar uma proposta completa 

● 1 de Dezembro de 2022—Data-Limite das propostas completas 

● 23 de Fevereiro de 2023—Notificação das decisões sobre as propostas 
completas 

● Trimestre 3-2023—Início de projectos financiados 

 

Visite a http://www.cybergrants.com/pfizer/loi e inicie a sessão. Os utilizadores pela 
primeira vez devem clicar em "INSCREVA-SE AGORA". [Nota: existem portais 
individuais para cada tipo de candidatura à subvenção (por exemplo, conhecimento, 
Carta de Motivação, proposta completa de investigação, e proposta completa de 
Melhoria da Qualidade). Certifique-se de que utiliza o URL acima]. 

• Clique em "Iniciar uma Nova Carta de Motivação" 

• Para perguntas sobre "Subvenção Competitiva"? escolha Sim 

• Escolha o seguinte Nome do Programa de Subvenção Competitiva:  
2022 Onc-Desenvolvimento de Capacidades da Global Bridges Oncology na 
África Subsariana 

Requisitos para apresentação: 

● Preencha todas as secções necessárias da candidatura on-line (ver Anexo). 

• Se encontrar quaisquer dificuldades técnicas com o site, clique no link 
"Perguntas Técnicas" na parte inferior da página. 

• Se for solicitado a submeter uma proposta completa com base na sua Carta 
de Motivação, uma proposta completa deverá ser entregue até 15 de 
Dezembro de 2022. Os requisitos para a proposta completa serão 
comunicados no momento em que a Carta de Motivação for aceite. 

IMPORTANTE: As candidaturas submetidas através do tipo errado de candidatura 
e/ou submetidas após a data de vencimento não serão revistas pela comissão. 

 
Katherine Kemper, MBA  
Global Bridges Executive Director  
Kemper.katherine@mayo.edu  
 
Ai Ping Lee 
Pfizer Grant Officer 
aiping.lee@pfizer.com 
 
Kenneth Merrell, MD, MS  
Department of Radiation Oncology, Mayo Clinic  
Global Bridges Oncology Medical Director 
merrell.kenneth@mayo.edu  

mailto:Kemper.katherine@mayo.edu
mailto:aiping.lee@pfizer.com
mailto:merrell.kenneth@mayo.edu
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Caso tenha dúvidas sobre este Pedido de Propostas, envie-as por e-mail a Katie 
Kemper, Directora Executiva da Global Bridges(kemper.katherine@mayo.edu) ou a Ai 
Ping Lee, Oficial de Subvenção da Pfizer (aiping.lee@pfizer.com) com o assunto "GBO 
Sub-Saharan Africa RFP". 

Acordos de 
Subvenção 

 

• Se a sua subvenção for aprovada, a sua instituição será obrigada a celebrar um 
acordo de subvenção por escrito com a Pfizer. Clique aqui para ver os termos 
principais do acordo. 

• A Pfizer elaborou os termos destes acordos para serem equilibrados e razoáveis e 
promover os objectivos de ambas as partes. A negociação de acordos de 
subvenção requer recursos significativos, portanto, assegure-se de que a sua 
instituição (incluindo o seu departamento jurídico) possa e esteja disposta a 
cumprir estes termos antes de proceder à apresentação da sua candidatura, uma 
vez que terão de ser aceites na sua totalidade. 
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ANEXO A 

CAPACITAÇÃO PARA O DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO CANCRO NA ÁFRICA SUBSARIANA  
REQUISITOS DA CARTA DE MOTIVAÇÃO 

A Carta de Motivação será aceite através da candidatura on-line. Ao responder às perguntas da Carta de Motivação na 

candidatura, tenha em mente: 

Metas e 
Objectivos 

Indicar brevemente o objectivo global do projecto. Descrever também como este 
objectivo se alinha com o foco do Pedido de Propostas e os objectivos da organização 
candidata. 

Enumerar os objectivos globais que pretende atingir com o seu projecto, tanto em termos 
de implementação como de resultados esperados. Os objectivos devem descrever a 
população alvo, bem como os resultados que se espera alcançar como resultado da 
realização do projecto. 

 

Avaliação da 
necessidade do 
projecto 

Inclua um resumo quantitativo dos dados de base, métricas iniciais (por exemplo, 
medidas de qualidade), ou um ponto de partida do projecto (cite dados sobre análises de 
lacunas ou dados relevantes ao nível do doente que informem os objectivos declarados) 
na sua área alvo. Descreva a fonte e o método utilizado para recolher os dados. Descreva 
como os dados foram analisados para determinar que existia uma lacuna. Se ainda não 
tiver sido realizada uma análise completa, inclua uma descrição do seu plano para obter 
esta informação.  

Público-alvo Descreva o público primário visado para este projecto. Indique também quem acredita 
que irá beneficiar directamente dos resultados do projecto. Descreva a dimensão global 
da população, bem como a dimensão da população da sua amostra. 

 

Concepção e 
métodos do 
projecto 

Descreva o projecto planeado e a forma como este responde às necessidades 
estabelecidas. 

Aborde a forma como serão aplicados métodos científicos de melhoria da qualidade e/ou 
implementação. 

 

Inovação Serão considerados tanto os projectos que implementam métodos comprovados como os 
que exploram abordagens inovadoras. Conforme aplicável: 

● Descreva como este projecto se baseia em trabalhos existentes, projectos-piloto, 
ou projectos em curso desenvolvidos quer pela sua instituição, quer por outras 
instituições relacionadas com este projecto. 

• Descreva de que forma este projecto é inovador, com uma justificação para a 
razão pela qual a inovação é susceptível de ser bem sucedida e contribuir para 
um melhor diagnóstico e/ou tratamento do cancro. 
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Avaliação e 
resultados 

Em termos da métrica utilizada para a avaliação das necessidades, descreva como irá 
determinar se a lacuna prática foi abordada para o grupo-alvo. Descreva como se espera 
recolher e analisar os dados. 

Quantifique a mudança esperada deste projecto em termos do seu público-alvo. 

Descreva como os resultados do projecto serão amplamente divulgados. 

 

Cronograma do 
Projecto 
Antecipado 

Forneça um cronograma antecipado para o seu projecto, incluindo as datas de início/fim 
do projecto. 

 

Detalhes da 
organização 

Descreva os atributos das instituições / organizações / associações que irão apoiar e 
facilitar a execução do projecto e a liderança do projecto proposto. Articule o papel 
específico de cada parceiro no projecto proposto. As cartas de apoio não devem ser 
incluídas com a Carta de Motivação. 

 

Detalhes do 
Orçamento 

 

Um montante total solicitado é a única informação necessária para a fase da Carta de 
Motivação. O orçamento completo não é necessário. Este montante pode ser ajustado na 
fase da Proposta Completa, conforme aplicável. 

O montante do orçamento solicitado deve ser em dólares americanos (USD). 

Ao fazer a estimativa do seu orçamento, tenha em mente: 

• As despesas gerais institucionais e os custos indirectos podem ser incluídos no 
pedido de subvenção. Exemplos incluem custos do departamento de recursos 
humanos, custos de processamento de salários e contabilidade, serviços de 
limpeza, serviços públicos, impostos prediais, seguros prediais e responsabilidade 
civil, e manutenção de edifícios, bem como despesas adicionais do projecto, tais 
como custos de publicação, taxas de revisão do CRI ou da CEI, taxas de licença de 
software, e viagens. Note: A Pfizer não fornece financiamento para equipamento 
de capital. 

• A inclusão destes custos não pode levar a que o valor solicitado exceda o limite 
orçamental estabelecido na Pfizer. 

• É de notar que os subsídios concedidos através da Global Medical Grants (GMG) 
não podem ser utilizados para a compra de agentes terapêuticos (com prescrição 
ou sem prescrição). 

A Pfizer mantém uma taxa de despesas gerais máxima permitida a nível de toda a 
empresa de 28% para estudos e projectos independentes. 

. 

 

 


