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2.1 Resumo
Este capítulo cobre as etapas fundamentais 
para a conclusão de adjudicações. Deve ser 
analisado	em	conjunto	com	o	capítulo	3,	que	
cobre a fase de arranque dos programas. 

Após	a	recepção	de	notificação	de	que	a	
organização	é	finalista	de	uma	adjudicação	da	
Agência para o Desenvolvimento Internacional 
dos EUA (USAID), é necessário concluir os 
detalhes da adjudicação e preparar o  
arranque do programa. Há muitos conceitos  
para abarcar. Muitos deles podem ser 
desconhecidos, sobretudo para quem se 
estreia a trabalhar com a USAID.

Objectivos
•	Compreensão	de	conceitos	importantes	

relacionados com a adjudicação e dos 
fundamentos do acordo.

•	Conhecimento	das	tarefas	fundamentais	
necessárias para a conclusão  
da adjudicação.

•	Conhecimento	do	que	deve	estar	pronto	
antes do arranque do programa.

Acrónimos e Termos 
Fundamentais
•	ADS - Sistema de Directivas Automáticas 

(ADS, http://www.usaid.gov/policy/ads/) que 
abarca todo o corpo regulamentar da USAID. 
Além disso, inclui processos não obrigatórios 
que são sugeridos e ligações para exemplos 
de boas práticas. 

•	AO	-	Oficial	de	Acordos	(Agreement	Officer)	
é o funcionário da USAID com autoridade 
para celebrar, administrar, rescindir e/ou 
concluir acordos de assistência e tomar 
decisões e resoluções em nome da USAID.

•	AOTR	-	Representante	Técnico	do	Oficial	 
de	Acordos	(Agreement	Officer’s	Technical	
Representative) (anteriormente designado 
Oficial	Técnico	de	Jurisdição,	ou	Cognizant	

Technical	Officer.	Nos	contratos, este cargo 
é designado como Representante Técnico do 
Oficial	Contratante,	ou	Contracting	Officer’s	
Technical Representative), que é o 
funcionário da USAID responsável pela 
monitoria do progresso do recipiente de 
subvenção em relação ao alcance dos 
objectivos do acordo, e serve de agente de 
contacto técnico entre os recipientes e os 
Oficiais	de	Acordos	(AO).	O	AO	nomeia	 
e delega poderes para responsabilidades 
específicas	no	AOTR	indicado	no	 
Acordo Cooperativo. 

•	Constatações - Resposta a um objectivo  
de auditoria, apoiada por comprovativos 
suficientes,	adequados	e	relevantes.

•	Contribuição em Espécie - Recursos não 
monetários prestados aos projectos, podendo 
incluir serviços voluntários, equipamentos  
ou bens. Podem ser também usados para 
satisfazer a obrigação de comparticipação  
nos custos. 

•	Custos Alocáveis ou Imputáveis - Despesa 
suportada	especificamente	para	sustentar	ou	
promover uma adjudicação.

•	Custos Comparticipados - A parte das 
despesas do projecto ou programa que a 
USG não cobre. Pode traduzir-se em 
numerário ou em contribuições em espécie.

•	Custos Directos - Bens e serviços 
especificamente	adquiridos	em	benefício	de	
determinado projecto e que são facturados  
a esse projecto.

•	Custos Indirectos - Despesas necessárias à 
execução de um projecto, mas não atribuíveis 
a	um	projecto	específico,	como	electricidade	
ou pessoal de apoio administrativo.

•	Custos Permissíveis - Despesa suportada 
que se determinou ser um encargo aceitável.

•	Despesas Inadmissíveis - Despesas que  
não podem ser reembolsadas, por causa dos 
regulamentos ou porque não são razoáveis  
ou apropriadas. 

•	Disposições Padrão Obrigatórias - Conjunto 
de normas e regulamentos que têm de ser 
cumpridos por recipientes de fundos da 
USAID. (Para mais informações, consultar http:// 
www.usaid.gov/policy/ads/300/303mab.pdf.)

•	EIN	-	Número	de	Identificação	de	
Empregador,	Employer	Identification	 
Number (também conhecido como número 
de	identificação	federal	dos	EUA,	inerente	 
a	empresas	e	entidades	sem	fins	lucrativos);	 
A USAID usa-o para possibilitar o pagamento 
das adjudicações.

Passar Para a Frente

 f Fase de Adjudicação: Tarefas

 f Estudo Pré-Adjudicação

 f Garantias Pré-Adjudicação

 f Resultados do Estudo Pré-Adjudicação

 f Nomeação de Pessoal Chave

 f Custos Indirectos

 f Sub-acordos e Sub-recipientes

 f Fundamentos do Acordo Cooperativo
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•	Montante Adjudicado (ou Adjudicação) -  
A soma total que se prevê gastar ao longo  
da duração do projecto. 

•	Montante Obrigatório ou Obrigação - O 
montante que a USAID tenha garantido a um 
programa. Não há garantias de que a USAID 
reembolse os recipientes por despesas acima  
do montante obrigatório. 

•	MOU - Memorando de Entendimento, 
documento que pode ser usado para 
confirmação	das	condições	estipuladas,	
sempre que um acordo verbal não possa 
traduzir-se em contrato formal. Pode também 
estabelecer os princípios básicos e as linhas 
de orientação com os quais as partes 
trabalhem conjuntamente para a realização 
dos seus objectivos. Não deve ser usado 
quando existirem transferências de fundos.

•	NICRA - Taxa de Custos Indirectos 
Negociados (Negotiated Indirect Cost Rate 
Agreement), que é negociada caso a caso 
entre as organizações e a USAID para a 
cobertura dos custos indirectos. (Para mais 
informações sobre custos indirectos e 
NICRA, consultar o Guia de Boas Práticas 
para Custos Indirectos da USAID, em  
http://www.usaid.gov/business/regulations/
BestPractices.pdf.)

•	Objectivo de Custo - o limite de despesa 
para uma actividade, nos termos do 
orçamento. Os projectos não podem exceder 
o objectivo de custo que lhes for estabelecido.

•	Participação Substancial - Envolvimento 
Substancial – é o direito que o governo 
americano se reserva de contribuir para um 
projecto	de	assistência	financiado	através	de	um	
Acordo Cooperativo. Este direito normalmente 
inclui a competência de aprovar planos de 
trabalho, orçamentos, Pessoal-chave, planos  
de monitoria e avaliação e subrecipientes. O 
Acordo	Cooperativo	especifica	as	áreas	de	
envolvimento substancial.

•	Pessoal Chave - Aplica-se a cargos nos 
projectos e a pessoas que preenchem vagas 
específicas.	Normalmente,	as	funções	
identificadas	num	Acordo	Cooperativo	 
como Pessoal Chave são as de liderança,  
que se consideram essenciais à correcta 
implementação de todo o projecto.

•	Princípios Contabilísticos Geralmente 
Aceites, Generally Accepted Accounting 
Principles (GAAP)	-	Quadro	padrão	de	
orientações contabilísticas e de relatórios 
financeiros.	Inclui	os	padrões,	as	
convenções e as regras seguidos pelos 

contabilistas no registo e resumo das 
transacções e na preparação dos relatórios 
financeiros.	Há	muitos	países	que	usam	os	
International Financial Reporting Standards 
(IFRS, http://en.wikipedia.org/wiki/
International_Financial_Reporting_Standards), 
criados e mantidos pelo International 
Accounting Standards Board (http://en.
wikipedia.org/wiki/International_Accounting_
Standards_Board), que são outro quadro 
padrão de orientações contabilísticas e de 
relatórios	financeiros.

•	Receitas do Programa - Fundos ganhos  
pelo programa em favor do próprio programa. 
Podem, por exemplo, ser provenientes da 
cobrança de honorários por serviços ou da 
venda de mercadorias. Podem também 
resultar da venda de equipamentos adquiridos 
com fundos do programa e que já não sejam 
necessários. Nota: As receitas do programa 
diferem das actividades geradoras de receitas, 
em	que	os	recipientes	do	programa	ficam	com	
as receitas ganhas.

•	Sistema de Contabilidade em regime de 
acréscimo - Sistema de contabilidade que 
regista os eventos com base na actividade 
económica,	e	não	na	actividade	financeira.	
No método contabilístico de acréscimo, os 
proveitos são registados quando obtidos e 
realizados, independentemente de quando  
o pagamento é efectivamente recebido.

•	Sistema de Contabilidade de Caixa   
- Método contabilístico que regista os 
eventos	financeiros	com	base	nos	fluxos	 
e na situação em numerário. As receitas  
são registadas no momento em que são 
recebidas, e as despesas são registadas no 
momento do  desembolso. Neste método, as 
receitas e despesas são também designadas 
entradas em caixa ou saidas de caixa.  
A contabilidade de caixa não reconhece as 
promessas de pagamento ou esperança  
de recebimento de dinheiro ou serviços no 
futuro, como débitos por liquidar ou créditos 
por receber, ou pagamentos adiantados e 
despesas acrescidas. Este sistema é mais 
simples para indivíduos e organizações que  
não	têm	um	volume	significativo	deste	tipo	
de transacções, ou quando o intervalo entre 
o	início	da	transacção	e	o	fluxo	de	caixa	é	
muito curto. 



www.ngoconnect.net8

A
 A

dj
ud

ic
aç

ão

2

2.2 Começar 

A fase de adjudicação começa quando a USAID 
notifica	que	a	organização	foi	seleccionada	
como	finalista	para	a	recepção	de	uma	
adjudicação.	Geralmente,	a	notificação	vai	de	
um funcionário do gabinete de aquisições da 
USAID para a pessoa indicada na candidatura. 
Isto desencadeia uma série de acontecimentos, 
que podem abranger uma inspecção pré-
adjudicação (2.3.1), negociações (2.4), e a 
conclusão da adjudicação. Algumas das tarefas 
que se iniciam nesta fase têm de estar 
concluídas antes da assinatura da adjudicação. 
Outras continuam durante a fase de arranque, 
como a reacção às conclusões/situações do 
estudo pré-adjudicação (2.4.2), mas todas as 
tarefas da fase de adjudicação têm normalmente 
de ser concluídas antes de se poder iniciar a 
fase de implementação.

Recorda-se	que	as	notificações	da	USAID	
quanto	às	candidaturas	a	financiamento	são	de	
natureza preliminar, não garantindo a recepção 
dos	fundos.	Significam	apenas	que	a	análise	 
de todos os documentos de candidatura está 
concluída e que a candidatura foi escolhida  
para	finalista.	A	USAID	pode	depois	avaliar	 
se a organização tem capacidade (sistemas, 
procedimentos, controlos internos e directivas) 
para alcançar os objectivos do programa 
proposto na candidatura e se corresponde de 
forma aceitável aos requisitos de conformidade 
da	USAID.	Esta	verificação	denomina-se	
estudo pré-adjudicação (2.3.1).

Além	disso,	a	USAID	pode	decidir	financiar	
uma organização apenas se esta se 
comprometer	a	efectuar	algumas	modificações	
na proposta. Trata-se de uma oportunidade 
para	se	negociarem	as	condições	específicas	
do acordo com a USAID. 

Quando	a	organização	concluir	o	estudo	
pré-adjudicação e ter chegado a acordo 
quanto ao programa, ao orçamento e aos 
objectivos,	a	USAID	toma	a	decisão	final	de	
adjudicação, com base na disponibilidade de 
fundos e nas suas prioridades. Se o programa 
lidar com prioridades da USAID e houver 
financiamento	disponível,	a	USAID	concede	a	
adjudicação. No entanto, a USAID pode decidir 
não	financiar	qualquer	programa	em	qualquer	
momento deste processo. Os fundamentos 
para rejeição de adjudicação nesta fase podem 
ser um ou vários dos seguintes:

•	Os	resultados	do	estudo	pré-adjudicação	
fazerem com que a USAID conclua que a 
organização não possui implementados 
sistemas, procedimentos, controlos internos 
ou directivas para gerir adequadamente os 
recursos da USAID ou para atingir os 
objectivos do programa proposto.

•	A	organização	e	a	USAID	não	terem							
chegado a acordo quanto a aspectos 
específicos	da	adjudicação,	como	o	
orçamento,	a	zona	geográfica	a	ser	servida,	
a concepção do programa ou os seus 
objectivos.

•	A	USAID	ter	considerado	outra(s)	proposta(s)	
mais prioritária(s) ou com maior interesse.

•	Os	fundos	disponíveis	na	USAID	terem	sido	
reduzidos ou reaplicados.

•	O	nome	da	organização	figurar	na	lista	de	
Parceiros Excluídos mantida pelo Gabinete 
de Controlo de Activos no Estrangeiro do 
Departamento do Tesouro, na Lista de 
Cidadão	Específicos	e Pessoas Excluídas  
do Departamento do Tesouro, ou na Lista 
Conjunta da ONU.

É	importante	abordar	a	fase	pré-adjudicação	
cuidadosamente e realizar totalmente todas  
as tarefas (2.2.2) necessárias à conclusão  
da	adjudicação.	É	uma	fase	que	tanto	 
pode ser rápida como ter grandes atrasos.  
As organizações têm boas hipóteses de 
receberem adjudicações quando chegam a ela, 
mas não devem criar expectativas demasiado 
elevadas. Note-se que é possível cancelar as 

Fase de 
Adjudicação Arranque Implementação Encerramento

Anúncio 
da Adjudicação

O USG
Contacta

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml
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negociações em qualquer altura. Embora nada 
esteja assinado, a parceria com a USAID 
inicia-se	nesta	altura.	É	importante	um	trabalho	
diligente para que a USAID possa tomar uma 
decisão	final	favorável.	Simultaneamente,	é	
importante	confirmar	que	a	organização	não	
promete algo que não possa cumprir. Se a 
USAID solicitar a aceitação de trabalho 
adicional	ou	modificações	ao	programa,	é	da	
responsabilidade da organização avaliar  
esse	pedido	e	verificar	se	é	ou	não	capaz	de	
corresponder. Se se achar que o pedido 
implica	maior	financiamento	ou	afecta	os	
objectivos, essa questão deve ser debatida 
com os negociadores da USAID. Uma 
organização que cumpra os compromissos 
ganha credibilidade e aumenta a possibilidade 
de	obter	financiamentos	adicionais	no	futuro.	

2.2.1	Preparação	da	Fase	 
de Adjudicação 
1. Atenção às diferenças entre Adjudicação  

e Obrigação.

As adjudicações têm dois valores 
importantes: o montante adjudicado e o 
montante obrigatório. O montante 
adjudicado (ou adjudicação) é a soma total 
que se prevê gastar ao longo da duração do 
projecto. O montante obrigatório é a soma 
destinada pela USAID ao projecto, que pode 
ser o montante total da adjudicação ou 
apenas uma parte. Em outras palavras, é o 
montante disponível para ser gasto pela 
organização em determinado momento.  
A USAID fornece (empenha) mais fundos  
em função das necessidades e da sua 
disponibilidade, partindo do princípio que  
o programa evolui de forma satisfatória.  
É	importante	notar	que	a	USAID	não	pode	
empenhar o montante total da adjudicação.

Figura 1 - Exemplo de Cronograma da Obrigação

Apresenta-se abaixo o exemplo de um quadro de 
quando uma organização pode receber os montantes 
obrigatórios num prazo de três anos, com base numa 
adjudicação	de	1	milhão	de	dólares.

Data Montante

Obrigação Inicial 1	Dez	06 US$100.000

Obrigação após 
Aprovação do Plano de 
Trabalho

1	Jun	07 US$400.000

Obrigação	Ano	2 1	Jun	08 US$300.000

Obrigação	Ano	3 1	Jun	09 US$200.000

Montante Total da 
Adjudicação

US$1.000.000

 
Ao longo do período de vigência, é 
importante comparar as despesas reais com 
o montante obrigatório, para assegurar que 
não se ultrapassa esse valor. Recomendase 
que	se	notifique	a	USAID	quando	se	gastar	
aproximadamente	75%	do	montante	
obrigatório, para que esta possa empenhar 
fundos	adicionais.	Qualquer	despesa	feita	
pela organização acima do montante 
obrigatório é por sua conta e risco! A USAID 
não reembolsa em caso algum montantes 
gastos para além do montante obrigatório.

Outra razão pela qual é importante  
acompanhar os fundos é por a USAID 
empenhá-los usando um "sistema de 
transferência	antecipada”.	Tal	define-se	
como a disponibilização de fundos para 
suportar futuras despesas por um período 
específico.	Normalmente,	a	USAID	não	
transfere fundos obrigatórios mais de  
12	meses	antes	do	final	do	ano	fiscal	a	que	
sejam relativos. Por isso, gastar a obrigação 
anual	em	menos	de	12	meses	implica	que	 
a organização necessite de suspender as 
actividades ou de gastar mais por sua conta 
e risco. (Para mais informações, consultar 
http://www.usaid.gov/policy/ads/600/602.pdf.)
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2. Atenção à Participação Substancial.

A	USAID	tem	vários	métodos	para	financiar	
organizações que realizam os seus objectivos 
estratégicos. Um dos mecanismos é o 
Acordo Cooperativo, que dá à USAID o 
direito a uma importante participação na 
supervisão da implementação de 
determinados aspectos dos programas.  
O objectivo da cláusula de Participação 
Substancial nos ACs é o apoio à 
prossecução dos objectivos desses acordos. 
O	ADS	303.3.11	descreve	a	participação	
substancial como limitada a: a) Aprovação  
do Plano de Implementação do Recipiente, b) 
Aprovação	do	Pessoal	Chave	Especificado,	
planos	de	monitorização	e	avaliação	(M&E)	 
e eventuais subrecipientes, c) Colaboração 
entre a Agência e o Recipiente ou 
Participação Conjunta, e d) autoridade da 
Agência para interromper imediatamente uma 
actividade de construção. A intenção é dar à 
USAID a possibilidade de se assegurar de 
que as actividades da adjudicação se 
mantêm coerentes com os objectivos 
estratégicos gerais, dando ao mesmo tempo 
às	organizações	flexibilidade	suficiente	para	
implementarem e inovarem, dentro dos 
limites desses objectivos estratégicos. 
Durante os primeiros passos da fase  
de adjudicação, é necessário estar-se 
esclarecido	quanto	ao	nível	de	flexibilidade	
concedido pelo Acordo Cooperativo e quanto 
aos	aspectos	específicos	que	necessitam	de	
análise e aprovação da USAID. (Para mais 
informações sobre participação substancial, 
consultar http://www.usaid.gov/policy/
ads/300/303.pdf.)

3. Reacção às Conclusões do Estudo  
Pré-Adjudicação.

Durante a fase pré-adjudicação, se a USG 
descobrir	quaisquer	deficiências,	estas	têm	

de ser corrigidas de acordo com os termos 
da adjudicação. Algumas conclusões 
podem ser fáceis de corrigir, como a 
necessidade de introdução de folhas de 
ponto para o pessoal. Há outras que podem 
ser muito mais complexas e morosas, como 
a necessidade de instalação de um melhor 
sistema	de	gestão	financeira.	Deve-se	
consultar o AOTR se existirem dúvidas 
quanto ao que é esperado.

4. Análise Cuidadosa do Acordo Cooperativo

Há sempre pressão para se conseguir a 
assinatura de um acordo - tanto do pessoal 
da organização, que quer o acordo 
concluído, como, por vezes, por parte do 
pessoal da USAID. . A USAID pode pedir 
alterações em certos aspectos do programa 
que afectem as metas, o orçamento ou 
outro	aspecto	importante.	Deve	reflectir	
sobre estas mudanças e documentá-las. 
Elas deverão ser incorporadas na descrição 
do programa do seu Acordo Cooperativo 
antes da assinatura.

5. Não Iniciar Logo a Implementação!

Uma	adjudicação	assinada	não	significa	
“Avance!” Pode haver ainda muitas tarefas 
fundamentais de planeamento e aprovações 
a efectuar, e as despesas incorridas antes 
da data de arranque não são reembolsadas. 
O	Capítulo	3 cobre detalhadamente a fase 
de arranque. Esse capítulo deve ser  
revisto, e as expectativas dos parceiros  
e recipientes potenciais têm de ser  
geridas durante as fases de adjudicação  
e de arranque.

http://www.usaid.gov/policy/ads/300/303.pdf
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2.2.2	Cronograma	e	Quadro	de	Tarefas	da	Fase	de	Adjudicação

Figura 2 - Cronograma e Quadro de Tarefas da Fase de Adjudicação

Evento/Tarefa Descrição Cronologia Referência

◊	A USAID informa 
que a organização 
foi seleccionada 
como	finalista,	
através de 
notificação	de	
ponderação para 
financiamento

O gabinete de aquisições da USAID contacta 
relativamente	à	candidatura	a	financiamento	e	
informa que a organização foi escolhida para 
finalista.	No	entanto,	a	USAID	não	se	compromete	 
a	financiar	nesta	altura.

Inicia-se algum 
tempo após o 
prazo	final	de	
candidatura

Secção	2.3

Estudo pré-
adjudicação

Os sistemas, as políticas e as capacidades da 
organização são analisados por um auditor ou  
outro responsável aprovado pela USAID, para se 
verificar	se	correspondem	aos	requisitos	mínimos	
para	administrar	correctamente	financiamentos	 
da USAID.

Imediatamente, 
conclusão 
obrigatória antes 
da adjudicação

Secção	2.3.1

Garantias pré-
adjudicação

As garantias pré-adjudicação são vários 
compromissos que as organizações têm de assumir 
para	ser	elegíveis	para	financiamentos	da	USAID.	
Trata-se de formulários normalmente incluídos nos 
processos	de	candidatura.	A	USAID	verifica	se	
estão preenchidos antes da adjudicação.

Conclusão 
obrigatória antes 
da adjudicação

Secção	2.3.2

Negociação de 
detalhes do 
programa

A	USAID	pode	solicitar	modificações	geográficas,	
técnicas, de objectivos, orçamentais ou outras às 
propostas, para as fazer corresponder aos seus 
objectivos estratégicos e prioridades. Espera-se que 
essas	propostas	de	modificação	sejam	analisadas	
e	que	se	verifique	se	as	organizações	ainda	podem	
concluir os projectos com os mesmos orçamento, 
objectivos e cronograma.

Conclusão 
obrigatória antes 
da adjudicação

Secção	2.4

Início da reacção às 
conclusões do pré-
adjudicação

Se o estudo pré-adjudicação resultar em  
quaisquer conclusões, USAID pede que esses 
pontos sejam corrigidos.

Imediatamente ou 
dentro do prazo 
especificado	pela	
USAID

Secção	2.4.2

Indicação de  
Pessoal  Chave

O	pessoal	chave	inclui	pessoas	especificamente	
indicadas em cada acordo. Necessita de aprovação 
do AO.

As pessoas 
essenciais à fase 
de arranque devem 
estar nomeadas, 
se possível, no 
momento em que  
a adjudicação  
é assinada.

Secção	2.5.1

Análise	final	da	 
USG e decisão de 
adjudicação

A	USAID	faz	uma	análise	final	ao	seu	orçamento	e	
prioridades	e	aos	outros	finalistas	da	adjudicação,	
tomando	depois	a	decisão	final.

A cronologia 
depende da  
sobrecarga de 
trabalho da USAID 
e das prioridades

Capítulo	2

◊	Assinatura e 
anúncio da 
adjudicação

As	organizações	contempladas	são	notificadas,	
sendo	enviada	a	versão	final	do	acordo,	para	
assinatura. Esta deve ser lida atentamente, 
confirmando-se	se	é	compreendida	e	se	se	está	
totalmente de acordo com as suas condições gerais 
antes de ser assinada.

Seguem-se as  
etapas abaixo

Secção	2.6

Início da fase  
de arranque

Após	a	recepção	do	acordo	final,	espera-se	 
que se iniciem as tarefas de planeamento para 
o arranque da adjudicação. Essas tarefas são 
delineadas no capítulo	3.

Após a assinatura 
do documento do 
acordo	final

Capítulo	3

Estabelecimento 
de acordos com 
parceiros

Os	acordos	com	parceiros	devem	ser	firmados	
recorrendo a um mecanismo apropriado, como um 
contrato, um MOU, etc.

Deve iniciar-
se antes da 
implementação 
de actividades 
conjuntas

Secção	2.5.3
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2.3 Fase Pré-Adjudicação
Quando	uma	organização	é	notificada	de	que	 
é	finalista	de	uma	adjudicação,	tem	ainda	de	
concluir várias tarefas antes de a USAID tomar 
a	decisão	final	sobre	se	financia	o	programa.	
Ser	seleccionada	para	finalista	é	um	óptimo	
sinal,	mas,	como	se	disse	acima,	não	significa	
que a organização já ganhou a adjudicação.

Antes da discussão dos detalhes da 
adjudicação, é provável que a USAID efectue 
um estudo pré-adjudicação e solicite a 
assinatura de garantias pré-adjudicação, 
medidas	que	toma	para	confirmar	se	a	
organização é capaz de gerir os recursos para 
o programa que foi concebido na candidatura,  
e que a ajudam a assegurar-se de que a 
organização pretende e tem capacidade para 
cumprir a regulamentação da USAID. 

2.3.1	Estudo	Pré-Adjudicação
Um estudo pré-adjudicação avalia as políticas,  
os sistemas, os procedimentos e as capacidades 
para gerir recursos da USAID da organização. 
Embora tal estudo possa cobrir vários aspectos, 
incluindo a estrutura, a gestão e a governação 
da organização, concentra-se normalmente nos 
procedimentos,	políticas	e	controlos	financeiros	
internos. A razão para tal destaque é simples: 
independentemente dos pontos fortes que a 
organização possa ter, a USAID não estabelece 
acordos com organizações que não demonstrem 
capacidade para administrarem fundos em 
completa conformidade com as regras e 
regulamentos da USAID. 

Se	o	Oficial	de	Acordos	(AO)	determinar	que	 
é necessário o estudo pré-adjudicação, reúne 
uma equipa com as competências apropriadas 
para o efectuar. A equipa pode integrar:  

•	um	membro	da	Equipa	de	Objectivo	de	
Assistência	(AOT);	

•	o	AO	ou	substituto;	
•	o	Responsável	Financeiro	(do	Gabinete	de	

Gestão, Gabinete do Director Financeiro  
[M/CFO] ou Gabinete do Controlador 
Regional	ou	de	Missão)	ou	substituto;	e	

•	um	ou	mais	representantes	do	Gabinete	 
de Gestão, Gabinete para as Aquisições e 
Assistência, Divisão de Auditoria e Apoio 
Contratual, Departamento de Gestão de 
Auditoria Contratual (OAA/CAM) ou o 
Inspector Geral Regional para a Auditoria 
com jurisdição, se adequado. 

A equipa do estudo compara os sistemas do 
candidato com os padrões (http://www.usaid.
gov/policy/ads/300/303.pdf) contidos no ADS  
e apresenta as suas conclusões ao AO para 
análise e conhecimento. O AO efectua a 
avaliação	final	da	adequação	do	candidato	 
a receber uma adjudicação.

Estudo Pré-Adjudicação da  
Adequação do Sistema de 
Contabilidade
O Estudo Pré-Adjudicação para Organizações 
Sem Fins Lucrativos utiliza-se como base para 
a	avaliação	da	capacidade	de	gestão	financeira.	
Este formulário contém uma lista de critérios 
para determinar se determinado sistema 
contabilístico corresponde aos padrões 
mínimos de elegibilidade para	financiamento	 
da USG. 

Esses padrões abrangem software de 
contabilidade adequado, directrizes escritas  
de	gestão	financeira	e	procedimentos	
contabilísticos. O estudo pré-adjudicação 
implica a avaliação de em que medida é que 
esses padrões existem nas organizações e  
são activamente implementados. Consultar  
o	Formulário	Padrão	1408,	“Estudo	Pré-
Adjudicação do Sistema Contabilístico de 
Potenciais Contratantes” (por veses designado 
SF-1408),	on-line	em	http://www.acquisition.
gov/far/current/html/FormsStandard41.html.

Apresentam-se	a	seguir	as	15	perguntas	do	
formulário. Ao avaliar cada ponto, o avaliador 
responde “Sim” ou “Não.” Se o sistema só 
corresponder parcialmente aos critérios de 
determinada pergunta, a resposta mais provável 
será “Não”, podendo o avaliador indicar 
posteriormente, num relatório, as necessidades 
de pessoal de contabilidade, de aquisições,  
de controlos internos ou de outras directrizes  
e procedimentos para a comprovação de boas 
práticas	financeiras	ou	administrativas.	

1. O sistema de contabilidade segue os 
princípios contabilísticos geralmente aceites 
aplicáveis nestes casos?

Os Princípios Contabilísticos Geralmente 
Aceites, Generally Accepted Accounting 
Principles (GAAP) são um quadro de 
orientações contabilísticas e de relatórios 
financeiros.	Inclui	os	padrões,	as	
convenções e as regras que os contabilistas 
devem seguir no registo e resumo das 
transacções e na preparação dos relatórios 
financeiros.	O	avaliador	deve	determinar	se	a	
totalidade do sistema “passa” ou “chumba” 
em relação a estas práticas aceites.

https://www.acquisition.gov/far/current/html/FormsStandard41.html
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2. O sistema contabilístico prevê: 

•	2a - Separação adequada das despesas 
directas e indirectas.

  O sistema e os procedimentos 
contabilísticos	devem	identificar	e	registar	
separadamente os custos directos e 
indirectos.	Quando	uma	despesa	directa	 
é directamente imputável a um projecto 
específico,	considera-se	um	"custo	
directo”. Se a organização tiver vários 
projectos, e despesas não directamente 
imputáveis a um único projecto, elas 
consideram-se "custos indirectos".  
O sistema contabilístico tem de ter 
capacidade para catalogar as despesas 
desta forma, e a organização tem de 
definir	claramente	quais	os	custos	que	 
são considerados directos e indirectos. 
(Para dicas sobre como imputar despesas 
partilhadas de projectos, ou indirectas,  
ver a secção	4.3.1.6).

•	2b - Identificação e acumulado  
de despesas directas por contrato.

  Para os custos directos que sejam 
atribuíveis	a	um	programa	específico,	 
o sistema deve estar apto a apresentar  
o que são esses custos e o total gasto  
até ao momento. 

• 2c - Um método lógico e coerente  
para a atribuição dos custos indirectos  
aos objectivos de despesa intermédia e 
final. (Um contrato é um objectivo de 
custos final).

• 2d - Acumulação de despesas sob 
controlo do livro de razão geral.

  O sistema deve ser capaz de apresentar  
relatórios das despesas incorridas em toda 
a organização. Nestas se incluem os 
custos externos aos projectos, e tanto  
os custos directos como indirectos.

• 2e - Um sistema de registo de ponto  
que atribua o tempo de trabalho dos 
funcionários a objectivos de custos finais 
ou intermédios.

  O sistema tem de conter um elemento  
de registo de tempos que relacione as 
horas de cada empregado com projectos 
específicos	ou	actividades	dos	projectos.	
Mas este atributo não é exclusivo ao 
sistema contabilístico. A organização tem 
de ter processos para os empregados 

preencherem folhas de ponto e anotarem 
as horas que são atribuídas às diferentes 
actividades ou projectos. Mesmo que  
o sistema contabilístico o possa fazer,  
os inspectores podem não aprovar 
organizações que não possuam 
orientações escritas e usem activamente 
este processo para o controlo do tempo 
dos empregados. 

 • 2f - Um sistema de distribuição da 
mão-de-obra que debite o trabalho directo 
e indirecto aos respectivos objectivos  
de custo.

		 À	semelhança	de	2e,	acima,	mas,	para	
além de registar o tempo, o sistema tem  
de ser capaz de imputar estes custos a 
diferentes projectos. Nisto se incluem 
também os custos indirectos. Por 
exemplo, se se tiver uma secretária para 
prestar apoio administrativo ao pessoal 
que trabalhe em vários projectos, não 
sendo o seu tempo facilmente atribuível a 
um deles, o tempo dessa funcionária pode 
fazer parte dos custos indirectos. 

• 2g - Determinação provisória (pelo  
menos mensal) dos custos imputados  
a um contrato através de lançamentos  
de rotina nos livros de contas.

		 O	inspector	verifica	as	orientações,	os	
procedimentos e os registos do historial 
para determinar se se está a fazer a 
reconciliação dos livros de contas pelo 
menos mensalmente.

• 2h - Exclusão nas despesas debitadas a 
contratos governamentais dos montantes 
não admissíveis da OMB A-122, Anexo B,  
ou outras disposições contratuais.

  O inspector examina as orientações  
para aquisições para determinar como  
os custos não admissíveis - artigos não 
cobertos	pela	USAID	-	são	definidos	e	
identificados.	O	sistema	de	notificação	
deve impedir tais despesas de serem 
debitadas	à	USAID,	devendo	ser	definidas	
orientações que impeçam à partida que 
tais bens sejam adquiridos. (Para mais 
informações sobre custos admissíveis,  
ver secção	4.3.2.2.)

• 2i - Identificação dos custos por alíneas  
do contrato e por unidades (como se cada 
unidade ou alínea fosse um contrato 
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diferente), caso tal seja exigido pelo 
contrato/adjudicação proposto.

  O sistema contabilístico deve estar apto  
a articular o orçamento original (o que 
conste do Acordo Cooperativo) com cada 
transacção	específica.	Por	exemplo,	se	 
o	orçamento	incluir	a	compra	de	300	
unidades	a	US$2	cada	uma,	o	sistema	de	
contabilidade tem de poder mostrar o 
custo real e a quantidade adquirida dentro 
do processo de registo da transacção.

3. O sistema contabilístico prevê  
as seguintes informações financeiras:

• 3a - Exigidas pela OMB A-110, Sistemas 
Padrão de Informações Financeira.

  Visa-se determinar se o sistema produz 
relatórios em conformidade com o 
estabelecido no acordo - especialmente 
quanto à apresentação de despesas  
e à gestão adequada do processo de 
desembolso de fundos. (Para mais 
informações sobre os requisitos de 
notificação	das	adjudicações,	 
ver capítulo	5.)

•	3b	-	Exigidas	para	fundamentar	pedidos 
 de pagamento de reembolsos.

•	3c	-	Exigidas	para	fundamentar	pedidos	 
de pagamento adiantado.

		 Quando	se	solicitam	adiantamentos	ou	
reembolsos para os programas, tem de  
se comunicar a situação de dispêndio  
dos fundos recebidos até à data e as 
necessidades	de	financiamento	previstas	
para o período seguinte (um a três meses 
ou mais, dependendo do montante dos 
adiantamentos autorizado pela USAID). 
Este critério serve para avaliar se os 
sistemas estão aptos a apresentar 
correctamente as despesas recentes  
e de prever os próximos custos.

4. O sistema de contabilidade foi concebido  
e são mantidos registos de forma a que  
se gerem dados adequados e fiáveis para 
serem utilizados na definição de preços das 
aquisições seguintes?

O sistema não pode apenas servir  
para controlar as contas correntes. Os 
dados do historial de custos armazenados 
pelo sistema podem ser um excelente 
recurso para se calcularem os custos a 
assumir por tarefas adicionais. Por exemplo, 
se o projecto prestar serviços de saúde em 
determinado distrito e a USAID manifestar 
interesse em alargá-los a outro, podem-se 

extrair os dados históricos do sistema para 
ajudar	a	fornecer	previsões	de	custos	fiáveis	
relativamente à actividade adicional.

5. O sistema contabilístico está actualmente  
em funcionamento pleno? Se não, descrever 
no texto da Secção I quais as partes que 
estão (1) a funcionar, (2) implementadas mas 
ainda não em funcionamento, (3) previstas, 
ou (4) inexistentes.

Se estiver em curso a melhoria do  
sistema quando a análise ocorrer, é uma 
oportunidade para o inspector registar  
os progressos que se estão a fazer e o 
cronograma previsto para a conclusão  
dos melhoramentos. 

Resultados do Estudo Pré-
Adjudicação
O inspector apresenta depois um relatório  
à USAID com os resultados do estudo pré-
adjudicação, com base no qual esta escreve 
uma carta ao candidato comunicando-lhe 
eventuais	deficiências	ou	pontos	fracos.	 
O candidato tem então oportunidade de 
responder e esclarecer quaisquer questões.  
A USAID toma em linha de conta a auditoria 
como	um	dos	factores	da	sua	decisão	final	de	
financiamento.	Uma	explicação	mais	detalhada	
sobre como reagir aos resultados do estudo 
pré-adjudicação é apresentada na secção 
sobre o tratamento a dar às situações/
conclusões desse estudo (2.4.2).

2.3.2	Garantias	Pré-
Adjudicação
As garantias, promessas e outras declarações 
pré-adjudicação são compromissos que as 
organizações têm de assumir antes de 
receberem		financiamentos	da	USAID.	

Trata-se de declarações que estão normalmente 
incluídas num formulário, o Formulário Padrão 
SF-424B,	que	é	assinado	pelo	director	
executivo ou por outro funcionário superior 
responsável da organização, e atestam que ela: 

•	vai	cumprir	todos	os	regulamentos	e	
requisitos	necessários	da	USAID;

Encontrar On-Line

SF-424B	Garantia	de	Conformidade 
http://apply07.grants.gov/apply/forms/sample/
SF424B-V1.1.pdf

http://apply07.grants.gov/apply/forms/sample/SF424B-V1.1.pdf
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•	 tem	capacidade	para	completar	com	
sucesso	o	programa;	e	

•	pretende	cumprir	todos	os	requisitos	da	
USAID para a monitorização do programa. 

Em muitos casos, é necessário apresentar este 
formulário quando se efectua a candidatura a 
uma adjudicação. Se isso não acontecer, a 
USAID pode solicitar que ele seja assinado 
durante a fase de adjudicação. 

Estas garantias incluem, nomeadamente, 
declarações que a organização:

•	possui	os	fundos	ou	recursos	necessários	
para corresponder a quaisquer 
compromissos de custos comparticipados 
ou	de	compensação	que	aceite	assumir;

•	autoriza	à	USAID	o	acesso	e	o	exame	de	
todos os registos, livros, comprovativos  
ou	documentos	relativos	à	adjudicação;

•	possui	ou	vai	criar	um	sistema	 
de	contabilidade	adequado;

•	possui	ou	vai	criar	salvaguardas	para	impedir	
os empregados de utilizarem os seus cargos 
para	fins	que	constituam	ou	aparentem	ser	
conflitos	de	interesses	pessoais	ou	
organizacionais	ou	ganhos	pessoais;

•	cumprirá	a	legislação	dos	EUA	relativa	à	 
não discriminação com base no sexo,  raça, 
religião,	cor	ou	origem	nacional,	entre	outros;	

•	vai	cumprir	todos	os	requisitos	de	auditoria	 
da	USAID;	e

•	abrirá	uma	conta	bancária	separada	para	 
o projecto (ausência de mistura de fundos).

A USAID requere que determinadas 
disposições	padrão	figurem	nas	sub-
adjudicações, mas não exige formulários de 
garantia dos subrecipientes. No entanto,  
as boas práticas da actividade ditam que  
essas garantias abranjam as sub-adjudicações, 
apesar do facto de não serem exigidas  
pela USAID. 

2.4	Fase	de	Negociação	
Antes de concluir a adjudicação, a organização 
tem oportunidade de negociar com a USAID  
as condições gerais do acordo de ajudicação, 
inclusivamente quando é que a organização vai 
receber	o	financiamento	e	quais	as	questões	
administrativas que terá de resolver para ser 
elegível para receber a adjudicação.

Esta secção analisa estes pontos e  
dá uma perspectiva do que se pode esperar. 

Cada negociação é diferente, pelo que é 
necessário estar-se preparado para se ser 
flexível.	Além	disso,	relembra-se	que	chegar	 
a	acordo	com	a	USAID	não	significa	
necessariamente que se vai receber 
financiamento.	Como	já	se	disse,	a	USAID	
reserva-se	o	direito	de	selecção	final	com	 
base nas suas prioridades e nos  
recursos disponíveis.

2.4.1	Negociação	de	
Mudanças no Programa
A candidatura apresentada pela organização  
é metodicamente revista e avaliada pelos 
peritos técnicos da USAID. A USAID pode 
convidar	também	funcionários	do	país	anfitrião	
e outros peritos externos a participarem  
no processo de análise, para assegurar  
a coerência com as prioridades de 
desenvolvimento desse país e uma perspectiva 
mais adequada e abrangente. Os peritos 
podem dar sugestões e recomendações para 
melhorar o programa proposto. Durante a fase 
de negociação, a USAID pode solicitar a 
modificação	de	certos	aspectos	do	programa	
com base nestas análises. 

Exemplos	de	modificações	que	podem	 
ser solicitadas pela USAID:

•	Mudança	dos	objectivos	de	desempenho.

•	Aumento,	redução,	ou	mudança	das	áreas	
geográficas	visadas.

•	Revisão	da	selecção	de	sub-adjudicatários	
(por razões como o mau desempenho de 
sub-adjudicatários propostos em outras 
adjudicações	financiadas	pela	USAID).

•	Modificação	do	pessoal	chave	proposto	 
(por exemplo, se pessoas indicadas não 
possuirem	as	qualificações	necessárias).

•	Remoção	de	artigos	do	orçamento	que	
sejam inadmissíveis face aos regulamentos 
da USAID ou redução de outros 
considerados excessivos.

•	Mudança	de	grupo(s)	alvo	de	recipientes.

•	Escolha	de	uma	concepção	de	programa	
específica	ou	de	um	currículo	de	formação/
instrução	específico	(por	exemplo,	se	existir	
um	que	o	governo	anfitrião	prefira).

•	Adição,	remoção	ou	modificação	de	 
actividades	específicas.

•	Replaneamento	de	actividades	e/ou	
estratégias de forma a corresponderem 
melhor às práticas aprovadas ou aceites  
no país. 
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•	Redução	do	orçamento	ou	de	alíneas	de	
artigos	específicos	do	orçamento	para	
reduzir os custos.

•	Adição	de	estratégias	que	tenham	em	conta	
questõs	transversais	específicas,	como	o	
género, o ambiente, etc.

Durante esta fase de negociação, é necessário 
analisar cuidadosamente as mudanças 
solicitadas e ter em conta o seguinte.

•	A	modificação	proposta	afecta	os	
objectivos?

•	Afecta	o	orçamento?

•	Afecta	as	operações?

•	Afecta	o	cronograma	de	implementação?

•	Exige	outros	subrecipientes?

•	Exige	mudanças	de	pessoal?

•	A	organização	é	capaz	de	implementar	 
as	modificações	solicitadas?

Por exemplo, partamos do princípio de que  
se implementa propositadamente um programa 
numa	aldeia	específica	onde	já	se	efectuam	
actividades similares, mas a uma escala mais 
reduzida. Na resposta à proposta, a USAID 
constata que já tem um parceiro na área 
proposta,	mas	que	identificou	uma	zona	não	
coberta em outro distrito, e solicita que o 
programa seja implementado nessa região  
em vez da proposta.

Antes	de	se	aceitarem	modificações	e	de	 
se assinar uma adjudicação, a organização 
requerente deve analisar a nova região para 
verificar	se	a	demografia	é	semelhante.	Há	
vários factores, como uma população maior, 
por exemplo, que podem gerar oportunidades 
de se alcançar objectivos mais ambiciosos, 
enquanto uma população inferior pode implicar 
que	vai	haver	dificuldades	em	se	atingirem	os	
objectivos originalmente propostos. Além 
disso, a organização pode ter de procurar 
subrecipientes na nova área. De acordo com  
o local, em comparação com o originalmente 
proposto, pode ser necessário aumentar ou 
reduzir os montantes previstos para transportes 
e outros custos operacionais. Em alguns casos, 
podem	existir	várias	incógnitas	que	dificultem	
uma resposta no prazo solicitado pela USAID. 

Se for esse o caso, é necessário que se fale 
com o contacto na USAID. Este pode ter dados 
que possam ajudar ou, se for necessário 
cumprir uma data de conclusão de adjudicação 
que	não	dê	tempo	suficiente	para	se	
recolherem as informações necessárias, pode 
permitir que esses problemas sejam tratados 
através	de	uma	modificação	à	descrição	do	
programa após a adjudicação ser efectuada.

O objectivo da USAID é simples - alcançar 
acordo quanto a programas que, 
simultaneamente, correspondam às suas 
prioridades e possam, de forma realista, ser 
realizados, tendo em conta o orçamento e  
o	cronograma	da	adjudicação.	É	missão	 
da	organização	incorporar	as	modificações	
pedidas na descrição do programa, 
assegurando-se de que são adequadas  
e realizáveis. 

2.4.2	Reacção	às	Conclusões	
do Estudo Pré-Adjudicação
As organizações recebem normalmente os 
resultados de estudo pré-adjudicação numa 
carta que pormenoriza todas as "conclusões" ou 
"deficiências"	nos	seus	sistemas.	Os acordos 
estabelecem, na secção “Condições 
Especiais de Adjudicação”, que essas 
deficiências	devem	ser	resolvidas	num	
determinado prazo após a data da entrada  
em vigência para que se possa continuar a 
receber	financiamento,	e	por	vezes	incluem	
mesmo as conclusões. No entanto, é possível 
que o AO ou o AOTR concedam mais tempo 
para	colmatar	tais	deficiências. Como se 
disse acima, há conclusões que são fáceis  
de tratar, mas que é mais dispendioso e  
moroso efectuar. Trata-se de um aspecto 
importante a ter em conta durante a fase de 
negociação. Se a USAID elencar determinadas 
conclusões que exijam que a organização 
suporte despesas adicionais, é possível a esta 
solicitar que a adjudicação seja reajustada para 
cobrir esses custos total ou parcialmente.  
Por exemplo, se a USAID exigir um importante 
melhoramento do sistema contabilístico, é 
possível incluir parte da respectiva despesa 
como custo indirecto, fazendo com que a 
adjudicação a cubra parcialmente.

É importante ter em conta que, até a  
USAID assinar de facto a adjudicação,  
há sempre possibilidade de ela não ser 
concedida. Por isso, se a organização 
assumir despesas importantes antes da 
assinatura da adjudicação, como rever o 
sistema de contabilidade ou contratar 
consultores para implementarem novos 
sistemas, fá-lo por sua conta e risco.

Após a conclusão e a assinatura da 
adjudicação, a organização tem de reagir às 
conclusões o mais depressa possível. A não 
resolução dos problemas encontrados no 
estudo pré-adjudicação no prazo concedido 
pode resultar na rescisão da adjudicação.
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Nessa	altura,	a	USAID	pode	1)	efectuar	uma	
análise	subsequente,	específica	ao	projecto,	ou	
2)	pedir	à	organização	que	inclua	uma	análise	
das correcções implementadas no seu próximo 
relatório anual. Para o fazer, a organização tem 
de fornecer ao auditor o relatório do estudo 
pré-adjudicação e os detalhes das correcções 
efectuadas, antes de ser efectuada a auditoria 
anual normal. O auditor pode então anexar ao 
relatório	final	de	auditoria	uma	declaração	onde	
afirme	se	os	problemas	pré-adjudicação	foram	
ou não resolvidos. (Para mais informações 
sobre a efectivação das auditorias anuais,  
ver o capítulo	5).

2.5 Outras Actividades 
Relacionadas com a  
Pré-Adjudicação
Ao abrigo dos Acordos Cooperativos, a USAID 
tem	responsabilidades	claramente	definidas	
para rever e aprovar certos aspectos dos 
programas. Designadas como “participação 
substancial”, podem abranger:

•	aprovação	do	Plano	de	Implementação;

•	aprovação	do	Pessoal	Chave	Especificado;

•	aprovação	do	Plano	de	Monitorização	 
e	Avaliação	(M&E);

•	colaboração	entre	o	organismo	e	o	recipiente	
ou	Participação	Conjunta;	e

•	autoridade	do	organismo	para	suspender	
imediatamente actividades de construção.

Cada uma destas áreas é analisada em 
pormenor neste capítulo.

2.5.1	Nomeação	de	Pessoal	
Chave e Requerimento de 
Modificações
Num pedido, a USAID pode designar certos 
cargos na equipa do projecto como "Pessoal 
Chave".	Estes	cargos,	identificados	como	
funções de liderança, são considerados 
essenciais para a correcta implementação  
de	todo	o	projecto.	É	importante	notar	que	o	
termo "Pessoal Chave" é frequentemente 
aplicado tanto a cargos nos projectos como a 
pessoas	que	preenchem	vagas	específicas.	

Normalmente,	as	organizações	identificam	 
e propôem pessoas para assumirem esses 
cargos de Pessoal Chave na candidatura ao 

financiamento.	Se	ninguém	tiver	ainda	sido	
escolhido no momento da candidatura, a vaga 
por preencher pode ser designada como "a 
determinar" (TBD). Neste caso, pode-se 
prosseguir o recrutamento para a função. Após 
a pessoa pretendida ser encontrada, tem de  
se pedir aprovação. Se pessoas indicadas na 
proposta já não se encontrarem disponíveis 
quando começar a fase de adjudicação,  
terão de se recrutar candidatos alternativos a 
apresentar ao AO para aprovação. De forma 
similar,	todas	as	modificações	propostas	ao	
Pessoal Chave nomeado no Acordo 
Cooperativo têm de ser aprovadas pelo AO. 

Nota: É o AO quem aprova todas as 
mudanças de Pessoal Chave, salvo se tiver 
sido delegada por escrito essa autoridade 
no AOTR.

Quando	ocorrem	mudanças	no	Pessoal	Chave	 
(por	exemplo	se	uma	pessoa	identificada	como	
tal no Acordo Cooperativo se demitir, for 
demitida ou se encontrar indisponível), o AOTR 
deve	ser	notificado	imediatamente.	Em	casos	
de rescisão do contrato de trabalho, convém 
verificar	que	se	sigam	os	procedimentos	dos	
Recursos Humanos (HR) da organização.

O próximo passo a dar é efectuar um  
concurso aberto e justo para recrutamento  
de	substitutos.	É	importante	que	se	sigam	as	
orientações de HR da organização e que se 
documente todas as etapas do processo. Após 
a selecção de um candidato, pode-lhe ser 
apresentada uma proposta condicional de 
emprego que estabeleça que o AO tem de 
aprovar essa escolha. O AOTR pode pretender 
conhecer o candidato e até participar nas 
entrevistas	finais.	Os	pedidos	de	aprovação	
devem ser apresentados ao AO, com cópia 
para o AOTR e devem incluir o CV da pessoa a 
contratar, bem como a explicação das razões 
pelas quais se pensa que é adequada para o 
cargo.	É	possível	utilizar	o	Formulário	Padrão	
SF-1420	para	resumir	as	informações,	mas	 
não é exigido. 

O AOTR analisa depois a escolha e 
reencaminha-a para o AO com recomendação  
de	aprovação	ou	de	recusa	da	modificação.	 

No Acordo

A cláusula de Pessoal Chave encontra-
se normalmente na secção Participação 
Substancial	do	Quadro	A.	A	cláusula	contém	
tanto as condições dos requisitos como a  
lista do Pessoal Chave indicado no acordo. 
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Se o AOTR tiver receios, pode querer discuti-los 
com a organização antes de pedir a aprovação 
final	do	AO.	O	AOTR	não	põe	em	causa	o	porquê	
de se recomendar uma pessoa em vez de outra, 
só	pretende	confirmar	se	o	novo	candidato	
preenche	os	critérios	de	qualificação	
estabelecidos para determinado cargo de 
Pessoal Chave. O AOTR pode também pretender 
verificar	se	o	concurso	para	preenchimento	do	
cargo foi justo e correspondeu aos padrões e  
às práticas do país.

Finalmente, o AOTR tem de apresentar ao  
AO	um	pedido	de	modificação	do	acordo	para	
documentar	formalmente	as	modificações	no	
Pessoal	Chave.	Essa	modificação	formal	pode	
efectivar-se em data posterior. 

2.5.2	Recuperação	 
de Custos Indirectos
Uma organização com mais de um projecto 
incorre em três categorias de despesas: 

•	Custos directos do projecto - Despesas 
claramente atribuíveis a um projecto 
específico,	como	pessoal	dedicado	privativo,	
espaço das instalações utilizado pelo 
pessoal do projecto ou equipamentos 
específicos	e	abastecimentos	usados	
apenas por um único projecto.

•	Custos indirectos ou partilhados do 
projecto - Despesas necessárias à 
execução de um projecto, mas difíceis de 
atribuir	a	um	projecto	específico,	como	
utilidades ou pessoal de apoio administrativo 
partilhados com outros projectos

•	Custos externos ao projecto - Despesas 
organizacionais legítimas, mas que não  
são relacionadas com nenhum projecto 
específico	ou	constituem	custos	 
não “admissíveis”. 

Muitos dos custos de projecto enquadram-se  
facilmente na categoria de custos directos, 
enquanto os custos externos aos projectos  
são normalmente evidentes. A atribuição  

dos custos indirectos dos projectos, contudo, 
necessita de um método para ser efectuada  
de forma justa.

Uma das perpectivas será atribuir os custos 
indirectos ou partilhados dos projectos 
utilizando uma percentagem correspondente  
ao número de funcionários de cada projecto 
em relação ao número total de empregados. 
Outra forma de o fazer é atribuir espaços 
dedicados nas instalações. Para isso, é preciso 
determinar as zonas das instalações que são 
dedicadas	a	cada	projecto	específico,	como	o	
espaço consagrado ao seu pessoal privativo,  
e as zonas que são partilhadas, como as salas 
de reuniões ou a recepção. Nas áreas 
dedicadas	a	projectos	específicos	é	preciso	
calcular a superfície atribuída a cada projecto. 
Pode-se até dividir o espaço ocupado por 
pessoas que distribuam o seu horário por 
vários projectos, com base numa percentagem 
dos tempos que dediquem a cada projecto.  
É	necessário	calcular	a	superfície	atribuída	a	
cada projecto e também a percentagem da 
superfície total que é dedicada a cada projecto.

Por	exemplo,	vejamos	um	gabinete	de	1.000	 
metros quadrados que alberga dois projectos: 
oitocentos metros quadrados estão atribuídos 
aos projectos individualmente, enquanto o 
resto é partilhado. No espaço dedicado, há 
600	m2	para	um	projecto	e	200	para	outro.	Isto	
implica	que	75%	do	espaço	total	seja	debitado	
ao	primeiro	projecto	(750	metros	quadrados),	 
e	25%	ao	segundo	(250	metros	quadrados).	
Estas percentagens podem também ser  
usadas como base de atribuição de custos  
das outras despesas partilhadas. 

Não há um método único correcto para a  
atribuição dos custos partilhados, mas o que 
for utilizado pela organização no seu cálculo 
tem de ser claramente documentado. Isso 
serve para demonstrar que os recursos dos 
projectos são usados correctamente e que os 
custos são distribuídos de forma razoável. 
Claro	que,	quando	os	projectos	e	os	fluxos	de	
financiamento	se	modificam,	as	fórmulas	têm	
de ser ajustadas para corresponder. O Capítulo	4 
trata deste ponto mais detalhadamente.

Estabelecer - e manter Actualizadas Retirar 
Keep - Directrizes para o Cálculo dos Custos 
Indirectos ou Partilhados
Tendo em conta estas linhas de orientação,  
é	necessário	definir	directivas	que	definam	 
o seguinte:

•	quais	os	custos	específicos	e	recursos	que	
são	considerados	“partilhados”;

Encontrar On-Line

Formulário	1420-17	-	Folha	de	Dados	
Biográficos	de	empregado	de	prestador	 
de serviços ://www.usaid.gov/forms/
http://www.usaid.gov/forms/a1420-17-1.pdf
(abre-se como documento WORD  
com macros)

http://www.usaid.gov/forms/a1420-17-1.pdf
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•	como	é	que	a	organização	partilha	os	custos	
entre	os	vários	projectos;	e

•	em	que	circunstâncias	é	que	estas	directivas	 
serão revistas.

Assinatura de NICRA 
Outra forma que algumas organizações  
utilizam para tratar dos custos indirectos é o 
estabelecimento com a USAID de um Acordo 
de Taxa de Custos Indirectos Negociada 
(NICRA).	Os	NICRA	definem	uma	fórmula	
através da qual as organizações podem 
recuperar os custos partilhados ou indirectos 
do projecto que acumulem na execução dos 
seus	contratos	financiados	pela	USAID.	

A USAID permite às organizações o 
estabelecimento de NICRA com base em 
várias considerações, nomeadamente a 
natureza e o objectivo da adjudicação e  
a	justificação	para	a	necessidade	desse	
estabelecimento. Se a USAID estiver pronta  
a apoiar o pedido de NICRA, é necessário ter 
disponíveis os dados de apoio necessários 
para	a	definição	da	respectiva	fórmula.	O	
sistema contabilístico tem também de estar 
apto	a	identificar	e	registar	separadamente	 
os custos do projecto directos e indirectos. 

Em alguns casos, a USAID permite às 
organizações que estabeleçam um NICRA 
provisório, a rever no prazo de um ano para se 
estabelecer	uma	taxa	final.	Após	essa	taxa	final	
estabelecida, pode ser usada como taxa de 
custos indirectos para outras adjudicações  
da USAID. Por outras palavras, não será 
necessário estabelecer um novo NICRA para 
cada adjudicação. Os NICRAs são revistos  
e corrigidos anualmente.

Os AO podem aconselhar sobre se e como  
proceder ao estabelecimento de um NICRA.  
As	organizações	financiadas	pela	USAID	 
e não sedeadas nos EUA podem ter de 
consultar cada uma das suas missões para 
estabelecerem um NICRA. Se as organizações 
não estabelecerem o NICRA durante a fase de 
negociação, podem solicitá-lo mais tarde.

Nota: Um	NICRA	pode	simplificar	o	 
reembolso das despesas gerais em certos 
projectos	financiados	pela	USAID.	No	entanto,	
se	a	organização	tiver	projectos	financiados	
por outros doadores, se o seu NICRA cobrir 
apenas as despesas da sede ou se se 
pretender	verificar	se	o	NICRA	cobre	
adequadamente as despesas partilhadas, 
continua a ser necessário fazer a imputação 

dos custos partilhados. Por isso, e 
independentemente de se ter NICRA ou não, 
 é sempre um bom acto de gestão estabelecer 
uma directiva para a atribuição das despesas 
partilhadas dos projectos.

2.5.3	Sub-acordos	 
e Sub-recipientes
Durante a fase de adjudicação, é importante 
iniciar o processo de estabelecimento  
e/ou formalização de relações com os 
subrecipientes. Tal como para o Pessoal 
Chave, é necessária a aprovação da USAID 
antes de se assinarem sub-acordos com 
subrecipientes. Se estes estiverem indicados  
na proposta e no orçamento aprovados, 
pode-se avançar para esses sub-acordos.  
Se não estiverem indicados, será necessário 
um	pedido	específico	de	aprovação	pelo	AO	
para cada subrecipiente. 

Os subrecipientes são organizações às  
quais os adjudicatários prestam assistência 
financeira,	sob	a	forma	de	dinheiro	ou	de	bens,	
ao	abrigo	das	suas	adjudicações	financiadas	
pela USAID. Os sub-adjudicatários são 
subrecipientes, tal como qualquer organização 
mobilizadada pelo adjudicatário para o ajudar  
a implementar o projecto. 

No entanto, os exemplos seguintes  
não são considerados subrecipientes, não 
necessitando portanto de aprovação  
da USAID:

•	a	empresa	à	qual	se	adquire	material	 
de	escritório;

•	a	escola	a	que	se	paguem	propinas	referentes	
a	crianças	órfãs	e	vulneráveis;	ou

•	uma	organização	comunitária/ONG	a	 
que se preste apoio para o reforço da 
capacidade institucional. 

Embora só os subrecipientes necessitem  
de aprovação da USAID, continuam a ser 
necessárias buscas anti-terrorismo para os 
subrecipientes e fornecedores potenciais.  
Para	se	comprovar	que	se	verificou	se	alguém	
é inelegível, é necessário conferir várias  
fontes diferentes: 

1)	Lista	do	Departamento	do	Tesouro	dos	
Estados	Unidos	sobre	Cidadãos	Específicos	
e Pessoas Impedidas - http://www.ustreas.
gov/offices/enforcement/ofac/sdn/;	

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
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2)	 	Lista	Integrada	das	Nações	Unidas	sobre	 

a	Al-Qaida	e	os	Taliban	-	http://www.un.org/
sc/committees/1267/consolist.shtml;	

3)	Lista	de	Parceiros	Excluídos	(EPLS)	-	 
http://www.epls.gov;	e

4)	quaisquer	informações	complementares	
sobre pessoas ou entidades proibidas  
que sejam fornecidas pela USAID ao 
adjudicatário.

2.5.4	Requisitos	dos	 
Subrecipientes
Há requisitos especiais que têm de ser 
cumpridos pela organização quando parte  
da sua adjudicação da USAID vai para  
subrecipientes. 

A USAID tem uma relação contratual com  
o recipiente principal. Ao abrigo desse acordo, 
tem de obedecer a vários requisitos  
e	disposições	que	são	especificados	ou	
referidos no mesmo. 

O subrecipiente tem com o recipiente uma 
relação semelhante à que este tem com  
a USAID. Como a USAID não tem relações 
directas com os subrecipientes, o recipiente 
principal	é	responsável	por	confirmar	que	todas	
as disposições obrigatórias e cláusulas 
importantes da adjudicação se apliquem a eles. 
A forma mais fácil de o fazer é através de 
sub-acordos	que	especifiquem	e/ou	refiram	os	
requisitos e as práticas a serem cumpridas 
pelos subrecipientes. 

As áreas abaixo são as principais a tratar  
pelos parceiros principais quando seleccionam  
e controlam os subrecipientes. 

Processo de Selecção  
de Subrecipientes
•	Processo de Selecção - O recipiente 

principal tem de usar um método  
de selecção pré-estabelecido e de  

documentar adequadamente todas as 
decisões do processo. As práticas que se 
sugerem para a escolha de subrecipientes 
abrangem a emissão de Solicitação de 
Candidatura (RFA) ou a abertura directa de 
concurso público junto de organizações com 
as competências pretendidas. 

•	Avaliação Pré-Adjudicação - antes de se 
tomar	a	decisão	final,	é	necessário	avaliar	os	
sistemas	financeiro	e	de	gestão	dos	possíveis	
subrecipientes e a sua capacidade para 
implementarem as actividades e obterem os 
resultados desejados. Se possível, convém 
visitar	os	finalistas	para	verificar	melhor	se	
são adequados. 

•	Aprovação da USAID - A USAID tem de  
aprovar os subrecipientes antes de estes 
poderem receber fundos. Caso se indiquem 
subrecipientes na proposta e no orçamento 
originais, estes são normalmente aprovados 
no acordo, mas é necessária a aprovação  
do AO para subrecipientes não incluídos no 
Acordo Cooperativo. 

•	Acordo - quando se efectua uma sub-
adjudicação, utiliza-se uma Convenção 
Padrão de Subvenção, uma Convenção  

de 

Pontos Necessários em Acordos 
com Sub-recipientes em Projectos 
Financiados pela USAID

A USAID publica dois documentos 
importantes que são úteis na concepção  
de sub-acordos: 

 f Disposições Padrão Obrigatórias  
para ONGs Sedeadas nos EUA  
(http://www.usaid.gov/policy/ads 
/300/303maa.pdf)

 f Disposições Padrão Obrigatórias  
para ONGs Não Sedeadas nos EUA  
(http://www.usaid.gov/policy/ads/ 
300/303mab.pdf)

1.	Escolher	o	documento	aplicável	de	
acordo com a sede do subrecipiente 
ser ou não nos EUA. Não importa se 
a organização interessada tem sede 
nos EUA, porque os requisitos para os 
subrecipientes podem ser diferentes  
dos seus. 

2.	Incluir	todas	as	disposições	
"obrigatórias" na primeira secção  
do documento. 

3.	Incluir	todas	as	disposições	
apresentadas em “Obrigatórias se 
Aplicáveis” que se apliquem ao 
subrecipiente. Cada disposição 
esclarece quando é que é aplicável. 

Relembremos:

Para prestadores, quer forneçam bens 
ou serviços, é sempre necessária nota 
de encomenda ou contrato, e têm de ser 
escolhidos através de concurso público de  
acordo com o processo e os procedimentos 
estabelecidos pela organização e vertidos  
no manual de aquisições da mesma. 

http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml
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Subvenção com Obrigações Determinadas 
ou um subcontrato quando é necessário um 
mecanismo legalmente vinculativo. 
Memorandos de Entendimento (MOU) ou 
outros pactos menos formais não se 
consideram meios apropriados para obrigar 
os subrecipientes, por não serem legalmente 
vinculativos. Antes de se assumir uma relação 
contratual,	é	necessário	verificar	se	todas	as	
partes compreendem as obrigações legais 
que ela implica. 

Planeamento e Implementação 
•	Requisitos e Regulamentação	-	É	
necessário	verificar	a	adjudicação	para	
determinar quais as disposições que 
também se aplicam aos subrecipientes e 
analisar com estes os requisitos e os 
regulamentos da USAID relativos ao tipo de 
sub-acordo	com	eles	firmado.	Exemplos:	

- Aquisições	-	Verificar	se	os	subrecipientes	
estão ao corrente dos princípios de custos 
para custos admissíveis e de que há 
mecanismos para comprovar as acções  
de aquisição.

- Marcas e Rotulagem	-	Verificar 
se os subrecipientes compreendem  
os requisitos de marcas e rotulagem. 

•	Custos comparticipados	-	Qualquer	custo	
comparticipado referente a subrecipientes  
tem de ser somado e aplicado à contribuição  
de custo comparticipado da organização,  
se existir. Por isso, é necessário trabalhar 
com os subrecipientes no registo de  
coisas como horas de voluntariado e outras 
contribuições em espécie. 

Relatórios
•	Cronogramas - Deve-se criar uma agenda 

para a apresentação de todos os relatórios 
necessários.	Deve-se	fixar	aos	
subrecipientes prazos que permitam à 
organização receber os relatórios com 
antecedência	suficiente	para	os	poder	
analisar	e	reflectir	nos	seus	próprios	
relatórios para apresentação à USAID. 

•	Auditorias - Deve-se determinar se os 
subrecipientes vão necessitar de auditorias 
externas. O limite de despesas para ONGs 
estrangeiras a partir do qual são necessárias 
auditorias	é	de	US$300.000	para	cada	ano.	
Para ONGs com sede nos EUA, é de 
US$500.000.	Este	montante	limite	abrange	 
a	totalidade	dos	financiamentos	do	 
Governo dos EUA, e não apenas os que o 
subrecipiente receba do recipiente no âmbito 
da sua adjudicação. 

Pós-Adjudicação
•	Encerramento - Os subrecipientes  
devem	efectuar	o	encerramento	financeiro,	
preencher todos os documentos que é 
necessário entregar e esclarecer o que 
pretendem fazer com os equipamentos ou 
bens de inventário adquiridos com fundos da 
USAID. Por isso, é necessário que encerrem 
antecipadamente as suas actividades. 

•	Registos	-	Deve-se	verificar	se	os	
subrecipientes sabem a documentação  
que devem conservar e por quanto tempo 
(normalmente três anos após a apresentação 
do	relatório	final).

2.6	Compreensão	do	 
Acordo Cooperativo
A fase de adjudicação termina quando é  
formalmente assinado o acordo entre a  
USAID e a organização. O acordo contém as 
expectativas e a regulamentação que regem  
a adjudicação. 

Esta secção do Guia analisa os Acordos  
Cooperativos, que é o tipo de acordo 
normalmente usado pela USAID. Algumas 
Missões, por procedimento de rotina, solicitam 
uma conferência pós-adjudicação, para 
analisar o Acordo Cooperativo em conjunto 
com o recipiente. Caso tal não aconteça, é 
possível pedir a sua realização. 

É	necessário	analisar	o	acordo	com	tempo	 
logo que é recebido e manter um exemplar 
acessível, para se poder consultar o clausulado 
regularmente. Efectivamente, todos os 
membros das equipas de gestão dos  
projectos devem lê-los na íntegra.

2.6.1	Fundamentos	 
do Acordo Cooperativo
Quando	se	assina	um	Acordo	Cooperativo	 
com	a	USAID,	a	organização	fica	legalmente	
obrigada a cumprir as suas normas e 
regulamentos. Alguns destes são claramente 
articulados, enquanto outros podem ser 
incorporados	por	referência.	É	necessário	
cumpri-los todos, e pode haver penalidades 
para o seu incumprimento, mesmo que  
não intencional. 

Simultaneamente, o Acordo Cooperativo 
também protege a organização. Por exemplo, 
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há cláusulas que proibem a USAID de exigir 
relatórios às organizações de forma exagerada,  
e outras que estabelecem que as organizações 
não podem ser obrigadas a implementar 
programas contra a sua vontade. Por isso,  
é igualmente importante conhecer tanto os 
direitos como as obrigações presentes no 
Acordo Cooperativo.

O que é um Acordo Cooperativo?

O acordo esquematiza o relacionamento  
entre a organização e a USAID e estabelece  
o seguinte:

1.	 qual	é	o	financiamento	que	é	prestado	pela	
USAID	à	organização;

2.	 o	que	é	que	se	espera	que	a	organização	
consiga	com	o	financiamento,	e	como	esta	
planeia	fazê-lo;

3.	 o	período	de	tempo	durante	o	qual	a	USAID	
prevê	prestar	apoio	ao	programa;

4.	 quem,	na	organização,	é	o	principal	
responsável	pelo	sucesso	do	programa;

5.	 quem,	na	USAID,	é	responsável	pelo	apoio	 
e	supervisão	do	programa;

6.	 o	que	é	necessário	fazer	para	solicitar	 
e	receber	fundos;

7.	 qual	o	papel	a	desempenhar	pela	USAID	 
na	execução	do	programa;

8.	 quais	as	obrigações	da	organização	 
para com a USAID durante a vigência  
do	programa;

9.	 quais	as	obrigações	da	organização	 
para com a USAID após a conclusão  
do	programa;

10.	os	direitos	específicos	e	a	protecções	
aplicáveis	à	organização;

11.	os	procedimentos	para	as	diferentes	
comunicações entre a organização e a 
USAID;	e

12.	as	consequências	e	contingências	 
se a organização não cumprir as suas 
obrigações, se a organização desejar 
rescindir o acordo ou se a USAID extinguir  
o programa.

Cada Acordo Cooperativo tem ligeiras 
diferenças. As secções abaixo do Acordo 
Cooperativo foram previstas para referência 
geral.	É	no	entanto	de	notar	que	o	que	é	
especificamente	disposto	em	cada	Acordo	 
Cooperativo são as obrigações legais  
de cada organização para com a USAID.

2.6.2	Acordo	Cooperativo	 
da USAID
O Acordo Cooperativo da USAID tem  
quatro secções principais:

1.	Carta de Adjudicação

2.	Anexo A - Cronograma

3.	Anexo B - Descrição do Programa

4.	Anexo C - Disposições Padrão

Embora o Acordo Cooperativo varie em  
função das adjudicações, os resumos 
seguintes descrevem os conteúdos gerais de 
cada uma das secções acima. Há importantes 
diferenças entre os acordos para ONGs 
sedeadas e para ONGs não sedeadas nos 
EUA, que estão presentes na secção das 
Disposições Padrão. Essas diferenças são  
aqui analisadas resumidamente, sendo as 
Disposições Padrão Comuns da USAID 
incluídas no Anexo	2. 

Carta de Adjudicação
A carta de adjudicação contém as seguintes 
informações sobre cada adjudicação:
•	Número do Acordo Cooperativo - Número 

a ser indicado em documentos importantes, 
correspondência e relatórios.

•	Montante Adjudicado (ou Adjudicação) -  
A soma total que a USAID prevê transferir ao 
longo da vigência do Acordo Cooperativo.

•	Montante Obrigatório - O montante do 
financiamento	imediatamente	disponibilizado	
ao adjudicatário. O montante obrigatório  
inicial é transmitido nesta carta. A carta de 
adjudicação contém também uma declaração 
do tipo “a USAID não é responsável pelo 
reembolso ao recipiente por quaisquer 
despesas que ultrapassem o montante 
obrigatório”. Indica depois o montante 
obrigatório em “Montante Atribuído a Esta 

Encontrar On-Line

 f USAID	ADS	Capítulo	303	-	Doações	 
e Acordos Cooperativos com ONGs  
(http://www.usaid.gov/policy/ads/300/303.pdf)

 f Disposições Padrão Obrigatórias para ONGs 
Não Sedeadas nos EUA (http://www.usaid.
gov/policy/ads/300/303mab.pdf) 

 f Disposições Padrão Obrigatórias para ONGs  
Sedeadas nos EUA (http://www.usaid.gov/
policy/ads/300/303maa.pdf) 
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Acção”. Cada aumento futuro do montante 
obrigatório	é	comprovado	por	modificação	
efectuada	pelo	AO,	que	especifica	o	novo	
montante obrigatório total. A organização 
recebe	cópias	dessas	modificações,	que	lhe	
permitem acompanhar o montante obrigatório 
em	cada	momento.	As	modificações	aos	
Acordos	Cooperativos	que	reflictam	aumentos	
do montante obrigatório não necessitam de 
ser assinadas pela organização. A USAID só 
está autorizada a reembolsar as organizações 
até ao montante obrigatório, não se 
responsabilizando por despesas suportadas 
para além desse montante.

•	Datas do Acordo	-	A	data	de	eficácia,	 
ou data de início de cada Acordo 
Cooperativo é a data em que a carta é 
enviada, salvo disposição em contrário.  
A data de conclusão é normalmente 
transmitida no corpo da carta.

•	Custos Comparticipados - a carta  
também estabelece o "Montante dos  
Custos Comparticipados (Não Federais)".  
Este montante é a parte dos custos 
comparticipados que a organização 
beneficiária	aceitou	suportar	no	programa,	
caso exista. Independentemente dos custos 
comparticipados serem em dinheiro, em 
espécie	ou	de	outro	tipo,	a	organização	fica	
responsabilizada por cumpri-la. Por isso, os 
acumulados dos custos comparticipados 
têm de ser controlados com exatidão 
durante o período de vigência.

•	Oficial	de	Acordos	-	O	"Agreement	Officer"	
(AO), representante legal do Governo dos 
EUA que assina a carta que concretiza  
a adjudicação.

•	Gabinete Pagador - O departamento que 
efectua o pagamento é o contacto principal 
da organização para os relatórios sobre a 
situação	financeira.

Anexo A - Cronograma
O Anexo A é o Cronograma. Cada elemento é 
explicado abaixo, fornecendo-se ligações para 
mais detalhes em outro local deste documento. 

•	A.1: Objectivo do Acordo Cooperativo 
-	Liga	explicitamente	o	financiamento	ao	
programa descrito na Descrição do 
Programa (Anexo B).

•	A.2: Prazo do Acordo Cooperativo - 
Contém dois conjuntos de datas: as datas 
de início e de conclusão de toda a 
adjudicação e a data da atribuição inicial  
de fundos. 

•	A.3: Montante do Acordo Cooperativo  
e Pagamento - Apresenta o montante total 
da adjudicação, o montante obrigatório e 
como os pagamentos se destinam a ser 
feitos. Esta secção também contém  
uma importante advertência quanto ao 
financiamento	continuado	dos	programas:

 O acréscimo de fundos até ao montante  
total do acordo só pode ser efectuado 
pela USAID de acordo com a 
disponibilidade de fundos, o progresso 
satisfatório do programa e a continuada 
pertinência dos objectivos do programa.

•	A.4: Orçamento do Acordo Cooperativo 
- Um sumário de todo o orçamento do 
projecto, incluindo o montante de custos 
comparticipados, se existir.

•	A.5: Relatórios e Avaliação - Uma listagem 
de todos os relatórios obrigatórios que a 
organização tem de apresentar durante  
a vigência do Acordo Cooperativo. 

- Financeiros - relatórios trimestrais  
da	situação	financeira	(SF-425)	

- Relatórios do programa - relatórios 
trimestrais de desempenho e planos  
de trabalho anuais

- Relatório	final - o relatório de conclusão  
a	apresentar	no	final	do	projecto

•	A.6: Taxa de Custos Indirectos (se 
aplicável) - Detalhes sobre a Taxa de  
Custos Indirectos Negociada (NICRA) do 
Acordo, incluindo como é calculada e se se 
trata	de	uma	taxa	provisória	ou	final	(esta	
cláusula pode não existir se não existir 
NICRA estabelecido).

•	A.7: Direito à Propriedade - Bens 
adquiridos ao abrigo do acordo, como 
automóveis, equipamento informático, etc., 
que podem reverter para a organização ou 
para outros.

•	A.8:	Código	Geográfico	Autorizado -  
Os regulamentos de aquisições da USAID 
variam	com	base	na	área	geográfica	
específica	em	que	o	projecto	venha	a	ser	
implementado.	O	código	geográfico	do	
Acordo	Cooperativo	define	o	conjunto	 
de regras quanto a aquisições que se aplica 
ao projecto, ou seja, os requisitos de fonte 
(pontos de aquisição dos bens a comprar)  
e de origem (país de fabrico dos artigos  
a adquirir). 

•	A.9:	Custos	Comparticipados	-	É	o	
montante com que a organização se 
compromete a contribuir de fontes externas 
ao Governo dos EUA. Se a organização se 
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tiver comprometido a uma comparticipação 
de custos para implementar o seu projecto, é 
obrigada a apresentar o acumulado das suas 
contribuições desse tipo nos relatórios  
trimestrais	da	situação	financeira.	

•	A.10: Participação Substancial - A USAID 
tem	responsabilidades	claramente	definidas	
para rever e aprovar certos aspectos dos 
programas, incluindo nomeadamente  
as seguintes:

- Aprovação do Plano de Implementação 
- A implementação ou plano de trabalho 
descreve como a organização tenciona 
implementar o seu programa para atingir  
os objectivos estipulados no Acordo 
Cooperativo. Após a apresentação, a 
USAID analisa o plano de trabalho, 
fornecendo as suas opiniões sobre ele  
à organização. Não se pode iniciar a 
implementação de um programa antes de 
se	obter	aprovação	oficial	do	plano	de	
trabalho. Normalmente, os planos de 
trabalho anuais são necessários para 
adjudicações que decorram em vários 
anos, nas datas de apresentação 
estipuladas em cada acordo.

- Aprovação do Pessoal Chave 
Especificado - Há vários cargos nos 
projectos que podem constar desta 
secção como Pessoal Chave (2.5.1), bem 
como os nomes das pessoas que no 
momento os desempenhem. A USAID  
só pode designar como Pessoal Chave 
cargos que sejam essenciais para a 
correcta implementação de qualquer 
adjudicação. As directivas da USAID 
limitam esta designação a um número 
razoável, que geralmente não excede 
cinco	cargos	ou	5%	dos	funcionários	do	
recipiente, conforme o que for maior.

- Aprovação de Colaboração com o 
Adjudicatário ou Participação Conjunta 
-	Se	os	projectos	puderem	beneficiar	dos	
conhecimentos técnicos da USAID, o AO 
pode autorizar a colaboração com o 
adjudicatário ou a participação conjunta  
da USAID e do mesmo no programa. Tem 

de	haver	fundamentos	suficientes	para	 
o envolvimento da Agência, sendo esse 
envolvimento	formatado	especificamente	
para	abranger	elementos	identificados	 
na	descrição	do	programa.	Quando	 
estas	condições	se	verificam,	o	AO	 
pode estabelecer níveis apropriados  
de participação substancial, tais como  
os seguintes: 

1.	Participação	de	colaboração	na	escolha	 
dos membros da comissão consultiva, se  
o programa criar essa comissão para  
tratar com problemas técnicos ou de 
programação e administrativos que 
escapem à rotina. 

2.	Aprovação	e	participação	nas	sub-
adjudicações. Os adjudicatários têm de  
obter a aprovação prévia do AO para 
sub-adjudicações ou externalização de 
tarefas da sua adjudicação. Se todos os 
subrecipientes	forem	identificados	à	partida	
e indicados no acordo, só são necessárias 
aprovações adicionais se esses 
subrecipientes forem substituídos ou 
entrarem novos. Embora esta participação 
geralmente se limite à aprovação do 
trabalho de terceiros, a USAID reserva-se 
direitos de aprovação mais vastos sobre as 
sub-adjudicações ou contratos, traduzindo-
se claramente esse seu envolvimento na 
disposição sobre participação substancial  
do acordo. 

3.	Aprovação	dos	planos	de	monitorização	 
e de avaliação do recipiente. O AO (salvo 
delegação diferente pelo AOTR) tem  
de	aprovar	qualquer	modificação	nos	
objectivos propostos ou outros aspectos 
dos	planos	de	M&E.	Por	exemplo,	se	a	
equipa nacional sugerir à organização que 
trabalhe	em	outra	área	geográfica	e,	em	
resultado disso, se constatar que os 
objectivos mudam, é necessário obter 
aprovação escrita antes de avançar. 

4.	Autorização	de	tipos	específicos	de	
encaminhamento ou de reencaminhamento 
devido a ligações mútuas com outros 
projectos. Todas essas actividades têm  
de ser incluídas na descrição do programa, 
negociadas no orçamento e passar a fazer 
parte da adjudicação.

Nota: Algumas Missões podem também incluir 
a disposição sobre participação substancial, 
quando apropriado:

Autoridade da Agência para Interromper 
Imediatamente uma Actividade de Construção 
- O AO pode interromper imediatamente uma 
actividade	de	construção	caso	as	specificações	
não sejam cumpridas. Nesses casos, o AO  
tem	também	de	anexar	as	especificações	
identificadas	à	adjudicação	durante	a	sua	

Encontrar On-Line

 f 22	CFR	228	-	Normas	Sobre	Fonte,	Origem	
e Nacionalidade para Bens e Serviços 
Financiados pela USAID  
(http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx
?c=ecfr;sid=f410ee9353f69d2edc3205ce85
72be2b;rgn=div5;view=text;node=22%3A1.
0.2.22.27;idno=22;cc=ecfr)

 f ADS	Capítulo	310	-	Fonte,	Origem	 
e Nacionalidade (http://www.usaid.gov/
policy/ads/300/310.pdf)

http://www.usaid.gov/policy/ads/300/303.pdf
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr;sid=f410ee9353f69d2edc3205ce8572be2b;rgn=div5;view=text;node=22%3A1.0.2.22.27;idno=22;cc=ecfr
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execução.	Todas	as	modificações	importantes	
das	especificações	devem	ser	tratadas	como	
modificações	à	adjudicação.	

•	A.11: Receitas do Programa - São os 
montantes brutos ganhos pela organização  
e directamente gerados por uma actividade 
apoiada ou auferidos em resultado da 
adjudicação. As receitas do programa 
abrangem os honorários por acções de 
formação ou outros serviços, os fundos 
obtidos através da venda de equipamentos 
adquiridos com fundos da USAID, os juros 
cobrados em micro-empréstimos, etc.  
Os fundos que sejam angariados mediante  
a de equipamentos, mesmo depois de o 
acordo terminar, continuam sujeitos a estas 
normas.	É	favor	consultar	a	terminologia	
sobre equipamentos no capítulo	4 
(Aquisições) deste Guia para analisar a 
regulamentação relativa à venda de bens 
adquiridos com fundos da USAID. As 
actividades que gerem receitas não 
constituem receitas do programa caso os 
fundos angariados revertam directamente 
para os recipientes, e não para o projecto.

•	A.12: Disposições Especiais - Nestas  
se incluem:

- A.12.1:	Deficiência - A USAID exige que 
as organizações tomem medidas para 
assegurar que as pessoas portadoras  
de	deficiência	não	sejam	discriminadas.	

- A.12.2: Financiamento do Terrorismo -  
As organizações têm de cumprir a 
legislação dos EUA relativa ao 
fornecimento de recursos a organizações 
associadas ao terrorismo. Esta disposição 
também se aplica aos sub-acordos ao  
abrigo dos acordos. 

- A.12.3: Condições Especiais de 
Adjudicação - se o estudo pré-adjudicação 
tiver resultado em quaisquer conclusões ou 
deficiências,	o	acordo	estabelece	o	prazo	
concedido para que esses pontos sejam 
corrigidos. Caso os problemas não sejam 
resolvidos de forma satisfatória, o acordo 
pode	ficar	comprometido.

Anexo B - Descrição do Programa

A Descrição do Programa é o fulcro do  
Acordo Cooperativo. O seu conteúdo pode 
incluir total ou parcialmente as informações 
seguintes: objectivos da adjudicação, 
resultados e consequências previstos da 
adjudicação, populações alvo, concentração 
geográfica,	relevo	estratégico,	actividades	
específicas	e	perspectiva	de	avaliação	e	
monitorização. A Descrição do Programa 
baseia-se na candidatura técnica apresentada 
durante	o	concurso	para	financiamento.	Caso	
tenham sido levantadas questões durante a 

análise técnica e tiver sido pedido durante as 
negociações para serem resolvidas, elas são 
incluídas	na	Descrição	do	Programa	revista.	É	
necessário fundamentar claramente quaisquer 
mudanças importantes oriundas dos  
resultados da análise técnica, nomeadamente 
modificações	dos	objectivos,	do	orçamento	 
ou da abordagem técnica, e pedir a sua 
aprovação por escrito ao AO antes de se agir 
com base nelas. 

Anexo C - Disposições Padrão

Disposições padrão são as várias leis, 
regulamentos e exigências aplicáveis às 
entidades	que	recebam	financiamento	 
da USAID. Embora sejam “padrão”, as  
disposições realmente presentes nos  
Acordos Cooperativos variam com base  
em duas coisas:

•	As	organizações	sedeadas	nos	EUA	 
e no estrangeiro têm diferentes disposições  
padrão, embora algumas coincidam.

•	Algumas	das	disposições	padrão	 
têm	de	figurar	em	todos	os	Acordos	
Cooperativos (“disposições padrão 
obrigatórias”), enquanto outras só são 
incluídas se se aplicarem ao programa 
específico	(“necessárias	como	disposições	
padrão aplicáveis”).

2.7 Sumário e Referências
Durante a fase de adjudicação, inicia-se o  
processo de desenvolvimento de relações com a 
USAID e de conclusão dos principais detalhes do 
acordo que vai orientar o resto da adjudicação.

Este capítulo apresentou conceitos importantes 
relativos à adjudicação e às base dos acordos, 
descreveu as tarefas fundamentais necessárias 
à conclusão das adjudicações e resumiu o que 
é necessário ter estabelecido antes de se iniciar 
um programa.

O capítulo seguinte continua com a fase  
de arranque dos programas, para que se 
iniciem logo que a USAID e a organização 
assinem o Acordo de Cooperação.

Referências
•	USAID	ADS	Capítulo	303	-	Doações	 

e Acordos Cooperativos com ONGs  
(http://www.usaid.gov/policy/ads/300/303.pdf) 

•	Disposições	Padrão	Obrigatórias	da	USAID	
para ONGs Não Sedeadas nos EUA (http://
www.usaid.gov/policy/ads/300/303mab.pdf)

•	Disposições	Padrão	Obrigatórias	da	USAID	
para ONGs Sedeadas nos EUA (http://www.
usaid.gov/policy/ads/300/303maa.pdf)




