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9.1 Resumo

O	processo	de	procura	de	financiamento	pode	
ser difícil, intimidatório, excitante e exaustivo. 
Há muita concorrência e, especialmente 
para pequenas organizações, o futuro de um 
programa pode depender da capacidade de  
se obterem fundos. 

Uma angariação de fundos com sucesso 
exige	a	utilização	eficiente	dos	recursos	para	
se	visarem	oportunidades	de	financiamento	
correspondentes ao trabalho da organização. 
Este capítulo vai ajudar ao desenvolvimento 
de estratégias de angariação de fundos, 
mostrando como procurar oportunidades 
de	financiamento	(9.3), como candidatar-se 
a	financiamentos	(9.4), e como conceber 
programas (9.5) e orçamentos (9.6). Engloba 
ainda secções especiais sobre elegibilidade 
para	financiamento	(9.7) e desenvolvimento e 
promoção de parcerias (9.8) para reforçar as 
oportunidades	de	financiamento.

Objectivos
•	Compreender	os	vários	mecanismos	de	
financiamento	e	de	concursos	públicos	do	
Governo dos EUA.

•	Aprender	estratégias	de	angariação	de	
fundos	e	de	candidatura	a	financiamentos.

•	Melhorar	a	capacidade	de	criação	de	
candidaturas	a	financiamento	sólidas.

Acrónimos e Termos 
Fundamentais
•	Acordo Cooperativo - Um dos dois métodos 

utilizados pelo governo dos EUA para prestar 
assistência. Este método é escolhido quando 
o governo pretende manter uma participação 
importante nos projectos.

•	APS - Annual Program Statement 
(Declaração Anual de Programa), pedido de 
financiamento	que	permite	ao	USG	efectuar	
múltiplas adjudicações ao longo de um 
período de tempo. 

•	Aquisição - Compra ou contrato efectuado 
pelo USG para obter qualquer coisa para ser 
utilizada por si. Inclui produtos, mercadorias 
e serviços.

•	Assistência - Financiamento do governo  
dos EUA a uma pessoa ou organização para 
a prossecução de um objectivo público. 

•	Categorias Orçamentais Padrão - 
Categorias Padrão que o Governo dos 
EUA aconselha para uso de todos os 
adjudicatários, e que incluem Pessoal, 
Benefícios Adicionais, Consultores, Viagens/
Transportes, Equipamentos, Abastecimentos, 
Serviços Contratados (subempreitadas), 
Custos de Programa (às vezes substituída 
por “custos de construção”), Outras 
Despesas e Custos Indirectos.

•	Contrato - Mecanismo utilizado pelo USD  
na adjudicação de aquisições.

•	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 Comparticipados - A parte das 
despesas do projecto ou programa que 
o 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. 

•	Fundos Correspondentes - Um montante 
fixo	ou	uma	percentagem	de	fundos	alheios	
ao Governo dos EUA que a USAID exige por 
vezes como contribuição do recipiente para o 
projecto, para que este possa receber fundos.

•	 Indicador	-	Um	ponto	específico	dos	 
dados que é monitorizado pela organização 
para avaliar o progresso do programa. 

•	Montante Obrigatório ou Obrigação -  
O montante que a USAID tenha garantido 
a um programa. Não há garantias de que a 
USAID reembolse os recipiente 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 
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NICRA, consultar o Guia de Boas Práticas 
para Custos Indirectos da USAID, em  
http://www.usaid.gov/business/regulations/
BestPractices.pdf.)

•	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.

•	RFA - Solicitação o de Candidaturas, 
mecanismo para concessões ou Acordos 
Cooperativos,	que	significa	que	a	USAID	prevê	
actividades	de	financiamento	com	supervisão	
limitada. Os RFAs são os meios mais comuns 
para solicitar candidaturas de ONGs.

•	RFP - Solicitação o de Propostas, mecanismo 
dos contratos. Os contratos podem ser 
adjudicados a qualquer tipo de organizações, 
mas são mais frequentemente utilizados com 
organizações	sem	fins	lucrativos.

•	Subvenções - Método utilizado pelo 
governo dos EUA para prestar assistência. 
Com ele, o USG mantém menos controlo 
sobre o programa, relativamente a um 
Acordo Cooperativo.

9.2 Começar
Embora possam existir por aí inúmeras 
oportunidades	de	financiamento,	as	
organizações têm de ponderar vários factores 
e	decidir	quais	as	fontes	específicas	a	utilizar.	
Ao	ter	em	conta	futuros	financiamentos,	é	
importante que se conheça a organização, que 
esta tenha uma visão e uma missão claras e 
que se saiba o que ela faz bem. Isso vai ajudar 
a	que	se	decidam	as	fontes	de	financiamento	
e o tipo de programas a tentar implementar. 
Uma avaliação deste tipo, realista e cuidadosa, 
leva a uma melhor compatibilidade entre 
financiador	e	financiado.

Após a organização encontrar a oportunidade 
de	financiamento	mais	adequada,	o	passo	
seguinte é "vender-se" como sendo a melhor 
para a tarefa. Cada ONG possui estratégias 
próprias para se diferenciar de outras 
organizações e promover a sua competência, 
experiência e capacidade. Entre as estratégias 
das ONGs são de destacar as seguintes:

•	Experiência	Geográfica - A ONG tem 
experiência de prestação de serviços 
em	determinada	área	geográfica?	
Independentemente da dimensão - desde 
uma pequena comunidade até uma região 
englobando vários países - a experiência 
de trabalho numa zona faz intuir que a 
organização possui uma perspectiva sobre 
o panorama político, cultural e linguístico 
local.	Significa	também	que	tem	pessoal	e	
instalações no terreno e está pronta  
a arrancar.

•	Competência Técnica - A ONG 
especializou-se na prestação de 
determinado	serviço?	Em	geral,	possuir	
determinada área de especialização 
técnica, como a comunicação de mudança 
comportamental ou a implementação de 
intervenções de assistência domiciliária, 
é mais importante que tenha apenas 
experiência - dá a entender competência 
na prestação de serviços no seu sector de 
especialização. 

•	Especialização	Demográfica - A ONG 
especializou-se na acção de prestação de 
serviços	a	determinado	grupo	demográfico,	
como as mulheres, as crianças ou as 
populações	de	alto	risco?	Como	quanto	à	
competência técnica, a especialização num 
grupo	demográfico	específico	pode	denotar	
uma sensibilidade especial na prestação de 
serviços a esse grupo alvo.

•	Potenciação de Recursos Especiais - 
A ONG tem capacidade para aproveitar 
determinado	recurso	importante?	As	
organizações de base religiosa (OBFs) 
potenciam normalmente o aproveitamento de 
fundos privados e de voluntários motivados 
pela fé para promoverem as suas iniciativas. 
De forma semelhante, as ONGs ligadas a 
universidades	ou	a	organizações	profissionais	
aproveitam o pessoal universitário ou os 
recursos	do	sector	profissional.

As organizações de grande dimensão podem 
recorrer à combinação destas estratégias, mas 
a maioria das mais pequenas tem normalmente 
um único activo principal em que centra os 
seus esforços de angariação de fundos. Por 
exemplo, uma organização especializada na 
prestação de serviços em determinado país 
concentra-se em encontrar oportunidades de 
financiamento	nesse	mesmo	país,	enquanto	
uma organização perita em determinado sector 
técnico	procura	obter	financiamentos	para	
acções nesse sector.

Para se ter sucesso na angariação de fundos, 
é necessário partir das forças da organização. 
Caso contrário, perde-se tempo e dinheiro 
tentando adjudicações para as quais não se 
está bem posicionado, ou acaba-se por andar à 
procura de fundos para actividades que não se 
adequam à missão da organização. 

http://www.usaid.gov/business/regulations/BestPractices.pdf
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O estabelecimento de uma estratégia de 
angariação de fundos direccionada permite 
a	maximização	dos	esforços	e	a	fidelidade	à	
missão	da	organização,	e	finalmente	aumenta	
as hipóteses de obtenção das adjudicações 
pretendidas.

9.2.1	Cinco	Sugestões	para	
Procurar Financiamentos
1. Candidatar-se a montantes de financiamento 

razoáveis e adequados.

	 Ao	candidatar-se	a	fundos,	verificar	o	
anúncio quanto aos limites orçamentais e 
criar um âmbito de programa (por exemplo, 
cobertura	geográfica	e	objectivos	propostos)	
que correspondam a esses limites. (Para 
mais informações sobre o orçamento 
dos programas, ver secção (9.6) sobre 
Orçamentação).

2. Fornecer dados específicos nas propostas

 Os inspectores técnicos que avaliam as 
propostas perguntam constantemente 
“Como?”.	Não	basta	declarar	o	que	se	vai	
fazer, tem de se explicar como se vai fazer. 
Deve-se descrever como a abordagem da 
organização é diferente e/ou como ela teve 
sucesso no passado. Deve-se explicar, ainda, 
como vão ser monitorizados os resultados. 
Antes de se apresentar a proposta, esta 
deve ser relida inteiramente, fazendo-se 
constantemente as perguntas "como" e 
"quanto":	Quanto	custa?	Como	se	avalia?	
Como	vai	funcionar?	Como	se	vai	obter	 
esse	resultado?	

3. Criar uma rede de parcerias.

 As parcerias de sucesso têm todas as formas 
e tamanhos, abrangendo grandes e pequenas 
organizações e desde empresas do sector 
privado a fundações e grupos religiosos. 
Podem reunir instituições que prestam serviços 
diferentes ou organizações semelhantes 
umas às outras. A chave para o sucesso é a 
vontade das organizações de trabalharem em 
conjunto para aprovitarem as várias forças de 
cada	uma	delas.	Quanto	maior	for	a	rede	de	
relacionamentos, maior será o potencial das 
oportunidades de parceria que surgirão.

4. Ser preciso nas respostas aos anúncios

 Os erros mais comuns na resposta aos 
anúncios de concursos públicos são a 
ausência de tratamento de pontos ou 
critérios chave, o incumprimento de prazos 
por apenas algumas horas e a falta de 
respeito pelos requisitos de apresentação. 
Podem perder-se semanas de trabalho só 
por não se incluir um orçamento ou utilizar 
o	modelo	adequado.	Quando	se	decide	
responder a um concurso público, o primeiro 
passo deve ser examinar no anúncio os 

requisitos de apresentação exactos - 
documentos necessários, limites de páginas, 
prazos e horas, instruções de apresentação, 
etc.	Deve-se	fazer	uma	lista	de	verificação	
e	confirmar	cada	requisito	antes	da	
apresentação	da	proposta	final.	Se	possível,	
a proposta deve ser apresentada com 
antecedência, para se evitarem os problemas 
de última hora.

5. Iniciar projectos piloto com fundos privados,  
se possível.

	 Se	a	organização	possuir	financiamento	
privado, deve equacionar arrancar com um 
projecto piloto. Projectos piloto desenvolvidos 
a pequena escala e utilizando a mesma 
concepção técnica, a mesma gestão de 
projecto,	a	mesma	M&E	e	os	mesmos	
princípios orçamentais que os projectos em 
grande escala podem conferir à organização 
uma valiosa experiência, que pode ser utilizada 
mais	tarde	para	concorrer	a	financiamentos.	
Uma proposta de alargamento de um programa 
existente - mesmo que este seja um programa 
piloto - assenta mais em realidades que um 
projecto novo. Isso dá aos doadores mais 
garantias de que o projecto proposto tem fortes 
hipóteses de ser bem sucedido.

9.3 Busca de  
Oportunidades de 
Financiamento
A escolha dos melhores métodos para a 
organização	angariar	fundos	requer	reflexão	
e planeamento. A maioria das organizações 
não tem recursos para concorrer a todas as 
oportunidades	de	financiamento,	e	por	isso	
tem de escolher quais são aquelas que mais 
se aproximam dos seus objectivos. Há fontes 
de	financiamento	que	vão	desde	as	que	foram	
concebidas	para	fins	muito	específicos	até	
às que quase não estabelecem condições ou 
limitações.	Esta	secção	analisa	a	identificação	e	
compreensão	das	várias	fontes	de	financiamento	
que possam estar ao dispôr da organização. Na 
secção	de	referências,	no	final	do	capítulo,	há	
hiperligações para os recursos (9.9) de diferentes 
estratégias de angariação de fundos. 

A angariação de fundos exige tempo e 
habilidade.	Na	busca	de	apoio	financeiro	para	
os programas, é necessário dedicar recursos 
à	pesquisa	e	à	candidatura	a	financiamentos	
e ao estudo de outros métodos de recolha de 
fundos. A maioria das organizações possui 
recursos limitados, pelo que pode ser difícil 
decidir o tempo e a energia do pessoal a serem 
desviados da implementação para a angariação 
de fundos. No entanto, o segredo não está 
apenas em gastar tempo, mas usar o tempo 
e as competências de que se dispuser o mais 
eficazmente	possível.
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9.3.1	Definição	dos	Doadores	
O termo “doador” é normalmente referente a uma 
organização cujo principal objectivo é a atribuição 
de	financiamentos	a	organizações	sem	fins	
lucrativos para estas implementarem programas 
destinados	a	alcançarem	objectivos	específicos.	
Podem ser doadores os governos, as pessoas,  
as empresas ou até outras organizações.

Há centenas de doadores que oferecem 
fundos para tratar de problemas em países 
de todo o mundo. Alguns disponibilizam 
milhares de milhões de dólares, enquanto 
outros	se	ficam	apenas	por	alguns	milhares.	
Alguns abrem concursos públicos, enquanto 
outros	apoiam	determinados	tipos	específicos	
de organizações. Alguns dão fundos para o 
recipiente gastar à sua discrição, enquanto  
outros	só	dão	financiamentos	para	fins	 
muito	específicos.

A descoberta de doadores adequados exige 
tempo e pesquisa. Esta secção esquematiza  
os tipos mais vulgares de doadores.

9.3.2	Tipos	Vulgares	 
de Organizações Doadoras
A lista seguinte pode ajudar a conhecer 
doadores ou instituições que possam estar 
disponíveis para apoiar programas ou para 
aconselhar quanto ao acesso a recursos para 
financiamento	dos	projectos:

•	Governos	Anfitriões - Os ministérios têm 
frequentemente programas que disponibilizam 
financiamento	a	ONGs	para	a	implementação	
de programas. As suas prioridades são 
normalmente	definidas	nos	documentos	
de planeamento estratégico do país, que 
podem incluir detalhes sobre como se planeie 
financiar	os	esforços	necessários	no	mesmo.

•	Outros Governos (Repartições/
Organizações Bilaterais) - Da mesma forma 
que o governo dos EUA concede fundos 
através de várias instituições, como a USAID, 
o ministério da saúde ou o ministério do 
trabalho,	há	outros	países	que	financiam	
igualmente a ajuda ao desenvolvimento. 
Normalmente,	esses	financiamento	são	
organizados por instituições semelhantes 
à USAID, como por exemplo o Department 
for International Development do Reino 
Unido (DFID—www.dfid.gov.uk), a Canadian 
International Development Agency do Canadá 
(CIDA—www.acdi-cida.gc.ca), a Australian 
Agency for International Development da 
Austrália (AUSAID—www.ausaid.gov.au),  
ou o Banco Mundial (www.worldbank.org).

- Programas de Embaixadas - Por vezes, as 
embaixadas no estrangeiro possuem fundos 
para apoiar projectos em pequena escala.

•	Organizações Multilaterais de 
Financiamento - Estas organizações reúnem 
recursos dos governos, do sector privado e 
de pessoas singulares para proporcionarem 
financiamento	para	causas	específicas.	
Alguns exemplos: o Fundo Mundial para 
a Luta Contra a SIDA, a Tuberculose e a 
Malária (http://www.theglobalfund.org/en/), 
e departamentos da ONU como o Programa 
Conjunto das Nações Unidas para o HIV/SIDA 
[UNAIDS—www.unaids.org] e o Fundo das 
Nações Unidas para a Infância [UNICEF—
www.unicef.org/]).

•	Fundações Privadas - As grandes fundações 
caritativas dão por vezes subsídios para 
programas. Para mais informações, consultar 
www.foundationcenter.org. 

•	Grupos de Base Religiosa - Há centenas  
de instituições de orientação religiosa que 
recolhem fundos entre os seus membros 
para	conceder	subvenções	e	financiamentos	
às organizações.

•	Dádivas de Mecenato Empresarial - Algumas 
grandes empresas têm programas para 
financiar	projectos	nos	países	onde	operam.

•	Marketing Empresarial Relacionado  
com Causas - Fusão do apoio a uma causa 
caritativa com a aquisição ou promoção de 
um bem ou serviço. Um dos exemplos é a 
Campanha Product Red, promovida pelo 
vocalista	da	banda	rock	U2,	Bono,	desde	
o	seu	lançamento	em	2006.	Ao	comprarem	
artigos seleccionados com a marca Product 
Red em empresas como a Gap Inc. e a 
Starbucks Corp., os consumidores apoiam 
simultaneamente	organizações	sem	fins	
lucrativos, como o Fundo Mundial de Luta 
Contra a SIDA, a Tuberculose e a Malária.

9.3.3	Fontes	de	
Financiamento Privadas 
O apoio de fontes privadas pode traduzir-se 
sob a forma de numerário ou em contribuições 
em espécie. Obter doações de pessoas, 
fundações e/ou empresas tem muitas 
vantagens. O dinheiro de origem privada 
angariado vai normalmente para um fundo 
geral que sustenta as operações correntes 
da organização, não tendo de ser aplicado 
em	programas	específicos.	Pode	ser	usado	
na reconciliação de fundos ou como custo 
comparticipado para se aproveitar melhor um 
programa	financiado	pela	USAID	(apresentando	
potencialmente a organização como parceira 
mais	atraente,	entretanto).	Além	disso,	fica	
disponível imediatamente em muitos casos e 
obedece a menos regulamentações, restrições 
nas aquisições e requisitos de relatórios. 

http://www.dfid.gov.uk
http://www.acdi-cida.gc.ca
http://www.ausaid.gov.au
http://www.worldbank.org
http://www.theglobalfund.org/en/
http://www.unaids.org
http://www.unicef.org/
http://www.unicef.org/
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Há numerosas estratégias para se angariar 
dinheiro de fontes privadas. Algumas organizações 
aproveitam ligações a grupos religiosos 
ou outras organizações com as mesmas 
preocupações. Outras reúnem fundos através da 
consciencialização do público para o seu trabalho 
e esperando que as fortes impressões positivas 
que este cause leve as empresas e/ou as pessoas 
a apoiarem os seus programas.

A maioria das estratégias de angariação de 
fundos com mais sucesso parte da "rede de 
conhecidos" - relações que as pessoas da 
organização já possuem. Por exemplo, no caso 
de uma organização de base religiosa, é possível 
aproveitar uma rede de igrejas, sinagogas ou 
mesquitas, ou de pessoas com a mesma fé, 
para se angariar fundos. Se os membros do 
Conselho de Administração ou do pessoal, ou 
até os voluntários, tiverem ligações pessoais com 
empresas ou outras organizações, é possível tirar 
partido delas para solicitar doações.

Compete a cada um descobrir os 
relacionamentos que podem ajudar a reunir 
fundos. Com criatividade, não há limite para 
ideias potenciais. Apresentamos algumas 
sugestões a ter em conta quando se 
angariarem fundos.

• Procurar “clientes habituais”. 
	 Quem	está	no	mundo	dos	negócios	sabe	 

que é muito mais fácil fazer com que um 
cliente habitual regresse do que conquistar 
um novo cliente que entre na loja pela 
primeira vez. O mesmo se aplica às doações 
privadas. Por isso, são convenientes 
estratégias para manter empenhados os 
apoiantes actuais. Por exemplo, pode-se 
criar um boletim que exponha como se usam 
os fundos, ou agradecer doações vultuosas 
através de placas ou de símbolos especiais  
a descerrar nas instalações dos projectos.

• Pedir doações. 
 Se se disser a um grupo, empresa ou pessoa 

o fantástico trabalho que se faz mas não 
se disser que se necessita de apoio nem 

como lhes é possível apoiar a organização, 
os potenciais doadores não sabem que 
são necessárias doações. Estas devem ser 
pedidas abertamente, disponibilizando-se 
várias formas de as receber, sob a forma de 
numerário ou em contribuições em espécie.

• Prever formas para as pessoas e 
organizações poderem participar. As pessoas 
que apoiam as organizações gostam de 
sentir que participam. Deve-se pensar em 
formas para fazer com que as empresas 
privadas e as pessoas participem mais 
na organização. Por exemplo, podem-
se organizar oportunidades especiais de 
voluntariado que permitam às pessoas 
ver os projectos de perto e lhes dêem 
possibilidade de contribuirem. Ou, quando 
alguém demonstrar o seu empenho na ONG 
através	de	apoios	significativos,	essa	pessoa	
pode ser convidada a integrar o respectivo 
Conselho de Administração ou a ter funções 
de consultoria em determinado projecto. 

É	necessário	ter	também	em	conta	o	
apoio em espécie, ou seja, em recursos 
não monetários. Em vez de se comprar 
tudo com dinheiro, devem-se procurar 
doações da comunidade. O apoio em 
espécie,	contribuições	não	financeiras,	pode	
abranger artigos que teriam de outra forma 
de ser pagos. Por exemplo, quando alguns 
voluntários oferecem um serviço, provisões 
ou ajuda sem remuneração, a organização 
recebe apoios em espécie. Esses apoios 
podem vir de membros da organização,  
da comunidade local ou de outras fontes.

A combinação correcta de estratégias 
e tácticas de angariação de fundos é 
fundamental e difere de organização para 
organização.	A	Figura	51	apresenta	várias	das	
potenciais	fontes	de	financiamento	debatidas	
acima, juntamente com algumas das suas 
vantagens e desvantagens, que devem ser 
tidas em conta antes de se decidir o conjunto 
de acções a tomar.

Figura 51 - Síntese de Fontes de Angariação de Fundos*

Fonte Vantagens Desvantagens

Pessoas •	 Fonte de base que pode ser constituída 
•	 Os doadores podem tornar-se  

potenciais patronos
•	 Os voluntários podem ser fontes de 

dinheiro e/ou de ligações a outras fontes.

•	 Caro de implementar, é provável que 
dê pouco retorno para muito esforço

•	 Arriscado para ONGs sem experiência
•	 Necessita de forte adesão do 

Conselho de Administração, da 
gestão, do pessoal e dos voluntários

•	 Serviço vountário em espécie provável

Fundações Privadas •	 Podem ser fonte de grandes somas  
de dinheiro

•	 Financiamentos menores podem  
ser constantes

•	 Orientações e processos claros
•	 Pessoal acessível e especializado
•	 Empenho na mudança social
•	 Podem ter prazos rotativos

•	 Grandes somas de dinheiro  
podem ser concedidas só uma vez

•	 Podem estar ligados a objectivos 
muito	específicos	que	não	
correspondam aos da ONG
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Fonte Vantagens Desvantagens

Fundações 
Empresariais

•	 Podem ser fonte de grandes somas  
de dinheiro 

•	 Financiamentos menores podem  
ser constantes

•	 Pessoal acessível e especializado
•	 Sintonia com as necessidades da 

comunidade 

•	 Podem estar ligados a objectivos 
muito	específicos	que	não	
correspondam aos da ONG

Grandes Empresas •	 Podem ser fonte de grandes somas  
de dinheiro 

•	 Financiamentos menores podem  
ser constantes

•	 Pessoal especializado
•	 Podem ter processos de candidatura 

menos formais

•	 Podem estar ligados a objectivos 
muito	específicos	que	não	
correspondam aos da ONG

•	 Podem querer representação no 
Conselho de Administração

•	 O acesso pode exigir ligações 
pessoais

•	 Tem de se saber o tipo de negócio 
(produtos ou serviços)

Marketing Empresarial 
Relacionado com 
Causas 

•	 Gera receitas a curto prazo
•	 Reforça a imagem da ONG no mercado
•	 Aumenta a conciencialização para  

o problema
•	 Atrai voluntários
•	 Gera publicidade
•	 Torna fácil e cómodo às pessoas dar

•	 Solução de curto prazo
•	 Podem estar ligados a objectivos 
muito	específicos	que	não	
correspondam aos da ONG

•	 A associação pode manchar  
a imagem da ONG

•	 Pode afastar voluntários importantes 
e/ou outros doadores 

•	 Distrai os consumidores do(s) 
verdadeiro(s) problema(s)

Pequenas empresas 
locais

•	 Muito informais 
•	 Financiamentos podem ser constantes
•	 As ligações pessoais são fundamentais
•	 O foco local é importante
•	 Pouco exigentes quanto ao formato  

da doação

•	 Pequenas somas de dinheiro
•	 Gama de interesses limitada
•	 Os contactos pessoais são muto 

importantes

Igrejas, Organizações 
de Base Religiosa e 
Associações 

•	 Procuram frequentemente projectos  
de grupo

•	 Podem ser focados nas origens
•	 Empenho no bem público

•	 Serviços em espécie mais prováveis
•	 Necessidade de corresponder à sua 

perspectiva local, religiosa ou  
de serviço 

Governos Locais/
Nacionais
(Governos	Anfitriões)

•	 Possíveis grandes somas de dinheiro
•	 Orientações, prazos e processos claros
•	 A	influência	política	ajuda
•	 Podem	ser	fonte	de	financiamento	

constante
•	 Empenho no bem público

•	 O processo de candidatura pode ser 
complicado e moroso

•	 Podem exigir relatórios e registos 
minuciosos

•	 Podem estar ligados a objectivos 
muito	específicos	que	não	
correspondam aos da ONG

Organizações 
Multilaterais
(UNAIDS, UNICEF,  
Fundo Mundial, etc.)

•	 Possíveis grandes somas de dinheiro
•	 Orientações, prazos e processos claros
•	 Podem	ser	fonte	de	financiamento	

constante
•	 Empenho no bem público

•	 O processo de candidatura pode  
ser complicado e moroso

•	 Podem exigir relatórios  
e registos minuciosos

•	 Podem estar ligados a objectivos 
muito	específicos	que	não	
correspondam aos da ONG

•	 Altamente concorrenciais

Organizações Bilaterais
(DFID, UE,  
AUSAID, etc.)

•	 Possíveis grandes somas de dinheiro
•	 Orientações, prazos e processos claros
•	 Podem	ser	fonte	de	financiamento	

constante
•	 Empenho no bem público

•	 O processo de candidatura pode  
ser complicado e moroso

•	 Podem exigir relatórios e registos 
minuciosos

•	 Podem estar ligados a objectivos 
muito	específicos	que	não	
correspondam aos da ONG

•	 Altamente concorrenciais
•	 Pode ser necessário registo no país

*Baseado	em	E.M.	Hatfield,	http://www.managementhelp.org/fndrsng/np_raise/np_raise.htm

Figura 51 - Síntese de Fontes de Angariação de Fundos (continuação)

http://www.managementhelp.org/fndrsng/np_raise/np_raise.htm
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9.4 Candidatura a Fundos 
do Governo dos EUA
As	oportunidades	de	financiamento	de	
departamentos do governo dos EUA 
encontram-se em dois sites da internet:

•	Grants.gov	(http://www.grants.gov), que 
fornece informações sobre toda a assistência 
do USG (concessões e Acordos Cooperativos).

•	Federal	Business	Opportunities	or	
“FedBizOpps.gov” (http://www.fbo.gov),  
que fornece informações sobre todas as 
aquisições do USG (contratos).

Ambos os sites contêm guias de utilização, 
tutoriais e outras sugestões úteis. Além disso, 
a busca pode ser feita tanto por departamento 
como por palavra chave.

Para ajudar à escolha da combinação correcta de abordagens de angariação de fundos, 
aconselha-se	a	criação	de	um	quadro	como	o	da	Figura	52,	referente	a	uma	ONG	que	procura	
apoio para o seu programa de crianças e orfãos vulneráveis (COV). 

Figura 52 - Exemplo de Análise de Fontes de Financiamento*

Fonte de 
Financiamento

Recursos  
Potenciais 
Disponíveis

Tempo e Recursos 
Necessários para 
Concorrer

Unidade de 
Tempo Potencial 
de Recepção de 
Financiamento 

Concorrência

Doações do 
Ministério do 
Bem-Estar Infantil, 
das Crianças e 
Órfãos Vulneráveis 
(COV)

US$10.000	a	
US$50.000	por	
ano, renováveis 
por	até	5	anos,	
para trabalhar 
com os governos 
distritais em 
prioridades COV

Obrigação de 
participação semanal 
em Sessões de 
Planeamento de COV  
na elaboração do 
plano anual

Subsídios 
concedidos 
anualmente  
no Verão

Concorrência, mas 
bom posicionamento 
para receber subsídio 
para o distrito, uma 
vez que este apoia 
muito o trabalho já 
efectuado

Subsídios da 
Fundação da 
Igreja	XYZ

Subsídios únicos 
de	US$5.000	a	
US$50.000,	para	
financiar	o	reforço	
da capacidade 
da igreja de 
corresponder às 
necessidades  
de COV

Demora cerca de  
1	semana	a	elaborar	
a proposta

Subsídios 
atribuídos 
rotativamente;	
3	a	9	meses	até	
à recepção dos 
fundos

Alguma concorrência, 
mas sendo a 
única organização 
financiada	pela	igreja	
XYZ	na	região,	há	um	
bom posicionamento 
se a proposta for boa

Pessoas Privadas No ano passado 
foram recebidos 
em média mensal 
um total de cerca 
de	US$1.500	de	
pessoas privadas, 
que reverteram 
para o fundo geral 
para despesas de 
programação e 
administrativas

No ano passado 
o Conselho de 
Administração e a 
equipa executiva 
deslocaram-se a 
grupos da igreja e a 
outras organizações 
para angariarem 
fundos.	É	igualmente	
mantida uma lista de 
e-mail e um boletim 
informativo para 
ajudarem a gerar 
fundos. A sua gestão 
ocupa	2	pessoas	 
5	dias	por	mês	mais	 
ou menos

O	financiamento	
é recebido 
regularmente e 
é utilizável para 
necessidades 
imediatas

Pequenas receitas 
constantes recebidas 
no passado de 
pequenas doações 
individuais

Missão USAID 
COV APS

US$250.000	a	
US$500.000	
anuais por  
2	a	3	anos	para	
prestação de 
serviços COV

Cerca	de	3	semanas	
para elaborar a 
proposta, utilizando 
sobretudo o pessoal 
existente. Pode ser 
necessário contratar 
um	editor	para	refinar	
a	proposta	final

Cerca	de	6	meses	
até à atribuição 
das adjudicações

Muita concorrência - 
só	6	a	8	acordos	são	 
adjudicados

*	Os	dados	desta	tabela	são	apenas	um	exemplo,	e	não	se	baseiam	numa	busca	de	financiamentos	real.

http://www.grants.gov
http://www.fbo.gov
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Outra característica útil é a publicação dos 
anúncios das adjudicações. As organizações 
que desejem participar como subrecipientes 
em adjudicações mais vastas podem consultar 
o site para saberem que as obtem, para depois 
contactar	o	recipiente	e	verificar	se	procura	
subrecipientes para ajudar a implementar  
o programa.

A análise dos anúncios anteriores,  
que estão arquivados nos sites acima 
mencionados, oferece uma noção do que 
foi pedido no passado para candidaturas 
a	determinada	fonte	de	financiamento.	Por	
exemplo, se se desejar fundos da Missão da 
USAID em determinado país, pode-se procurar 
os anúncios anteriores dessa Missão para se 
saber	os	tipos	de	financiamento	oferecidos	
e o que foi pedido às organizações durante 
o processo de candidatura. Esses requisitos 
podem mudar, mas já há uma ideia geral de 
como preparar melhor a organização para 
futuros anúncios.

•	Recursos	do	Candidatos	de	Grants.gov	
(http://grants.gov/applicants/app_help_ 
reso.jsp)

•	Guia	dos	Fornecedores	de	FedBizOpps	
(https://www.fbo.gov/downloads/FBO_
Vendor_Guide.pdf)

Antes de se começar o processo de candidatura 
a fundos do Governo dos EUA, é necessário 
compreender os mecanismos utilizados pelo 
USG	para	financiar	adjudicações	a	organizações	
e como funcionam os seus concursos públicos.

9.4.1	Mecanismos	de	
Financiamento do Governo 
dos EUA
O USG tem dois métodos para atribuir 
financiamentos	às	organizações.	Um	é	através	
de aquisição e o outro mediante assistência. 
São efectuados contratos para as aquisições  
e concessões ou Acordos Cooperativos  
para assistência.

9.4.1.1 Aquisição versus 
Assistência
Aquisição é quando a USAID compra qualquer 
coisa. Pode abranger tudo, desde canetas e 
papel a serviços especiais, como tecnologias da 
informação,	serviços	tipográficos	ou	cuidados	
de saúde, e efectua-se mediante contrato.
Assistência é quando a USAID proporciona 
fundos (ou qualquer outra coisa de valor) 
a terceiros para que estes implementem 
programas que contribuam para o bem público. 

9.4.1.2 Acordos Cooperativos 
versus Concessões
A principal diferença entre concessões e 
Acordos Cooperativos é o facto do USG 
reservar para si uma maior participação 
nestes últimos através do que designa de 
“participação substancial” (2.6). Dependendo 
do caso da adjudicação, essa participação 
substancial pode incluir o direito de aprovação 
de planos de implementação, planos de 
trabalho, orçamentos, Pessoal Chave, planos de 
avaliação e de monitorização e subrecipientes. 

9.4.2	Financiamentos	do	
Governo dos EUA mediante 
Concursos Públicos 
Uma	das	traves	mestras	do	financiamento	
do USG é que este é concedido mediante 
concursos públicos (salvo em determinadas 
situações extraordinárias). Para tornar esses 
concursos tão livres e abertos quanto possível, 
o USG evita actos que possam conceder a 
uma organização vantagens ilegítimas sobre as 
outras. Por isso, se lhe for colocada qualquer 
questão acerca de determinado concurso, ele 
só	dá	resposta	se	fizer	o	mesmo	a	todas	as	
organizações que se candidatem.

Quando	o	governo	dos	EUA	anuncia	qualquer	
oportunidade	de	financiamento,	geralmente	
fornece os seguintes três dados fundamentais:

•	Critérios de Elegibilidade	-	Quais	os	
tipos de organizações elegíveis para se 
candidatarem.

•	Critério de Pontuação das Candidaturas - 
Como as candidaturas vão ser avaliadas.

•	Requisitos de Candidatura	-	Quais	os	
documentos e as informações que as 
organizações têm de apresentar, e onde  
e até quando o têm de fazer.

Ao	apresentar	candidaturas	a	financiamentos	
do USG, é necessário o cumprimento desses 
critérios e requisitos. Se os critérios de 
avaliação do concurso público atribuirem uma 
valorização substancial a organizações que 
comprovem experiência bem sucedida na 
implementação de programas semelhantes, é 
importante focar nas propostas esse aspecto.

Tipos de Mecanismos de 
Solicitação de Propostas
O USG utiliza diversos mecanismos de 
solicitação de propostas para atribuir 
financiamentos	às	organizações.	Os	mais	
comuns são do tipo do concurso público, 
como Declarações Anuais de Programa 
(APS), Solicitação de Candidaturas (RFA) 

http://grants.gov/applicants/app_help_reso.jsp
https://www.fbo.gov/downloads/FBO_Vendor_Guide.pdf
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ou Solicitação de Propostas (RFP), muitas 
vezes envolvendo a execução de um ou 
mais contratos/acordos por um período 
determinado. No entanto, o USG pode usar 
muitas variantes e estratégias para alcançar 
diferentes resultados da programação.

9.4.2.1 Declaração Anual  
do Programa (APS) 
Uma	APS	é	um	mecanismo	de	financiamento	
que permite ao USG efectuar múltiplas 
adjudicações ao longo de um período de 
tempo. O USG utiliza por vezes APS para fazer 
adjudicações de vários departamentos. 

O USG usa os APS para incentivar os potenciais 
candidatos a proporem novas abordagens, 
eficazes	e	inovadoras,	para	se	tratar	de	
problemas	específicos.	As	candidaturas	a	
APS correspondem aos temas gerais que 
são	definidos	no	anúncio,	e	as	ONGs	que	se	
candidatam localmente propõem por si próprias 
as actividades a realizar por si. As candidaturas 
são geralmente aceites e analisadas 
rotativamente	por	um	período	definido	de,	por	
exemplo, um ano. Embora o USG possa impor 
um limite para cada APS, as candidaturas 
podem ser aceites com qualquer montante 
até ao máximo estabelecido, e por períodos 
variáveis. Normalmente, o USG estabelece 
um orçamento geral global para o anúncio, 
encerrando as candidaturas após a atribuição 
dos respectivos fundos ou passado um ano.

9.4.2.2 Solicitação de 
Candidaturas (RFA) 
Os RFAs são os meios mais comuns para 
solicitar candidaturas de ONGs. Os RFAs são 
concursos gerais com um prazo estipulado.  
O seu âmbito pode variar desde ser limitado a 
actividades	específicas	até	ser	completamente	
aberto. À excepção do tempo, uma RFA é 
geralmente	tão	flexível	como	um	APS.	E	como	
este, é um mecanismo para concessões ou 
Acordos	Cooperativos,	o	que	significa	que	a	
USAID	prevê	actividades	de	financiamento	
com supervisão limitada.

9.4.2.3 Solicitação de 
Propostas (RFP) 
Os	projectos	podem	também	ser	financiados	
mediante RFPs, que são instrumentos 
de aquisição que levam à celebração de 
contratos. Os contratos podem ser assinados 
com qualquer tipo de organizações, mas 

são mais frequentemente utilizados com 
organizações	sem	fins	lucrativos,	uma	vez	que	
o pagamento de remunerações (o que implica 
lucros) é admissível neste mecanismo.

9.4.2.4 Repetição de 
Concursos
Os	projectos	financiados	pelo	USG	têm	
normalmente um prazo de vigência limitado, 
por exemplo de cinco anos. No entanto, se 
a situação que o projecto visasse resolver se 
mantiver	no	final,	o	USG	pode	decidir	"repetir	
o concurso" do programa, iniciando um novo 
processo de licitações para continuar o trabalho.

A organização detentora da adjudicação original, 
designada a “incumbida”, pode candidatar-se, 
mas tem de concorrer em concurso público 
a nova adjudicação. O concurso tem critérios 
claros, e os candidatos são avaliados com base 
nas suas vantagens concorrenciais.

Não deve haver receio nas candidaturas  
a projectos em que já existam incumbidos. 
Nunca se sabe se não houve problemas de 
desempenho com o vencedor anterior, ou 
se o USG prefere uma abordagem diferente 
proposta por outro concorrente. 

O aspecto único da repetição de concursos 
é poder-se investigar o que funcionou bem 
e os problemas que possam ter surgido na 
adjudicação	original.	É	aconselhável	consultar	
os	líderes	comunitários,	os	beneficiários	e	os	
subrecipientes que tenham participado no 
programa original.

As organizações incumbidas candidatas em 
repetições de concursos não devem tomar 
como adquirida a vitória. Devem agregar na 
candidatura as lições retiradas da experiência  
e sugerir novas abordagens que ajudem a  
uma nova adjudicação.

9.4.2.5 Concursos em 
Múltiplas Etapas
O USG recorre normalmente a concursos 
em múltiplas etapas, especialmente quando 
espera um grande número de candidatos. A 
primeira fase implica a apresentação de uma 
curta memória de concepção que descreva 
o projecto proposto a alto nível e com um 
orçamento	simplificado.	O	USG	analisa	essas	
memórias e permite a um número limitado 
de candidatos a passagem à segunda fase, 
em que têm de apresentar orçamentos e 
candidaturas técnicas detalhados. 
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Este processo dá às organizações uma 
excelente oportunidade de participarem num 
concurso público sem dispenderem o tempo e 
os recursos necessários para a elaboração de 
uma proposta na íntegra.

9.4.2.6 Mecanismos de  
Sub-concessão
Uma das estratégias usadas pelo USG para 
limitar o número de adjudicações que gere 
directamente, podendo simultaneamente 
conceder adjudicações mais pequenas a um 
maior número de organizações, é a criação de 
programas de mecanismos de sub-concessão. 
Neste tipo de programas, o USG efectua 
uma única adjudicação com capacidade para 
abrir concursos, adjudicar e gerir numerosas 
adjudicações mais pequenas.

O USG exige frequentemente da organização 
implementadora que sub-adjudique a 
tipos	específicos	de	entidades	para	fins	
determinados - por exemplo, pode impor que 
todas as sub-adjudicações se destinem a 
organizações com base religiosa (OCBs) que 
prestem serviços COV nas suas comunidades.
Por vezes, os programas de sub-concessão 
integram assistência técnica, formação e 
outras vantagens para os subrecipientes. Para 
organizações mais pequenas, esta pode ser uma 
óptima forma de aproveitarem recursos do USG.

A maioria dos programas sub-adjudicados são 
executados ao nível de país a partir de uma 
Missão da USAID, que representa a instituição 
nesse país. Uma vez que são terceiros a geri-
las, estas oportunidades não são publicadas 
em http://www.Grants.gov nem em http://www.
fbo.gov. Deve haver troca de informações com 
outras organizações ou contacto com a Missão 

local da USAID para se saber se já existem 
programas de sub-concessão no país e quando 
se efectua o próximo concurso público.

9.4.2.7 Notificações  
Pré-Solicitação
Por vezes, antes da oportunidade anunciada, 
o	USG	publica	notificações	pré-solicitação	em	
http://www.Grants.gov ou http://www.fbo.gov.  
O USG usa esta estratégia para obter reacções, 
perguntas e esclarecimentos de potenciais 
concorrentes, antes de se iniciar o concurso 
público.	É	uma	excelente	forma	de	se	tomar	
conhecimento antecipadamente dos programas 
que	o	USG	está	a	pensar	financiar.	A	solicitação	
pode alterar-se, mas a pré-solicitação concede 
mais tempo para se explorar parcerias e 
estratégias potenciais para o concurso público.

9.5 Concepção de 
Programas
Após se encontrar uma oportunidade para 
efectuar a candidatura, a etapa seguinte é a 
criação de um conceito de programa que parta 
do trabalho já feito e que corresponda aos 
requisitos para os programas estabelecidos 
na solicitação. O fulcro da concepção do 
programa deve ser aproveitar os projectos 
relacionados, a experiência, as parcerias e os 
dados	já	existentes	tanto	quanto	possível.	É	
ainda necessário criar uma abordagem para os 
elementos de programação adicionais exigidos 
pela solicitação mas que a organização ainda 
não trate. Estas falhas podem ser preenchidas 
através de parcerias com outras organizações, 
ou propondo a contratação de pessoas com 
competências especiais.

Conceito Nuclear 
do Programa

Dimensão e Objectivos 
do Projecto

Estratégia de M&E

Requisitos Mínimos
do Anúncio do Programa

Trabalhos 
Importantes

Já Realizados

Programas
Pessoal

Delegações
Parcerias

Experiências
Recursos 

Componentes a 
dirigir por 

sub-parceiros

Lacunas:
Componenets tes a 
adicionar com novo 
pessoal ou outros 

esforços

Orçamento Pessoal

CronologiaÂmbito 
Geográfico

Objectivos 
Previstos

Indicadores 
Exigidos pelos 

Doadores

Outros 
Indicadores 

do Programa

Indicadores 
de Impactos

Recolha de 
Dados

Monitorização 
do Programa

Avaliações

ACTIVIDADES CUSTOS OBJECTIVOS

Figura 53 - Elementos Fundamentais de um Plano de Implementação M&E 

http://www.grants.gov
http://www.fbo.gov
http://www.grants.gov
http://www.fbo.gov
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Após a concepção do núcleo do programa estar 
concluída, é necessário determinar o tamanho 
deste, e nomeadamente o seu orçamento e 
âmbito	geográfico.	A	esta	etapa	segue-se	
o estabelecimento de um cronograma de o 
implementação e a determinação do pessoal 
necessário para a execução do programa.

Finalmente, é necessário criar um plano de 
M&E	(apresentado	na	Figura	53)	que	inclua	o	
cálculo	do	número	total	de	beneficiários	alvo	
que se pensa que o programa pode abranger. 
Esse plano deve igualmente estabelecer como 
se	contam	os	beneficiários	alvo,	como	se	
monitorizam os progressos e como se medem 
os impactos.

Não se trata de componentes independentes. 
De facto, estão incluídos nas três partes do 
modelo de implementação: actividades, custs  
e objectivos (3.4.1.1).	Este	modelo	define	como	
se vai executar o trabalho, as contribuições 
necessárias e os resultados esperados, sendo 
a base de todo o programa.

À medida que se concebe o modelo, cada 
um dos elementos de actividades, custos e 
objectivos	vão	ficando	intimamente	ligados.	 
As mudanças no orçamento, por exemplo, 
podem afectar os objectivos ou implicar que  
se	modifiquem	as	actividades.

A concepção de programas exige uma vasta 
gama de talentos, incluindo peritos técnicos, 
gestores	de	projecto,	especialistas	em	finanças	
e em orçamentação e pessoas com experiência 
local. Poderão ser também necessárias 
contribuições de pessoas com experiência na 
regulamentação do USG, e ainda alguém com 
boa capacidade de redacção para integrar tudo 
numa descrição técnica bem leaborada.

Independentemente de quantas pessoas  
participem na concepção de um programa, é 
importante que todos compreendam a ligação 
entre actividades, custos e objectivos. 

As secções seguintes fornecem sugestões 
e popõem recursos para a determinação de 
objectivos e a orçamentação.

9.5.1	Estabelecimento	 
de Objectivos
Uma pergunta chave que deve ser respondida 
quando	há	candidatura	a	financiamentos	é	
"Quantas	pessoas	vamos	servir?”	Embora	a	
tentativa de previsão dos utentes que podem ser 
abrangidos possa ser muito difícil, é possível a 
tomada de medidas para facilitar o processo. 

9.5.1.1 Definição de 
Indicadores
O primeiro passo no cálculo do número de 
utentes abrangidos por um programa é a 
definição	dos	indicadores,	que	são	referenciais	
para os progressos e mudanças resultantes 
das intervenções do projecto. Os indicadores 
tornam-se dados que se acompanham ou 
monitorizam ao longo do tempo para se avaliar 
o sucesso do programa. Alguns doadores 
podem ter um conjunto comum de indicadores 
sobre os quais os programas têm de informar. 
Além	disso,	os	governos	anfitriões	podem	
também	definir	os	seus	próprios	indicadores.	
As solicitações que exigem relatórios sobre 
esses indicadores adicionais expõem  
esses requisitos normalmente no anúncio  
do	financiamento.

Ao fazer-se a lista dos indicadores necessários,  
é	necessário	ter-se	uma	definição	clara	daquilo	
que	o	indicador	significa,	para	se	poder	contar	
alguém como "abrangido" ou "formado". 
Essa	definição	é	fundamental	para	ajudar	a	
determinar quantas pessoas serão abrangidas 
por um programa, esclarecendo o tempo e  
os recursos necessários para se abranger  
cada pessoa num determinado serviço  
ou intervenção.

9.5.1.2 Demografia do País  
e Outros Dados
O passo seguinte na escolha de objectivos  
é	a	recolha	de	dados	demográficos	e	outros	
da	área	geográfica	alvo.	Estes	vão	ajudar	
a calcular a população total potencial em 
determinada região.

Se o concurso público a que se estiver 
a	concorrer	não	especificar	uma	área	
geográfica,	os	dados	demográficos	podem	
ser também utilizados para determinar onde 
as necessidades são mais prementes. Esses 
dados podem ser combinados com uma 
pesquisa sobre os projectos existentes, para 
se determinar onde existem lacunas nos 
programas em curso. Há alguns países que 
publicam dados mais detalhados, que incluem 
as	organizações,	as	áreas	geográficas	onde	
trabalham e os serviços que prestam.
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9.5.1.3 Dados de Programas 
Anteriores
Os dados de programas anteriores podem ser 
extremamente valiosos no cálculo de alvos, 
custos e parâmetros temporais, mas a sua 
obtenção pode ser difícil. Entre as potenciais 
fontes contam-se as avaliações publicamente 
disponíveis desses projectos, um projecto 
piloto em pequena escala ou um programa 
semelhante que se esteja a implementar numa 
zona	geográfica	vizinha,	e/ou	parceiros	que	
possam ter dados importantes de projectos 
similares e que possam ajudar a conceber o 
programa. Se forem usados dados de outro 
projecto, é de ter em conta que as potenciais 
diferenças	entre	regiões	geográficas	podem	
afectar as estimativas do novo projecto.

9.6 Orçamentação 

Ajustar o Volume do Orçamento 
e do Programa
O orçamento determina a dimensão e o 
âmbito	do	projecto	proposto.	É	óbvio	que	se	
espera que se abranja muito mais utentes com 
um	projecto	de	US$5	milhões	que	com	um	
projecto	de	US$500.000.	

Algumas solicitações não dão o montante 
exacto	do	financiamento,	mas	anunciam	um	
intervalo ou indicam os fundos totais disponíveis 
e o número de adjudicações previsto. Por 
exemplo, um APS (9.4.2.1) pode anunciar que 
tem	previsto	disponibilizar	US$20	milhões	para	
financiar	projectos	entre	cinco	e	oito	anos.	
Isso	significa	que,	em	média,	o	USG	espera	
conceder	a	cada	organização	entre	US$800.000	
and	US$1,3	milhões	anuais.	Ao	usar	este	
intervalo como ponto de partida, pode-se 
calcular	o	âmbito	geográfico	e/ou	o	número	 
de utentes que se pode esperar alcançar.

Atenção	a	não	se	ficar	aquém	ou	além	desse	
intervalo. Se se estiver aquém, pode-se juntar 
subrecipientes que possam cobrir regiões 
adicionais ou alcançar mais utentes. Se se 
estiver muito acima do intervalo, é possível 
reduzir o âmbito do projecto.

Da perspectiva do USG, custa quase tanto 
gerir	uma	adjudicação	de	US$50.000	como	
uma	de	US$5	milhões,	o	que	significa	que	
é pouco prático gerir dúzias de pequenas 
adjudicações. Por isso, se a organização for 
demasiado pequena para gerir uma grande 
adjudicação, deve colocar-se a possibilidade 
de criar um consórcio de parceiros que 
proponham em conjunto um programa mais 
amplo e que se enquadre no volume previsto 
na solicitação.

9.6.1	Categorias	 
Padrão do Orçamento
Durante o processo de candidatura, pode ser 
solicitada a utilização do Formulário Padrão 
(SF)	-	424A	-	Informações	Orçamentais	-	
Programas Sem Custos de Construção. 
Este formulário decompõe o orçamento em 
categorias orçamentais padrão:

Em	alguns	casos,	a	USAID	modifica	esta	
listagem para a adaptar melhor ao programa. 
Por exemplo, os programas da USAID retiram 
por vezes a categoria "construção" e adicionam 
outra, "despesas do programa". (Para mais 
informações	sobre	gestão	financeira,	 
ver capítulo	4.)

A	secção	seguinte	define	cada	categoria	e	dá	
alguns exemplos de despesas nelas incluídas.

Pessoal
Esta rubrica inclui os salários do pessoal 
dedicado ao projecto, incluindo empregados 
normais e funcionários com contratos a longo 
prazo. Não inclui consultores, nem o pessoal 
dos subrecipientes. Para o pessoal que trabalhe 
no projecto a tempo parcial, só se inclui a parte 
do seu salário correspondente ao projecto, 
tomando-se nota da percentagem do seu tempo 
que a este é dedicada. Não se incluem quaisquer 
benefícios adicionais nesta secção.

Se houver alguém na equipa do projecto que 
possua contrato e não se tiver a certeza se 
essa pessoa deve ser englobada em pessoal 
ou em serviços contratuais, há que ter em 
conta o seguinte:

•	Um	empreiteiro	a	curto	prazo	com	uma	
tarefa	específica	enquadra-se	melhor	em	
“serviços contratuais”.

•	Todo	o	pessoal	imputado	a	esta	secção	tem	
de apresentar folhas de controlo de tempo 
(livro de ponto). 

•	Todas	as	pessoas	propostas	para	o	Pessoal	
Chave têm de ser registadas em pessoal. 

• pessoal 

• viagens

• provisões

•  construção  
(ou custos  
do programa) 

• outros 

• benefícios 
adicionais

• equipamentos

• contratual

• custos indirectos

Encontrar On-Line

Formulário	Padrão	(SF)	-	424A	-	Informações	
Orçamentais - Programas Sem Custos de 
Construção

http://www.acf.hhs.gov/programs/ofs/grants/sf424a.pdf


www.ngoconnect.net174

B
us

ca
 d

e 
Fi

na
nc

ia
m

en
to

 F
ut

ur
o

9

Benefícios Adicionais
Os benefícios adicionais incluem as despesas 
inerentes à prestação aos empregados de 
seguros de saúde, contribuições para a 
reforma e outras regalias. São por vezes 
orçamentados	a	uma	taxa	fixa	correspondente	
a uma percentagem dos salários, usando-se 
normalmente uma auditoria para determinar 
essa taxa. Se a pessoa for empregada fora 
dos EUA, a legislação local pode determinar a 
taxa dos benefícios adicionais ou aquilo que é 
necessário conceder como regalias sociais.

Os benefícios adicionais do pessoal que 
trabalhe num programa têm de ser iguais  
aos do resto do pessoal da organização. 

Viagens
O orçamento para viagens pode ser 
subdividido nas seguintes rubricas:

•	viagens	locais	(que	não	impliquem	
necessidade	de	alojamento);

•	viagens	domésticas	(no	interior	do	país,	
com provável inclusão de taxas diárias para 
alojamento,	alimentação	e	outras	viagens);	e	

•	viagens	internacionais.

O orçamento para viagens inclui as  
seguintes despesas:

•	 tarifas	de	viagens;

•	subsídios	diários	(alojamento,	alimentação	 
e	outras	despesas);

•	aluguer	de	automóveis;

•	 táxis;	e

•	despesas	com	combustível	ou	por	quilómetro.

O orçamento para viagens não deve incluir  
as seguintes despesas:

•	veículos	a	adquirir

•	manutenção	de	veículos;	ou

•	prémios	de	seguros	de	veículos	ou	taxas	 
de licenciamento.

Se não se possuir planos de viagens exactos,  
deve-se calcular o número de viagens e o seu 
orçamento com base nos custos históricos. 
Não se deve ultrapassar o padrão da USG para 
subsídios diários e por quilómetro. Para cada 
viagem prevista deve-se incluir o seguinte:

•	número	de	pessoas	que	viajam;

•	destino;	

•	objectivo;	e

•	duração).

Equipamentos
Têm de ser registados nesta categoria todos 
os equipamentos com custo unitário individual 

igual	ou	superior	a	US$5.000.	Aqui	se	incluem	
os veículos. Se um veículo custar menos que 
US$5.000	(por	exemplo,	uma	motorizada),	
deve ser inscrito em "outros" No entanto, 
independentemente do custo ou da categoria, 
todos os veículos necessitam de aprovação da 
aquisição. Se os equipamentos custarem menos 
que	US$5.000	(por	exemplo,	equipamentos	de	
escritório), devem ser inscritos em "provisões".

Provisões
Inclui provisões, bens e equipamento 
descartável	de	valor	inferior	a	US$5.000,	
salvo se houver uma secção para "custos do 
programa" e essa secção for mais apropriada 
para inserir esses artigos.

Serviços contratuais
Esta categoria pode abranger os consultores 
individuais e os subrecipientes. Na candidatura 
para contrato, os consultores individuais devem 
ser indicados com uma taxa diária e o número de 
dias	previsto.	É	aconselhável	prever	para	cada	
consultor	uma	Folha	de	Dados	Biográficos	de	
empregado de prestador de serviços  (Formulário 
Padrão	-	1420,	http://www.usaid.gov/forms/). Os 
outros empreiteiros, incluindo os subrecipientes, 
têm de ser aqui incluídos.

É	necessário	preparar	orçamentos	detalhados	
diferentes para cada subrecipiente mencionado 
na proposta, seguindo-se as mesmas orientações 
orçamentais que para os recipientes principais. 
(Os programas que concedem numerosas 
doações pequenas e únicas a organizações com 
base comunitária podem registar essas despesas 
como “custos de programa”).

Construção
Há regulamentação muito rígida relativamente 
ao uso de fundos do USG para construção. Se 
forem permitidas despesas de construção, a 
solicitação normalmente anuncia-o de forma 
clara. Caso contrário, esta categoria deve 
corresponder	a	US$0.

Em	alguns	casos,	o	departamento	financiador	
modifica	o	formulário	padrão	e	substitui	esta	
categoria por algo mais aplicável, como 
“custos do programa”.

Custos do Programa
Os custos de programa cobrem artigos 
relacionados com os utentes, como estojos 
de análises, suportes de formação, despesas 
de arrendamento de instalações de formação, 
materiais de promoção, serviços aos utentes 
e equipamentos descartáveis de valor inferior 
a	US$5.000	que	possa	ser	usado	em	eventos	
promocionais ou de formação. Deve-se incluir 
tudo o que for possível nesta categoria, uma vez 
que os programas são incentivados a gastarem 
os seus fundos em benefício dos utentes.

http://www.usaid.gov/forms/
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Outros
Os outros custos incluem todas as restantes 
despesas directas operacionais e de programa 
que sejam atribuíveis ao projecto. Nisto se 
incluem publicações, formação, rendas, 
seguros, manutenção, electricidade, água, 
correios, telefones e internet. No entanto, no 
caso de existir NICRA atribuído, estes custos 
não devem ser incluídos, uma vez que já estão 
cobertos pela Taxa de Custos Indirectos. 

Por exemplo, se o NICRA incluir a renda dos 
escritórios, ela não deve aparecer aqui. Além 
disso, se for usada a categoria de Custos 
de Programa, ela tem de abranger todas as 
despesas relativas aos programas sempre que 
for apropriado. (Ver abaixo mais detalhes sobre 
a categoria de custos de programa.)

Custos Indirectos 
Os custos indirectos ou partilhados são 
despesas necessárias à execução de um 
projecto, mas difíceis de atribuir a um projecto 
específico,	como	electricidade	ou	pessoal	de	
apoio administrativo. Algumas organizações 
sujeitam-se a um processo com a USAID para 
estabelecimento de um NICRA (2.5.2) e usam-
no para tratar deste tipo de despesas. Mas a 
maioria não tem NICRA (ou só o tem para as 
despesas da sede), pelo que necessitam de um 
método para determinarem como imputar este 
tipo de custos.

9.6.2	Custos	Directos	 
versus Custos Indirectos
As despesas directamente imputáveis a um 
projecto	específico,	como	os	salários	das	
pessoas que nele trabalham directamente, 
consideram-se "custos directos”. Os 
custos partilhados são designados "custos 
indirectos". (Para mais informações sobre 
custos directos e indirectos, ver secção 2.5.2.

9.6.3	Custos	Comparticipados
Na candidatura a adjudicações, pode-se optar 
ou ser exigível que se contribua com uma parte 
dos custos totais do projecto, proveniente de 
outras fontes (não USG). Este compromisso 
é designado custos comparticipados, e 
pode ser em dinheiro ou em outros recursos, 
aumentando	o	orçamento	geral	do	projecto;	

Embora possa não haver requisitos de fundos 
de reconciliação para os recipientes serem 
elegíveis	para	receberem	financiamentos	de	
departamentos do Governo dos EUA, muitas 
organizações comprometem-se a contribuir 
com fundos de outras proveniências para 
comparticiparem os custos dos projectos.

Para	se	poderem	qualificar	como	custos	
comparticipados, as contribuições têm de vir 
de fontes externas ao Governo dos EUA, como 
fundações privadas ou doações individuais. 
Também se pode contabilizar contribuições 
em espécie ou não monetárias nos custos 
comparticipados, como tempo de voluntários, 
equipamentos doados, edifícios, etc. Para se 
contabilizar este tipo de recursos nos custos 
comparticipados é necessário comprovar a  
sua origem e valor. 

Como é que isso ajuda os programas?

O empenho de fundos ou de recursos em 
espécie nos custos comparticipados no 
sentido de se alcançarem os objectivos do 
projecto	definidos	na	concessão	ou	no	Acordo	
Cooperativo pode ajudar as organizações a:

•	Melhorar	a	sustentabilidade	do	programa,	ao	
criar	fontes	e	mecanismos	de	financiamento	
alternativos e seguros.

•	Permitir	um	maior	empenho	de	outros	
parceiros interessados nos resultados  
do programa.

•	Reforçar	a	confiança	dos	doadores	na	
capacidade da organização de resolver  
os seus problemas autonomamente.

Saber o Compromisso de Custos 
Comparticipados da Organização 

Se aplicáveis, as contribuições de custos 
comparticipados estão inscritas nas  
seguintes secções:

 f Final da carta de adjudicação, Secção 
A.,	Artigo	Geral	5	-	"Montante	de	Custos	
Comparticipados (Não Federais)" 

 f Anexo A à adjudicação, Cronograma. 

•		Parte	4	-	“Orçamento	do	Acordo	Cooperativo”

•	Parte	9	-	Custos	Comparticipados

Fundos de Reconciliação

O termo "fundos de reconciliação", muitas 
vezes usado em vez de custos comparticipados 
corresponde	a	um	montante	fixo	ou	uma	
percentagem de fundos alheios ao Governo dos 
EUA que são exigidos para o projecto para que 
este possa receber fundos daquele governo. Por 
exemplo, se o anúncio disser que o recipiente 
tem	de	contribuir	com	10%	de	fundos	de	
reconciliação para ser elegível para receber um 
financiamento	de	US$1	milhão,	a	organização	
terá	de	fornecer	US$100.000.
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O que Conta para os Custos Comparticipados

Para poderem contar, as contribuições para os 
custos comparticipados têm de responder a 
todos os seguintes critérios:

•	estarem	incluídas	no	orçamento	aprovado;

•	serem	verificáveis	nos	registos	do	 
recipiente (as organizações devem ter 
um sistema montado, semelhante ao seu 
sistema contabilístico, que comprove os 
custos	comparticipados);

•	serem	necessárias	e	razoáveis	para	a	
realização	adequada	e	eficaz	dos	objectivos	
do	projecto;

•	 serem	admissíveis	ao	abrigo	dos	princípios	de	
custos do USG (incluindo a razoabilidade do 
valor	ou	do	custo	dos	bens	e	serviços	doados);

•	não	devem	ser	pagas	pelo	USG	em	outra	
adjudicação;	e

•	não	devem	ser	incluídas	como	contribuição	
para	outro	programa	financiado	pelo	USG.

Mesmo que o concurso público não exija custos 
comparticipados, há obrigação de a concretizar 
sempre que a organização se comprometa 
a fazê-lo. Por isso, só devem ser atribuídos 
aos custos comparticipados montantes que a 
organização saiba que pode gerar. 

A incapacidade de cumprimento de custos 
comparticipados pode constituir fundamento 
suficiente	para	o	AO	decidir	rescindir	a	
adjudicação	ou	reter	fundos	até	ao	seu	final.	
Quando	o	acordo	terminar,	o	USG	pode	exigir	

indemnização por custos comparticipados 
não cumpridos. No entanto, caso se exceda a 
contribuição para os custos comparticipados, 
há elogios por se dar mais do que a obrigação.

Exemplos de Tipos de Custos Comparticipados 
Avaliação e Comprovação

• Serviços Voluntários

 Este tipo de serviços, prestados por pessoal 
técnico e especializado, consultores e outra 
mão-de-obra com diferentes níveis de 
qualificação,	podem	contar	para	a	obrigação	
de custos comparticipados se forem parte 
integrante e necessária do programa aprovado. 
As tarifas dos voluntários devem corresponder 
às pagas pela organização e pelo mercado de 
trabalho local por trabalho semelhante.

• Provisões Doadas

 Podem incluir equipamento descartável, 
material de escritório ou de laboratório, 
software, abastecimentos (eléctricos, de 
telefones, redes informáticas, serviços de 
limpeza)	e	abastecimentos	de	oficina.	O	
valor atribuído a bens pessoais descartáveis 
contado nos custos comparticipados deve 
ser razoável e não pode exceder o valor 
de mercado dos mesmos no momento 
da doação. As facturas, os recibos e 
as certidões constituem comprovativos 
suficientes	para	a	avaliação.

• Contribuições em Numerário  
(Co-Financiamento de Projecto)

 As contribuições em numerário podem 
incluir fundos de doadores externos ao USG, 
como organizações internacionais, governos 
e instituições estrangeiros e pessoas ou 
organizações privadas. Esses doadores 
devem escrever uma carta onde indiquem 
claramente os montantes doados.

• Equipamentos, Prédios e Terrenos Doados

 Os equipamentos, prédios e terrenos doados 
podem incluir espaços de escritório doados 
ou com desconto, equipamentos doados ou 
emprestados e a utilização temporária de 
espaço ou de instalações doados. O valor 
dos terrenos e bens tem de ser determinado 
por avaliador independente (por exemplo 
um avaliador de bens ajuramentado) 
e	certificado	por	um	responsável	da	
organização. Para equipamentos doados e 
emprestados, o seu valor não pode exceder 
o preço justo de mercado da sua  
aquisição/aluguer.

Relatórios de Custos 
Comparticipados
Para se comprovar o cumprimento da obrigação 
de custos comparticipados, é necessário 
registar o seu montante (ou equivalente, no caso 

Nota: Há certas regulamentações aplicáveis 
à utilização de fundos do USG, como os 
requisitos de fonte/origem e a disposição 
sobre bens restritos, que podem não se aplicar 
a recursos externos ao USG para custos 
comparticipados. Por exemplo, se for doado 
um automóvel Mercedes-Benz (de fonte não 
USG) para ser usado no projecto, ele pode 
ser reconhecido como custo comparticipado, 
porque as regras de fonte e origem não se 
aplicam à custos comparticipados. 

Nota: As organizações podem negligenciar 
as potenciais fontes de contribuições em 
espécie nas suas mãos. As horas de voluntários 
registadas nos cartões de ponto, por exemplo, 
podem ser imputadas como contribuições 
em espécie e contabilizadas para os custos 
comparticipados. Embora algumas organizações 
achem incómoda a burocracia que isso acarreta, 
o USG considera normalmente as organizações 
que mobilizam muitas horas de voluntários como 
parceiras atractivas. Além disso, a monitorização 
e apresentação do valor equivalente a essas 
horas demonstra o valor da organização quando 
esta	procurar	novos	financiamentos.
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das contribuições em espécie) no Relatório 
Financeiro Federal trimestral, usando o formulário 
SF-425.	Os	montantes	têm	de	ser	verificáveis	
nos registos da organização e estão sujeitos  
a auditoria.

Custos Comparticipados  
de Subrecipientes
Mediante autorização do AO, é possível 
registar as contribuições para os custos 
comparticipados dos subrecipientes (caso 
existam) do projecto para o cumprimento da 
obrigação da organização. Os subrecipientes 
devem cumprir o acima preceituado.

9.7 Regras de Elegibilidade 
para Recepção de Fundos 
do Governo dos EUA
O estudo pré-adjudicação (ver secção 2.3.1)  
é a primeira actividade que o USG realiza para 
determinar se as organizações são elegíveis 
para	receber	financiamento.

Elegibilidade para  
Programas Específicos
Cada programa pode ter políticas de 
elegibilidade adicionais no anúncio. Este deve  
ser	verificado	atentamente	para	se	confirmarem	
os	critérios	de	elegibilidade	específicos	 
do programa. 

Figura 54 - Resumo de Avaliação e Comprovação de Custos Comparticipados

Tipo de 
Contribuição 
para Custos 
Comparticipados

Avaliação Documentação Comprovativa

Serviços de 
voluntários

•	 As tarifas devem corresponder  
às pagas pela organização  
por trabalho semelhante.

•	 Se as competências 
requeridas não existirem na 
organização	beneficiária,	as	
tarifas devem corresponder às 
pagas no mercado de trabalho 
por actividade semelhante.

•	 Folha de ponto assinada apresentando as horas  
de trabalho 

•	 Um cálculo da taxa a que o tempo deve ser avaliado

Tempo de 
empregado 
doado por outra 
organização

•	 Taxa regular de pagamento  
do empregado 

•	 Folha de ponto assinada apresentando as horas  
de trabalho

•	 Um cálculo da taxa a que o tempo deve ser avaliado 
(por exemplo, recibos de salários)

Provisões doadas •	 Justo valor de mercado das 
provisões no momento  
da doação

•	 Carta da doação a efectuar 
•	 Avaliação das provisões doadas aos preços 

de catálogo ou da Internet, facturas/recibos ou 
orçamentos das mesmas

Contribuições em 
numerário

•	 Despesas reais suportadas •	 Carta do doador a comprovar o montante em 
numerário doado e o nome do projecto apoiado 

•	 Um extracto bancário mostrando a data e os 
montantes recebidos e gastos pelo recipiente

Equipamentos, 
prédios e terrenos 
doados

•	 Normalmente, pode ser 
imputada depreciação (de 
acordo com as políticas da 
organização) ou despesas de 
utilização dos equipamentos  
e edifícios.

•	 Pode ser permitido o valor 
total dos equipamentos ou 
outros activos de capital e 
despesas justas de locação 
de terrenos desde que o AO 
ou	o	Oficial	de	Gestão	de	
Concessões aprovem  
essas despesas.

•	 Carta declarando o que foi doado
•	 Directiva contabilística correspondente à directiva  

de depreciações da organização
•	 Preços de catálogo comparáveis ou de estudos  

do mercado
•	 Avaliação independente do valor dos terrenos 

Co-financiamento	
de projecto

•	 Despesa real suportada •	 Carta do doador declarando o que foi doado ou 
cópia  
do acordo ou contrato

•	 Cópia de factura paga pelo outro doador
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Critérios Especiais de 
Elegibilidade para Pequenas 
Empresas dos EUA Detidas 
por Membros de Minorias e 
Mulheres (U.S. Small, Minority- 
and Women-Owned Businesses)
Em alguns casos, o USG utiliza critérios 
especiais opcionais para incentivar 
determinados tipos de organizações a 
candidatarem-se e para aumentar as suas 
hipóteses de sucesso. São exemplos disso 
anúncios que dão pontuação adicional a 
pequenas empresas e a empresas detidas 
por membros de minorias ou por mulheres. 
Normalmente isto só se aplica a empresas 
privadas sedeadas nos EUA. Caso se pense 
que	a	organização	pode	beneficiar	de	tal	
designação,	deve-se	confirmar	o	processo	
específico	para	a	certificação	dessa	situação.

9.8 Parcerias
A criação de parcerias é uma forma excelente  
de se alargar o número de oportunidades de 
financiamento	aplicáveis	à	organização.	Em	
muitos casos, determinada oportunidade de 
financiamento	é	simplesmente	demasiado	
volumosa para ser gerida por apenas uma 
organização. Se a organização for capaz de 
realizar a maioria mas não a totalidade do 
trabalho, pode ser útil procurar subrecipientes 
que a ajudem nas tarefas adicionais. Se a 
organização não for capaz de assumir a maior 
parte do trabalho mas puder contribuir para 
uma parte importante do projecto, pode ser 
necessário encontrar uma organização maior 
que	se	candidate	ao	financiamento	e	integrar-
se como subrecipiente na sua candidatura.

Tipos de Parcerias
Há muitas formas diferentes de se constituir 
uma equipa. O modelo de parceria que 
for proposto para a implementação de um 
programa pode tirar partido de qualquer 
combinação dos seguintes tipos de relações  
de parceria:

1. Subrecipiente de Implementação	-	É	uma	
organização que implementa directamente 
parte de um programa, normalmente  
ao abrigo de um sub-acordo com o  
recipiente principal.

2.	Empreiteiro	-	É	uma	empresa	ou	organização	
que	presta	um	serviço	específico	à	equipa	
do projecto, normalmente ao abrigo de um 
contrato com o recipiente principal. Pode, por 
exemplo, prestar serviços de formação ou 
consultoria	na	criação	de	um	sistema	de	M&E.	

3.	Organização Beneficiária	-	É	uma	organização	
que pode ser responsável pela implementação, 
mas	que	funciona	mais	como	beneficiária	
que como implementadora.] Neste caso, o 
objectivo principal do programa é o reforço da 
capacidade institucional dessa organização. As 
pequenas organizações de base comunitária 
são	exemplos	de	organizações	beneficiárias.	 
É	provável	que	se	usem	com	elas	contratos	 
de sub-acordo ou MdE (MOU).

Embora não exista uma fórmula para a 
determinação da combinação correcta de tipos 
de parcerias para determinado programa, há 
algumas coisas a ter em conta:

•	Cada	subrecipiente	necessita	de	supervisão.	
É	aconselhável	que	se	limite	o	número	total	
de parceiros a um número que possa ser 
razoavelmente gerido.

•	Uma	parceria	de	sucesso	tem	uma	
organização que a dirige. Sem liderança, 
todas as decisões são tomadas por consenso, 
e estes demoram demasiado tempo a obter 
em operações correntes. A organização 
líder deve autorizar os subrecipientes a 
contribuirem para o programa geral, mas tem 
de estar apta a gerir as tarefas administrativas 
correntes e impulsionar a tomada de  
decisões atempada.

•	As	relações	com	os	subrecipientes	devem	
ser de colaboração. O recipiente principal 
tem vantagens em pedir opiniões aos 
subrecipientes e deve colaborar com eles. 
Os subrecipientes, por sua vez, devem 
respeitar os prazos e os outros requisitos  
estipulados pelo recipiente principal.

•	Todos	os	modelos	de	parceria	devem	contar	
com linhas de comunicação, funções e 
responsabilidades claras e processos regulares 
para o intercâmbio de experiências e resolução 
de problemas. Mesmo as parcerias com 
organizações mais fortes e experientes se 
podem dissolver apenas devido a pequenos 
mal-entendidos que poderiam ser evitados 
com melhor comunicação.

Sub-acordos, Sub-contratos, 
Sub-concessões e MdE (MOUs)
Quando	se	estabelece	uma	parceria,	há	
normalmente qualquer tipo de documento que 
esclarece os objectivos e as expectativas do 
relacionamento	e	os	detalhes	do	financiamento	
e/ou serviços necessários.

Na fase de candidatura, só é normalmente  
necessário um MdE, uma vez que ainda não 
há	garantia	de	financiamento.	Contudo,	após	
atribuída a adjudicação, é importante estabelecer 
contratos e acordos mais formais. Embora 
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existam muitos tipos de acordos, as seguintes 
situações são vulgares em pactos entre ONGs:

•	Acordo ou Sub-acordo - Este documento é 
muito semelhante aos Acordos Cooperativos 
entre o USG e o parceiro principal e deve 
estipular o programa do subrecipiente, 
o prazo de execução, o orçamento, os 
relatórios e os outros requisitos.

•	Contrato ou Sub-contrato - Usa-se 
normalmente para a aquisição de bens ou 
serviços. No mínimo, o documento estipula 
os	bens	ou	serviços	específicos	a	adquirir,	
o preço, o momento da sua entrega ou 
prestação, a forma de pagamento e outras 
condições aplicáveis. Concentra-se mais  
nas prestações do que em como a parceria  
vai funcionar.

•	Concessão ou Sub-concessão - O acordo 
de concessão deve estabelecer como é que 
o outorgado deve usar o dinheiro e as suas 
responsabilidades futuras de prestação de 
contas ou de apresentação de relatórios.

•	Memorando de Entendimento (MdE) - 
Utiliza-se frequentemente um MdE quando 
não existem transferências directas de 
dinheiro mas existe a expectativa de 
troca de outros bens ou serviços entre as 
organizações. Por exemplo, um MdE regula 
o relacionamento em que o parceiro principal 
fornece formação, apoio ou bens a uma 
organização comunitária, para a execução 
dos seus programas.

9.8.1	Busca	de	Subrecipientes
Os subrecipientes podem preencher as 
lacunas de uma proposta e torná-la mais forte, 
podendo dar à organização mais presença no 
terreno em comunidades onde ela nunca tenha 
trabalhado. Podem também contribuir com 
competências em determinadas áreas técnicas 
em que a organização esteja mais limitada. 
Podem ajudar a implementar, mas também 
podem dar assistência técnica e formação. Não 
têm de ser organizações mais pequenas - de 
facto, é frequente as ONGs locais recorrerem 
a grandes congéneres internacionais para a 
obtenção de apoio técnico nos projectos. 

Durante a fase de elaboração da proposta, e 
se forem detectadas lacunas que possam ser 
resolvidas por subrecipientes, há a considerar 
as seguintes opções:

•	Se	se	conhecer	uma	organização	adequada	
e existirem relações com ela, ela deve 
ser indicada na candidatura. Esta é a 
melhor opção, especialmente se já se tiver 
colaborado satisfatoriamente com essa 
organização no passado ou se for pretendido 

que ela assuma um papel importante na 
implementação.

•	Se	se	conhecer	uma	organização	mas	não	
houver experiência de trabalhar com ela 
ou não se tiver a certeza acerca das suas 
capacidades, ela deve ser mencionada como 
possível parceira, mas deve ser referido 
que a escolha de parceiros será concluída 
após a atribuição da adjudicação. Isto dá 
à organização a oportunidade de colocar a 
concurso a sub-adjudicação ou de efectuar 
a avaliação do parceiro potencial antes de 
assinar qualquer acordo com ele. Se for este 
o caso, pode ainda ser útil assinar um MdE 
com	o	parceiro	potencial	e	definir	o	processo	
pós-adjudicação previsto para concluir  
a sub-adjudicação. 

Se não for conhecida nenhuma organização 
ou não se tiver certezas sobre os potenciais 
parceiros já sondados, deve ser explicado 
na candidatura que os subrecipientes serão 
indicados mais tarde e exposto o processo  
a utilizar para a escolha dos mesmos. 

Antes de se procurarem subrecipientes, é 
necessário	definir	os	critérios	a	que	devem	
corresponder. Pode ser necessário que tenha 
experiência ou esteja presente em determinada 
área	geográfica,	ou	ainda	que	tenha	
implementado um programa de dimensão 
semelhante no passado. Os critérios podem ser 
ordenados de acordo com a sua importância, 
para que se possa avaliar objectivamente quais 
as organizações que melhor correspondem  
ao pretendido.

As estratégias de busca de bons 
subrecipientes incluem a colaboração com 
redes de ONGs e a consulta de outras 
organizações com quem tenham trabalhado 
anteriormente. Pode demorar muito tempo a 
efectuar reuniões com as organizações e a 
analisar o seu trabalho, pelo que a procura  
de subrecipientes deve iniciar-se cedo.

9.8.2	Procura	de	 
Financiamento como  
Subrecipiente
Deve-se monitorizar os anúncios de 
financiamentos	e	procurar	oportunidades	nas	
quais se possa colaborar como subrecipiente. 
Após encontrada a oportunidade apropriada, 
deve-se procurar as organizações que 
pretendam ou planeiem candidatar-se à 
adjudicação. Este processo é uma questão 
de troca de informações. Deve-se tentar 
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determinar se há ONGs particularmente bem 
posicionadas para concorrerem à adjudicação. 
Pode haver uma organização no país que 
já faça trabalho semelhante e que esteja 
interessada em expandir-se. Deve-se telefonar 
ao seu director e perguntar-lhe se pensa 
candidatar-se, esclarecendo o interesse e a 
capacidade de colaborar como subrecipiente. 

Uma das vantagens suplementares de se 
procurar	financiamentos	como	subrecipiente	é	o	
facto de o candidato principal ter mais recursos 
para dedicar à elaboração da proposta. Este 
pode pedir ao subrecipiente que contribua 
com a sua parte da descrição do programa e 
do orçamento. Não se deve hesitar em pedir 
orientações ao candidato principal quanto ao 
estabelecimento de metas e de orçamentos.

Se a organização líder com a qual se colabore 
não tiver sucesso, as hipóteses de se participar 
ainda não acabam. Logo que a adjudicação 
seja anunciada, deve-se tentar contactar com 
o candidato vencedor e/ou com o USG para os 
informar de que se espera poder vir a contribuir 
para o programa. O candidato vencedor 
pode não ter ainda indicado todos os seus 
subrecipientes, e pode escolher a organização  
e a sua equipa antes de iniciar o programa.

9.9 Sumário e Referências
A angariação de fundos é uma tarefa difícil, 
mas com uma estratégia cuidada, concepção 
de programas, orçamento e parcerias sólidas, 
é possível aumentar as hipóteses de sucesso e 
de continuar a servir os utentes que dependem 
dos programas da organização.

Referências
Formulários

•	Formulário	Padrão	(SF)	-	424A	-	 
Informações Orçamentais - Programas  
Sem Custos de Construção 
http://www.grants.gov/agencies/approved_
standard_forms.jsp

Angariação de Fundos

•	Know	How	Nonprofit:	um	local	onde	o	
pessoal	das	organizações	sem	fins	lucrativos	
aprendem e transmitem o que aprenderam 
com outros 
http://www.knowhownonprofit.org/funding

•	The	Community	Tool	Box:	Solicitar	
contribuições e apoios em espécie  
http://ctb.ku.edu/en/tablecontents/sub_
section_main_1340.htm

•	Network	for	Good:	Informações	e	
ferramentas para angariação de fundos  
on-line 
http://www.fundraising123.org/fundraising

•	Escolha	de	Software	de	Angariação	 
de Fundos 
http://www.techsoup.org/learningcenter/
software/archives/page9939.cfm

http://www.grants.gov/agencies/approved_standard_forms.jsp
http://www.knowhownonprofit.org/funding
http://ctb.ku.edu/en/tablecontents/sub_section_main_1340.aspx
http://www.fundraising123.org/fundraising
http://www.techsoup.org/learningcenter/software/archives/page9939.cfm



