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1.1 Porquê Este Guia?
O Guia Básico das ONGs para a Gestão de 
Subvenções da USAID foi concebido tanto 
como ferramenta de reforço da capacidade 
institucional como referência de ambiente 
de trabalho. Na preparação deste Guia, os 
autores consultaram o Código dos EUA de 
Regulamentos Federais (CFR) e ainda uma 
vasta gama de documentos emitidos pela 
Agência para o Desenvolvimento Internacional 
dos EUA (USAID). 

Acima de tudo, este Guia visa servir como 
recurso informativo e atractivo para o reforço  
da capacidade institucional das ONGs, e ser 
uma referência cómoda para a compreensão  
e o cumprimento das normas e regulamentos 
da USAID. 

1.2 Para Quem É Este Guia?
O Guia não se destina apenas a responsáveis  
de organizações parceiras da USAID - é para 
todos os membros do pessoal com funções de 
gestão ou de implementação em adjudicações  
da USAID. Muitos dos tópicos tratados pelo  
Guia aplicam-se tanto aos parceiros principais, 
que recebem fundos directamente da USAID, 
como às organizações que recebam deles  
sub-adjudicações.

O Guia apresenta as normas, os regulamentos 
e os processos que as organizações têm 
de cumprir em cada fase da gestão de 
projectos - desde a adjudicação, arranque e 
implementação até à monitorização, avaliação, 
apresentação de relatórios e encerramento. 

As organizações não governamentais (ONGs) 
que procurem recursos para os seus programas 
também encontram recomendações úteis 
neste Guia para se tornarem mais fortes, e 
portanto mais concorrenciais nos esforços de 
obtenção	de	financiamento	da	USAID	e	de	
oportunidades de uma vasta gama de doadores. 
Independentemente de as organizações 
se concentrarem na saúde, na educação, 
na sociedade civil, nas microempresas, na 
agricultura, na emancipação da mulher ou em 
outras áreas técnicas, são geralmente aplicáveis 
tanto a mesma regulamentação da USAID 
como os mesmos instrumentos de reforço da 
capacidade institucional. 

1.3 Como É Que Este  
Guia Está Organizado?
A Parte Um do Guia orienta-nos ao longo das 
quatro fases da gestão das adjudicações: 
o	capítulo	2	cobre	a	Fase	de	Adjudicação;	
o	capítulo	3	analisa	a	Fase	de	Arranque;	
os	capítulos	4	e	5 tratam da fase de 
implementação e o	capítulo	6 guia-nos  
através da Fase de Encerramento. 

A Parte Dois abrange tópicos essenciais para 
permitir aos projectos um bom arranque e 
para manter a sua capacidade de apresentar 
resultados, incluindo o reforço da capacidade 
institucional da ONG (capítulo	7), a criação de 
um plano estratégico (capítulo	8), e dicas para a 
procura	de	financiamentos	futuros	(capítulo	9). 

Cada capítulo fornece ligações para 
instrumentos úteis para ajudar à implementação 
do trabalho, e para documentos e sites da 
internet onde se obtém informação mais 
detalhada sobre determinados assuntos. 

1.4 Como Utilizar Este Guia
O Guia foi concebido para se ler como um livro 
ou ser consultado como referência de ambiente 
de trabalho. O sumário do início e o índice do 
final	podem	ajudar	a	encontrar	rapidamente	as	
informações	específicas	de	que	se	necessite.	
Muitas das secções fornecem informações 
detalhadas e gradativas para se corresponder  
a certos requisitos da USAID. 

Dicas On-line
Os leitores on-line podem saltar de uma página 
para outra do Guia sempre que apareça uma 
palavra ou frase a verde e sublinhada. Trata-se 
de	hiperligações	activas,	o	que	significa	que,	
quando se clicam, aparece uma nova página 
que contém mais informações sobre esse 
assunto	específico.	Uma	caixa	em	destaque	no	
início de cada capítulo fornece hiperligações 
activas que permitem "saltar" para um tópico 
específico	em	vez	de	se	fazer	desfilar	todo	o	
documento, página a página.

Para evitar a duplicação de informações  
fornecidas de forma aprofundada noutro 
local, quando se clica numa palavra ou frase 
sublinhada a verde, segue-se para um site 
da internet que acreditamos ser seguro e útil. 
Pode-se saber o local onde se está através do 
"endereço" do site da internet, localizado no 
topo da janela do navegador.

Atenção

Este Guia centra-se especificamente nos 
regulamentos da USAID, e não nos de outros 
departamentos do Governo dos EUA. Pretende 
apenas auxiliar adjudicatários da USAID. Só  
os próprios regulamentos e cada acordo com  
a USAID constituem referências definitivas. 
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1.5 Ligações ao 
Desenvolvimento das 
Organizações

A abordagem do Programa de Parceiros 
Competentes (CAP) ao reforço institucional 
das ONGs reflecte sete domínios de reforço 

da capacidade institucional: conformidade, 
relações externas, gestão financeira, 
governação, recursos humanos, monitorização 
e avaliação e gestão de programas. Embora 
o Guia esteja organizado de acordo com as 
etapas do ciclo de vida das adjudicações, o 
quadro abaixo fornece uma forma cómoda de 
referenciar os seus recursos por domínio de 
reforço da capacidade institucional.

O Guia visto à luz do Desenvolvimento da Organização

Conformidade

 f Fundamentos	do	Acordo	Cooperativo	(Cap.	2)

 f Padrões	de	Política	de	Aquisições	(Cap.	3)

 f Relatórios	(Cap.	5)	

 f Encerramento	(Cap.	6)

Governação

 f Avaliação de Pontos Fortes e Fraquezas 
(Cap.	7)

 f Governação	e	Gestão	(Cap.	7)

 f Planeamento	Estratégico	(Cap.	8)

Relações Externas

 f Marcas	e	Rotulagem	(Cap.	3)

 f Planeamento	de	Comunicação	(Cap.	3)

Gestão Financeira

 f Sistemas Financeiros: Requisitos  
Mínimos	(Cap.	3)

 f Gestão	Financeira	(Cap.	4)

Recursos Humanos

 f Pessoal	Chave	(Cap.	2)

 f Políticas	de	Recursos	Humanos	(Cap.	3)	

Monitorização	e	Avaliação	(M&E)

 f Início	de	um	sistema	de	M&E	(Cap.	3)

 f Estudos	de	Base	de	Referência	(Cap.	3)

 f Progresso	de	M&E	(Cap.	4)

 f Demonstração de Impacto/ 
Contar	a	Nossa	História	(Cap.	3)

Gestão de Programas/Projectos

 f Programação	do	Trabalho	(Cap.	3)

 f Gestão	Técnica	do	Programa	(Cap.	4)

 f Aprendizagem	e	Partilha	(Cap.	4)	




