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3.1 Resumo
O período de arranque é uma das fases
mais críticas dos programas. Embora alguns
gestores sintam urgência em começar a
implementação o mais cedo possível, quanto
mais atenção se der à criação de bases
sólidas (criando políticas e sistemas de
gestão e desenvolvendo planos específicos
de implementação), mais fácil será a
implementação do programa.
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Passar Para a Frente
ff Cronograma e Lista de Verificação do Arranque
ff Sistemas Financeiros
ff Processo de Aquisições
ff Directivas de RH
ff Arranque de M&E
ff Planeamento do Trabalho
ff Plano de Comunicação
ff Comprovação de Impactos

Este capítulo apresenta as principais tarefas
a realizar entre a conclusão da adjudicação
e o início da implementação do programa. A
primeira parte, “Começar” (3.2), dá sugestões
para assegurar um arranque com sucesso
e inclui um cronograma e uma lista de
verificação (3.2.2). Esta secção apresenta
também a equipa da USAID (3.2.3) para
ajudar a compreender as respectivas funções
e responsabilidades. Finalmente, abrange
também as questões práticas que são pedir
e gastar dinheiro (3.2.4) durante a fase
de arranque.
“Sistemas e Políticas de Gestão” (3.3)
analisa os requisitos dos sistemas e políticas
financeiros (3.3.1), de aquisições (3.3.2) e de
recursos humanos (3.3.3).
A secção sobre “Planeamento” (3.4) abrange
a criação de planos de trabalho (3.4.1) e o
estabelecimento do sistema de monitorização
e avaliação (M&E), enquanto a subsecção final
inclui informações sobre como criar um plano de
diferenciação e de promoção de marca (3.5.3.1).

Objectivos
• Compreensão do que deve ser feito durante
a fase de arranque do programa.
• Conhecimento dos requisitos mínimos
para os sistemas de gestão chave.
• Reconhecimento do processo inicial
de planeamento do trabalho.

Acrónimos e Termos
Fundamentais
• AO - Oficial de Acordos (Agreement Officer),
o funcionário da USAID com autoridade
para efectuar, administrar, rescindir e/ou
encerrar acordos de assistência e para
efectuar determinações e conclusões 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.
• 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.
• Comunicação - Processo de transmissão
de ideias e informações sobre a natureza de
uma organização e os aspectos com que
lida; trata-se de uma actividade essencial e
constante, fundamental para a sobrevivência
da organização.
• 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.
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• 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.

• Directivas de Recursos Humanos –
Conjunto de normas, valores ou princípios de
orientação que definem como a organização
trata as questões relacionadas com os
recursos humanos. Devem consagrar
práticas seguras, ser escritas, ser conhecidas
por toda a organização e ser revistas e
modificadas periodicamente para se adaptar
à evolução do enquadramento.
• FM (ou FMO) - Gabinete de Gestão
Financeira da USAID.
• Fundos Correspondentes - Um montante
fixo ou uma percentagem de fundos alheios
ao Governo dos EUA que a USAID exige
como contribuição do recipiente para o
projecto para que este possa receber fundos.
• Limite para Micro-Aquisições – O
montante estabelecido pela sua organização
abaixo do qual o seu processo de aquisições
pode ser simplificado. Por exemplo, se
estabelecer um limite para micro-aquisições
de $1.000, terá de receber três propostas
para bens acima desse valor, mas não terá
de o fazer para compras de montante igual
ou inferior a esse limite.
• M&E - Monitorização e Avaliação, processo
de recolha e análise de dados e informações
com o objectivo de medir os impactos de
um projecto.
• Marca - Representação visual de um produto
ou serviço, como um logótipo ou um gráfico,
facilmente reconhecível. É a “assinatura” de
um projecto.
• Marketing - Processos e acções que,
quando correctamente implementados,
contribuem para a imagem pública de
uma organização e que, juntamente com o
trabalho positivo do pessoal, ajudam
a conquistar e manter a confiança dos
recipientes, dos responsáveis locais
e dos doadores.
• NICRA - Taxa de Custos Indirectos
Negociados (Negotiated Indirect Cost Rate
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• 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.
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• Diferenciação - Processo de criação de
uma identidade para um produto ou serviço,
utilizando imagens e palavras para suscitar
uma resposta emocional positiva nos
Recipientes, que são influenciados pelas
suas relações com a implementação da
marca (promoção, serviço de clientes,
outros clientes, etc.).

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.)

• Plano de Trabalho - Documento que
esquematiza as actividades previstas para
o programa, os recursos a elas associados
e os objectivos.
• Promoção de Marca - Utilização de
identidades gráficas ou logótipos nos artigos
do programa ou na assinatura do projecto
para publicitar os patrocinadores; identificam
as organizações que apoiam o trabalho.
• SF-1420 - Formulário Padrão-1420, Folha
de Dados Biográficos de Funcionário do
Adjudicatário, utilizada durante o processo
de recrutamento para reunir informações
importantes, incluindo o historial dos salários.
• 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.

Guia Essencial das ONGs para a Gestão de Adjudicações USAID
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3.2 Começar
Fase de
Adjudicação

3

Arranque

Anúncio da
Adjudicação

Implementação

Encerramento

Aprovação do
Plano de Trabalho
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3.2.1 Cinco Sugestões
para Conseguir um
Arranque de Sucesso
1. Comunicar a Evolução a Todos os
Interessados - As notícias sobre a
adjudicação normalmente estimulam toda a
gente, nomeadamente o pessoal do projecto,
os subrecipientes, os recipientes, a USAID e
os funcionários do governo e os membros da
comunidade da área de implementação do
projecto. No entanto, esse entusiasmo pode
rapidamente tornar-se frustração se parecer
que não há evolução durante semanas
ou até meses. Todos devem ser mantidos
informados e empenhados durante a fase
de arranque, para manter o ímpeto e
o entusiasmo.
2. Envolver o Pessoal, os Subrecipientes e as
Comunidades no Processo de Planeamento A melhor forma de manter o entusiasmo
é fazer o pessoal, os subrecipientes e os
membros da comunidade participarem no
processo de planeamento do trabalho. Devese resistir à tentação de elaborar o plano de
trabalho com base numa perspectiva única
por se pensar que uma participação mais
alargada pode gastar muito tempo e atrasar
a implementação. O tempo suplementar
que se investe no início pode incentivar
uma ampla participação no processo e
no projecto.
3. Conhecer o que a USAID Exige Efectivamente, a conformidade deve
começar antes da data de início da
adjudicação. Porquê? Porque a notificação
da adjudicação desencadeia uma série de
acontecimentos, que podem abranger um
estudo pré-adjudicação, negociações e a
conclusão da adjudicação. Saber o que a
USAID quer e quando ajuda a arrancar
com o pé direito.
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4. Iniciar o Desenvolvimento de Relações
Estreitas com os Interlocutores da USAID
(pessoal técnico e de contratação) - Vão-se
conhecer novos interlocutores nos EUA e/
ou nas Missões, trabalhando todos com o
mesmo objectivo de colocar os programas
em ordem para a implementação. Criar boas
relações com eles ajuda a desenvolver a
confiança e a segurança, e torna o processo
mais fácil para todos.
5. Criar Processos e Sistemas Amigos do
Executante - O arranque implica a definição
dos processos fundamentais de gestão,
e nomeadamente dos sistemas de gestão
financeira e de M&E. Pode haver a tentação
de se imporem sistemas automáticos e
muitos técnicos. Mas, antes de o fazer, há
que ponderar os impactos: Será necessária
muita formação? Haverá despesas? Os
custos não serão excessivos? Há infraestruturas adequadas para sustentar
soluções de alta tecnologia? O pessoal terá
tempo e capacidade para conhecer e manter
tais sistemas? Será que a utilização deles
não impede os subrecipientes de participar
no processo de M&E? Convém testar os
novos sistemas no terreno para verificar se
são práticos, económicos e sustentáveis.

3.2.2 Cronograma e Lista
de Verificação do Arranque
A fase de arranque de um projecto inicia-se
quando se executa a adjudicação e prolongase até à aprovação do plano de trabalho
e à recepção do financiamento atribuído
à implementação. Pode haver alguma
sobreposição entre esta fase e actividades
da fase de adjudicação, como a resolução
dos problemas pré-adjudicação. Algumas
actividades iniciadas na fase de arranque
podem prolongar-se ao longo da fase inicial
de implementação. A figura 3 apresenta uma
lista das principais tarefas a realizar durante
o arranque.
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Figura 3 - Principais Tarefas do Arranque
Evento/Tarefa

Descrição

Conclusão da
adjudicação

Início da fase de arranque com entrega ao parceiro
da adjudicação assinada.

Cronologia

Referência

Tarefas préadjudicação
pendentes

Ter em conta todos os aspectos da fase de
adjudicação ainda pendentes (como problemas
pré-adjudicação).

Continua da fase
de adjudicação

Capítulo 2

Solicitar fundos para
aplicar no arranque

Solicitar fundos ao departamento financiador
para cobrir as despesas de pessoal e de
desenvolvimento dos sistemas necessários para
concluir os objectivos de arranque. Nota: Este
financiamento não pode ser usado para iniciar
a implementação.

Conforme as
necessidades

Secção
3.2.4

Plano de Trabalho

Criar um plano de trabalho detalhado para o
primeiro ano do projecto, com base no Acordo de
Cooperativo. A USAID pode fornecer um modelo.
Comparar o plano de trabalho com o orçamento
para verificar se as actividades planeadas
correspondem aos montantes orçamentados.

Começa após
o planeamento
do projecto

Secção
3.4.1

Sistemas Financeiros

Verificar se o gestor financeiro compreende os
requisitos de relatórios financeiros da adjudicação
e se tem tudo o que é necessário para corresponder
aos requisitos mínimos. Abrir uma conta bancária
dedicada exclusivamente ao projecto e adquirir
software de contabilidade, se necessário.

É necessário
concluir alguns
aspectos antes da
recepção de fundos

Secção
3.3.1

Políticas e
procedimentos
de Aquisições

Estabelecer um processo de aquisições eficaz
para assegurar que todas as compras feitas sob a
adjudicação correspondam aos requisitos da USAID
e demonstrem boas práticas negociais.

Conclusão
obrigatória antes
de se fazerem
aquisições

Secção
3.3.2,
capítulo 4

Políticas de RH

Implementar as políticas de RH necessárias em
conformidade com a legislação laboral local e
comunicá-las ao pessoal. As políticas de recursos
humanos têm, no mínimo, de abranger os seguintes
aspectos: igualdade de oportunidades e não
discriminação, local de trabalho livre de drogas,
deficiência, luta contra o tráfico humano, directiva
quanto ao HIV no local de trabalho.

Os sistemas
de controlo dos
horários são
necessários
imediatamente;
as outras políticas
podem ser menos
urgentes

Secção
3.3.3

Sistemas de M&E:

Implementar definições de indicadores, processos
de recolha de dados e processos. Comunicar ao
pessoal a importância da qualidade dos dados e
formá-lo para os recolher e registar adequadamente.

A coordenar com a
definição do plano
de trabalho

Secção
3.4.2

Determinação de
bases de referência

Efectuar ou analisar os resultados de uma
determinação de bases de referência específica do
projecto e procurar eventuais dados de referência
importantes que possam já estar disponíveis.

A coordenar com
o desenvolvimento
do sistema de M&E

Secção
3.4.2.1

Análise do Plano
de Trabalho

Reagir rapidamente à análise do plano de trabalho
pela USAID. Adaptar o programa, se necessário, a
informar imediatamente o AOTR se as modificações
afectarem o orçamento ou os objectivos.

O momento varia

Secção
3.4.1.5

Plano de
diferenciação/
comunicação

Criar um plano de diferenciação/comunicação
e rever o plano de diferenciação e marcas para
a USAID.

Conclusão antes
da implementação

Secção
3.5.3.1

Aprovação do Plano
de Trabalho

Recepção de notificação quando o AOTR aprovar
o plano de trabalho. (Se se trabalhar mediante
reembolso e não contra adiantamentos, é possível
começar já a implementação).

Financiamento para
implementação

1. Se ainda não estiverem atribuídos, solicitar
fundos para cobertura dos custos iniciais de
implementação. Ter em atenção que o processo
de atribuição de fundos da USAID pode demorar
várias semanas, e planear em função disso.

Capítulo 2

3

Arranque de Programas

Secção
3.4.1.5

Até um mês para
a atribuição de
fundos, mais até
duas semanas para
o desembolso

Capítulo 4

2. Receber financiamento da USAID. As
organizações que funcionem com financiamento
adiantado podem começar a implementação
quando a primeira prestação dos fundos para
implementação for recebida.
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3.2.3 A Equipa da
Organização e a da USAID
Durante o arranque, é importante gerir as
expectativas de toda a equipa do projecto e
também dos recipientes interessados, fazendoos participar no planeamento e mantendo-os
informados sobre a situação do projecto. As
coisas fazem-se assim mais rapidamente, além
de ajudar o pessoal a cultivar competências
de confiança, qualificação e liderança que
serão vitais na resolução de problemas e na
prossecução dos objectivos mais tarde.

Arranque de Programas
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Durante a implementação, os membros das
equipas trabalharão com funcionários do
governo anfitrião aos níveis local e nacional,
e também com o pessoal da Missão da USAID
no país e/ou em Washington, (e, em alguns
casos, com ambos). Durante a vigência da
adjudicação, haverá contactos com três
departamentos principais da USAID: gabinete
de homologações, gabinete financeiro e
gabinete técnico.
O gabinete de homologações da USAID é
junto de quem se solicita o financiamento e
onde se negoceia e recebe a adjudicação. Gere
ainda todas as questões relacionadas com o
cumprimento das cláusulas do acordo. O cargo

da pessoa na USAID que faz a ligação entre o
gabinete e a adjudicação é Oficial de Acordos
(AO). O AO é responsável pela aprovação de
todos os actos formais (salvo se a delegar) e
das modificações à adjudicação. O homólogo
do AO na organização é normalmente o
Director Executivo ou alguém com função
semelhante de liderança e autoridade
para assumir acordos legais em nome
da organização.
Na USAID, o departamento financeiro é a
Cash Management and Payment Division (CMP
- Divisão de Gestão Financeira e Pagamentos),
muitas vezes designada “FM,” abreviatura de
Office of Financial Management (Gabinete de
Gestão Financeira).
Na maioria dos casos, o gabinete técnico é
o principal contacto para todas as questões
correntes. O gabinete técnico trata de
todos os aspectos de programação das
adjudicações. Os acordos da USAID nomeiam
o Representante Técnico do Oficial de Acordos
(AOTR) como contacto principal no gabinete
técnico (indicado no Acordo Cooperativo
ou posteriormente pelo AO). A carta da sua
nomeação, do AO, estabelece quais as
responsabilidades do AOTR.

Figura 4 - Contactos entre homólogos nas equipas das ONGs e da USAID

Equipa ONG

Director Executivo
“Authorized Organizational
Representative”

Equipa do USG

Gabinete de Acordos
Acordo Cooperativo

Oficial de Acordos
Gabinete de Aquisições
e Assistência

Gabinete Financeiro
Gestor Financeiro

SF-270, SF-425 ou SF-1034

Gabinete de Gestão
Financeira

Gabinete Técnico
Director de Projecto

Planos de Trabalho, Objectivos

Terreno
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Representante Técnico
do Oficial de Acordos
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3.2.4 Solicitar Fundos
durante o Arranque
do Programa

É necessário orçamentar e gastar os fundos
para o arranque cuidadosamente, uma vez
que podem haver atrasos na aprovação do
plano de trabalho. É razoável esperar-se que a
fase de arranque dure pelo menos três meses.
O financiamento recebido durante esta fase
faz parte integrante do montante geral da
adjudicação. Pode ser utilizado só para cobrir
as despesas de arranque orçamentadas.
Se nesta fase for gasto mais dinheiro que
o orçamentado, ele terá depois de ser
retirado do financiamento disponível para a
implementação da adjudicação, o que pode

3

A USAID pode, antes de aprovar o plano
de trabalho, solicitar que sejam efectuadas
modificações. Por isso, é importante que se
espere pela aprovação escrita antes de se
começarem a prestar serviços. É de notar
que há várias actividades que contribuem
para a capacidade de prestar serviços e
que não contam necessariamente como
implementação - por exemplo, a formação
dos subrecipientes relativamente ao sistema
de M&E, o recrutamento de pessoal e a
planificação das aquisições. Deve-se ser
criativo e usar este período de forma inteligente
para se preparar a organização e os eventuais
parceiros para a acção logo que o plano de
trabalho seja aprovado.

Arranque de Programas

Os custos de arranque devem ser identificados
e contabilizados no orçamento apresentado
com a proposta. Logo que sejam aprovados,
podem começar a ser gastos de acordo com
o seu objectivo. Os fundos são requisitados
mediante o preenchimento do formulário
padrão 270 (SF-270) (http://www.whitehouse.
gov/omb/grants/sf270.pdf). Embora os
adiantamentos sejam concedidos normalmente
com base trimestral, pode haver restrições que
imponham que se peçam fundos mensalmente.
(Para mais informações sobre o preenchimento
do SF-270 e o pedido e desembolso de fundos
da USAID, ver capítulo 4.)

prejudicar a capacidade para se atingirem os
objectivos. Da mesma forma, os fundos que
sobrarem da atribuição para o arranque ficam
disponíveis para serem gastos durante
a implementação.

Nota: Os condicionalismos à implementação
durante o processo de análise do plano de
trabalho só se aplicam ao plano de trabalho
inicial. As análises subsequentes pela USAID
não afectam a implementação das actividades
correntes, mas é necessária aprovação para
se expandirem as actividades.
A Figura 5 apresenta exemplos de como
se pode e não se pode gastar os fundos
de arranque.

Figura 5 - Utilizações Adequadas dos Fundos de Arranque
SIM - Pode financiar durante o Arranque

NÃO - NÃO pode financiar durante o Arranque

• Reacção às conclusões do estudo pré-adjudicação
• Salários ou parte dos salários de pessoal que
colabore em tarefas de arranque como planeamento
do trabalho, configuração dos sistemas financeiros
ou criação do sistema de M&E

• Salários do pessoal que só trabalhe na
implementação (por exemplo, prestação
de serviços)

• Anúncios para cargos específicos do projecto,
recrutamento e até propostas de emprego
condicionadas à aprovação do plano de trabalho
• Depósitos para rendas e abastecimentos; verificar o
registo correcto como adiantamentos ou acumulados
no sistema contabilístico e não como despesas,
salvo se efectivamente realizadas
• Formação do pessoal e dos subrecipientes indicados
no Acordo Cooperativo

• Formação de subrecipientes ainda não
aprovados ou ao nível comunitário

• Aquisição de bens necessários para concluir as
tarefas de arranque, como material de escritório
e fornecimentos

• Aquisição de bens para a implementação,
como estojos de análise, ou impressão de
documentos específicos da implementação

Guia Essencial das ONGs para a Gestão de Adjudicações USAID
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3.3 Sistemas e Políticas
de Gestão
Há vários sistemas de gestão que são
necessários para a correcta implementação
dos programas e para o cumprimento das
regulamentações que regem as adjudicações.

3
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Esta secção apresenta os factores importantes
e os requisitos mínimos para cada um desses
sistemas, nomeadamente:
• Requisitos Mínimos do Sistema Financeiro
(3.3.1)
• Padrões de Políticas de Aquisições (3.3.2)
• Políticas de Recursos Humanos (3.3.3)
• Monitorização e Avaliação (M&E) (3.4.2)
• Determinação de Bases de Referência
(3.4.2.1)

3.3.1 Requisitos Mínimos
do Sistema Financeiro
O Código Federal de Regulamentações dos
EUA (CFR) contém um conjunto de requisitos
mínimos a que o sistema financeiro tem de
corresponder para cada organização receber
fundos da USAID. Esses requisitos foram
concebidos para assegurar que os fundos da
USAID sejam administrados adequadamente e
utilizados para os fins previstos, e para que se
comprove a sua utilização para que um auditor
a possa analisar (quando apropriado).
Pontos Principais dos Requisitos
Mínimos do Sistema Financeiro
Aplicam-se a: Todos os Recipientes
de fundos do Governo dos EUA sujeitos
a auditorias anuais
Necessários para: Relatórios financeiros,
pedidos de financiamento e auditorias
Verificados por: Auditoria Anual
Regidos por: "Requisitos Mínimos dos
Sistemas Financeiros" do Código de
Regulamentaçõe,s Federais (Code of
Federal Regulations)
(http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c
=ecfr&sid=b3c3841e5bbf2cb2e94dc6312c427
ef2&rgn=div8&view=text&node=22:1.0.2.22.25
.3.54.2&idno=22)

Como é que isso ajuda os programas?
A importância de uma gestão financeira
sadia não pode deixar de ser enfatizada
Se se comprovar má gestão financeira em
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qualquer organização, isso afecta a respectiva
reputação e torna mais difícil que venha a obter
financiamentos no futuro.
Estudo Pré-Adjudicação da
Adequação do Sistema Financeiro
Quando a USAID efectua estudo préadjudicação (ver capítulo 2), o auditor verifica se
o sistema corresponde aos requisitos mínimos.
Caso o sistema não corresponda, a organização
recebe um relatório sobre as deficiências.

É necessário configurar os sistemas e políticas
financeiros para o cumprimento dos requisitos
financeiros das adjudicações. Esses requisitos
abrangem assegurar que as despesas são
adequadamente classificadas, registadas e
debitadas, e que os relatórios financeiros sejam
efectuados adequadamente.
A secção seguinte define alguns dos requisitos
mínimos de gestão financeira relativos às
adjudicações. Não substituem a presença de
um bom contabilista ou gestor financeiro no
pessoal, e não cobrem todas as necessidades
gerais de gestão financeira das ONGs.

Detalhes da Regulamentação
Uma boa gestão financeira exige:
• software de contabilidade;
• políticas financeiras escritas que sejam
bem compreendidas por todo o pessoal; e
• pessoal especializado formado.
Os requisitos mínimos abaixo referem-se tanto
a características de software como de políticas
financeiras, e têm de ser todas incorporadas na
formação do pessoal.
A USAID exige que o sistema financeiro deva:
• Relacionar os dados financeiros com os
dados do desempenho para calcular dados
de custos unitários sempre que praticável.
• Manter registos que identifiquem a fonte
e a aplicação dos fundos em actividades
patrocinadas pela USAID. Esses registos
devem conter informações relativas a todas as
adjudicações, autorizações, atribuições, saldos
disponíveis, activos, despesas, receitas e juros.
• Demonstrar controlar realmente e contabilizar
todos os fundos, bens e outros activos. O
sistema deve salvaguardar adequadamente
todos os activos e assegurar que só sejam
usados para os fins autorizados.
• Comparar as despesas com os montantes
orçamentados (para cada adjudicação,
se aplicável).
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• Possuir procedimentos escritos para avaliar
a razoabilidade, o enquadramento e a
admissibilidade das despesas de acordo
com as disposições dos princípios de custos
da USAID e com as condições gerais da
adjudicação (ver secção 3.3.2 sobre Padrões
de Políticas de Aquisições, abaixo).
• Manter registos contabilísticos,
inclusivamente de contabilidade de custos,
comprovados pela documentação originária.

- Todos os juros que a conta renda para além
de US$250 por ano têm de ser devolvidos à
USAID. (Podem ser retidos até US$250 para
cobertura de despesas administrativas.) No
caso dos subrecipientes, devem devolver os
juros excedentes ao recipiente principal para
que este, por sua vez, os transmitam para
a USAID.
- O pagamento deve ser depositado em
dólares dos EUA ($) na conta da USAID do
Federal Reserve Board New York (FRBNY)
por transferência bancária.
- São necessárias as informações seguintes
em cada transferência bancária para
assegurar a correcta recepção, a aceitação
e o crédito dos fundos pelo FRBNY:
A

Federal Reserve Bank New York (FRBNY),
33, Liberty Street
Nova Iorque, New York 10045, EUA
TREAS/NYC FUNDS TRANSFER DIVISION
ABA # 0210-3000-4
(também designada Instituição de Recepção
Financeira RI, ou RI Receiver Financial Institution)

B

USAID ALC = 72000001
(Representa a conta da USAID)

C

Código de Tipo/Subtipo 10      Banco Comercial Membro de U.S. Fedwire
15      Banco Central Estrangeiro com Conta
do FRB

D

Montante em USD

E

Instituição Financeira Remetente (Banco Central
Estangeiro ou Membro do U.S. Fedwire)

F

Taxa de Câmbio (USD ou Divisa Estrangeira)
do Montante Obrigatório (se aplicável)

G

Informação do beneficiário (Instituição
Intermediária)

H

Remetente/FI: Identificador, Nome, Endereço

I

Informação do Remetente para o Beneficiário
(finalidade)
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- Relato com base no método de acréscimo
versus contabilidade de caixa - a USAID
permite ambos os sistemas contabilísticos.
Se os registos da organização forem em
regime de caixa, não é necessário criar um
sistema com base no valor acumulado.
De notar que a contabilidade de regime
de caixa não é compatível GAAP e não é
reconhecida pelos International Financial
Reporting Standards. Um sistema
contabilístico em regime de acréscimo
é altamente.

Arranque de Programas

• Conservar os fundos da USAID numa conta
dedicada, separada e que renda juros,
autónoma de quaisquer outros fundos,
mesmo que sejam provenientes também
da USAID. Só se aceitam excepções se a
organização (ou um dos seus subrecipientes)
receber menos de US$120.000 por ano ou
se a conta com juros exigir um saldo mínimo
demasiado alto para a sua utilização
ser prática.

• Apresentação dos dados exactos
necessários ao preenchimento dos requisitos
dos relatórios financeiros, incluindo o
SF-425. (Para detalhes sobre os relatórios
financeiros, ver o capítulo 5.)

Sistema Contabilístico de Exercício
Sistema de contabilidade que regista os
eventos financeiros com base na actividade
económica, e não na actividade financeira.
Por exemplo, na contabilidade de exercício as
receitas são registadas quando se concretizam
e se vencem, independentemente de quando
o pagamento é recebido.

Sistema Contabilístico de Regime
Financeiro de Determinação
Método contabilístico que regista os eventos
financeiros com base nos fluxos de caixa e
na situação em numerário. As receitas são
registadas neste sistema no momento em que
são recebidas, e as despesas são registadas
no momento do pagamento. Neste método, as
receitas e despesas são também designadas
entradas em caixa e saídas de caixa. No sistema
não são reconhecidas promessas de pagamento
nem expectativas de recepção futura de
numerário ou serviços, como títulos de dívida,
débitos, ou despesas pagas antecipadamente
ou acumuladas. Este sistema é mais simples
para pessoas e organizações que não tenham
volumes importantes destas transacções, ou
quando o intervalo entre o início da transacção
e o fluxo de caixa for muito curto.

Além disso, a USAID pode exigir uma apólice
de seguro contra desvios e roubos no caso de
a organização não possuir cobertura suficiente
para proteger os interesses da USAID.
(O seguro contra desvios e roubos é uma
forma de protecção que defende as
organizações em casos de perdas resultantes
de actos fraudulentos. Indemniza normalmente
as empresas dos prejuízos causados por actos
de desonestidade dos seus empregados). Se
esse seguro for exigido, é necessário confirmar
que a companhia do mesmo cumpre os
padrões da USAID.

Guia Essencial das ONGs para a Gestão de Adjudicações USAID
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Pontos Principais dos Padrões
de Directivas de Aquisições
Aplicam-se a: Todos os parceiros financiados pelo Governo dos EUA e recipientes

3

Necessários para: Auditoria Anual
Verificados por: Auditoria Anual
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Regidos por: conjunto de leis dos EUA,
regulamentos da USAID e cláusulas da
adjudicação

3.3.2 Padrões de
Políticas de Aquisições
A USAID tem normas para as aquisições,
que estabelecem quais os artigos que se
pode comprar, onde se pode fazê-lo, como
adquiri-los e expedi-los, quais os impostos
aplicáveis e qual a documentação necessária.
As regulamentações específicas são debatidas
no capítulo 4, enquanto esta secção analisa
as políticas de aquisições necessárias para
orientar cada processo de compras.
Como é que isso ajuda os programas?
Na qualidade de integrantes de instituições
comissárias da USAID, um dos objectivos dos
programas é certificarem-se de que o dinheiro
é usado para prestar os serviços necessários
aos recipientes da forma mais eficaz e eficiente
possível. As políticas de aquisição destinam-se
a assegurar que as organizações não giram mal
os fundos ou os usem para a compra de bens
perigosos ou de qualidade inferior, que possam
causar mais danos que vantagens. A criação
de um processo de aquisições adequado ajuda
a proteger as organizações e os recipientes,
promove a transparência e a responsabilização e
ajuda a assegurar que os fundos sejam utilizados
eficazmente para prestar serviços necessários.

Regulamentação Básica
• Padrões de Conduta - Devem-se
criar padrões de conduta escritos para
os funcionários e responsáveis das
organizações que participem na selecção e
na supervisão de aquisições. O código de
conduta destina-se a todo o pessoal, porque
todos participam de uma forma ou de outra
nas aquisições, e abrange:
- Conflito de Interesses – Os empregados
não devem participar na selecção ou
supervisão de aquisições se existir
qualquer conflito de interesses, real ou
presumível. Nisto se incluem situações em
que empregados, seus familiares próximos
ou seus parceiros possuam interesses
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financeiros ou de outra ordem na empresa
beneficiada por uma adjudicação. Isto
abrange igualmente qualquer organização
que empregue ou que venha a empregar
o funcionário, o familiar próximo ou o
parceiro do funcionário.
- Gratificações – Os empregados não
podem solicitar nem aceitar gratificações,
presentes, favores ou qualquer coisa com
valor monetário de sub-adjudicatários
ou fornecedores. No entanto, é possível
prever padrões para situações em que o
interesse financeiro não seja significativo
ou em que o presente seja um bem não
solicitado e com valor simbólico.
- Acções Disciplinares – Os padrões de
conduta têm de estabelecer as acções
disciplinares a aplicar a empregados
que violem as normas.
• Concorrência Livre e Aberta - A
concorrência livre e aberta deve ser apoiada
o mais possível.
- Vantagem concorrencial desleal – Os
vendedores que ajudem a elaborar o
descrição de trabalho ou descritivo de
serviço devem ser impedidos de participar
no respectivo concurso público.
- Critérios de Avaliação Claros – Os
concursos públicos devem esclarecer os
critérios que a organização utilize para
avaliar as propostas.
• Procedimentos Gerais de Aquisição Na directiva de aquisições deve-se:
- Evitar a aquisição de bens desnecessários.
- Ter em conta tanto a possibilidade de
compra como a de locação, se apropriado.
- Incluir em todos os concursos públicos
elementos como:
• descrição dos requisitos técnicos;
• critérios a utilizar na avaliação das
propostas;
• padrões mínimos de desempenho
aceitáveis;
• características específicas dos artigos
pretendidos;
• preferência de produtos e serviços
que utilizem o sistema métrico para as
medidas; e
• preferência por artigos com eficiência
energética e produtos que protegem os
recursos naturais.
• Pequenas empresas americanas e
empreendimentos detidos por Minorias
e Mulheres - Quando trabalharem nos
EUA, os recipientes com sede local devem
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dar tratamento preferencial a pequenas
empresas americanas, da HUBZone (http://
www.sba.gov/hubzone/aboutus/index.html),
ou detidas por veteranos ou deficientes das
forças armadas, ou ainda por mulheres ou
membros de minorias. Para o conseguir, as
directivas devem:

- Incentivar a contratação de consórcios
formados por empresas pequenas ou
detidas por membros de minorias ou
mulheres sempre que as empreitadas
sejam demasiado volumosas para serem
assumidas individualmente por empresas
isoladas.
- Recorrer aos serviços de vários
departamentos e organizações do USG,
como a Small Business Administration
e o Department of Commerce’s Minority
Business Development Agency no
processo de pedido de propostas.
• Instrumentos de Aquisições - Determinar
quando se devem utilizar os vários
instrumentos de aquisição, como contratos
de preço fixo, contratos de custos
reembolsáveis, ordens de encomenda e
contratos de incentivo. As directivas devem
proibir o uso de contratos do tipo “custo +
percentagem do custo” ou “percentagem do
custo de construção”.
Limite para Pequenas Aquisições
O montante estabelecido pela organização
abaixo do qual o processo de aquisições
pode ser simplificado. Por exemplo, se se
estabelecer um limite para micro-aquisições
de US$1.000, ter-se-á de receber três
propostas para bens acima desse valor, mas
tal não será necessário para compras de
montante igual ou inferior a esse limite. Não
há exigência do Governo dos EUA quanto ao
montante desse limite.

• Avaliação de Fornecedores - Deve
haver uma afirmação clara de que só se
estabelecem contratos com vendedores
que se pense serem capazes de concluírem
os trabalhos requeridos. A directiva deve ter
em conta a honestidade do fornecedor,
o historial dos desempenhos anteriores e
os recursos técnicos e financeiros ou o
acesso a outros recursos necessários. As
directivas devem ainda incluir um processo
para verificar se os fornecedores não

3

• Procedimentos de Comprovação É necessário que se registem as análises
de custos ou de preços para cada acto
de aquisição. As análises de custos devem
incluir  a verificação da admissibilidade
(ver 4.3.2.1).
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- Ter em conta, no processo de avaliação,
se as empresas a contratar manifestam
a intenção de subcontratar pequenas
empresas ou que sejam detidas por
membros de minorias ou mulheres.

constam da Lista de Parceiros Excluídos
(www.epls.gov), da Lista Conjunta da ONU
(http://www.un.org/sc/committees/1267/
consolist.shtml) e da Lista do Departamento
do Tesouro dos Estados Unidos sobre
Cidadãos Específicos e Pessoas Impedidas
(http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/
ofac/sdn/). (Para mais informações sobre
fornecedores inelegíveis, ver 4.3.2.4).

• Registos para Grandes Aquisições No mínimo, têm de ser mantidos registos
referentes a todos os fornecimentos que
excedam o limite para pequenas aquisições,
contendo as seguintes informações:
- fundamentação da escolha do fornecedor;
- justificação da falta de concorrentes
quando não são recebidas mais propostas
ao concurso público;
- documentação das pesquisas nas listas
anti-terrorismo; e
- fundamentação do preço ou custo
acordado.
• Sistema de Administração de Contratos Deve existir igualmente um sistema para se
avaliar o desempenho dos fornecedores e
que registe se estes cumprem as condições
gerais e as especificações dos contratos.
• Revisão (Estudo) Pré-Adjudicação do USG
- Se a organização não tiver directivas de
aquisições em vigor que correspondam aos
padrões mínimos acima enumerados (por
exemplo, se a inspecção pré-adjudicação
da USAID tiver constatado isso), a agência
financiadora pode impor um maior controlo
da adjudicação dos fornecimentos,
nomeadamente exigindo analisar vários
documentos (p. ex., pedidos de propostas,
estimativas de custos, etc.) para todas
as aquisições de valor igual ou superior a
US$10.000.
É necessário o cumprimento escrupuloso das
directivas de aquisições das organizações
(correspondendo aos requisitos da USAID).
Trata-se de um tipo de incumprimento
vulgarmente detectado. Por exemplo, se a
organização exigir pelo menos três propostas
para compras acima de $1.000, é essencial a
obtenção de três ou mais orçamentos escritos
ou uma justificação fundamentada das razões
pelas quais não seja possível obtê-los.
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3.3.3 Políticas de
Recursos Humanos
Há vários regulamentos da USAID que
abordam questões relacionadas com recursos
humanos (HR). (Ver os Padrões de Conduta
relativos a conflito de interesses, gratificações
e acções disciplinares na secção 3.3.2 sobre
Padrões de Directivas de Aquisições.)

3
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Como é que as Políticas de HR ajudam
os programas?
As pessoas são o capital mais valioso das
organizações. A criação de um conjunto de
políticas de recursos humanos não limita o
pessoal, nem os voluntários – em vez disso,
ajuda a orientá-los e a protegê-los, de forma
a que possam dar o melhor de si.
Algumas das políticas de RH são exigidas
pela legislação local, pela legislação dos EUA
ou pela agência financiadora, enquanto outras
são normas práticas ou necessárias à gestão
de organizações eficientes. Independentemente
da sua origem, o estabelecimento de
políticas de RH claras e bem concebidas
permite não só reforçar a comunicação entre
responsáveis e funcionários, esclarecer
expectativase assegurar um tratamento justo
a todo o pessoal, mas pode ainda proteger as
organizações contra reclamações ou processos
legais que possam surgir.
É boa ideia a revisão das políticas de RH
para corresponderem aos requisitos da USAID.
Este processo permite identificar e resolver
falhas ou conflitos. As organizações devem
compilar um manual do funcionário, a distribuir
pelo seu pessoal.

Princípios Básicos
• Legislação e Regulamentação do Trabalho
Local – As organizações têm de cumprir
a legislação local do trabalho quando
empregam pessoal. Por exemplo, pode haver
regulamentos que impeçam a discriminação
na contratação ou que imponham
determinados benefícios sociais. Também
é importante, tanto para a organização
como para o pessoal, que se esclareçam à
partida quais os direitos dos empregados
e do empregador e quais os fundamentos
e os processos para acções disciplinares
e despedimentos.
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• Padrões de Conduta – Estabelecemse padrões de conduta para regular os
comportamentos e as condutas profissionais
que afectem a capacidade dos empregados
de desempenharem a sua missão e de
representarem a organização. Os relativos a
aquisições (3.3.2) já se encontram descritos
acima, mas podem ser alargados para
incluir o controlo da pontualidade ou do
desempenho das tarefas solicitadas, o apoio a
um ambiente de trabalho seguro e saudável e
ainda padrões normais dos locais de trabalho,
como a proibição do assédio sexual ou
da discriminação.
• Controlo dos livros de ponto – São
necessários livros de ponto para as
auditorias anuais e para todo o pessoal
pago com fundos da USAID, inclusivamente
prestadores de serviços e pessoal a tempo
parcial. Além disso, é útil fazer com que os
voluntários preencham também um livro de
ponto simplificado, para que possa saber
o seu tempo de trabalho e contabilizar
a respectiva contribuição para a sua
participação nos custos (se existir).
• Devida Diligência nas Decisões de
Contratação – É exigido que se possua
um resumo da experiência profissional e
do percurso formativo (Curriculum Vitae
ou CV) de cada empregado admitido para
as adjudicações, destinado a comprovar o
respectivo historial salarial e de emprego.
Os Acordos Cooperativos podem não exigir
a utilização do formulário F-1420  - “Folha
de Dados Biográficos de Funcionário do
Adjudicatário” (formulário AID-1420-17,
http://www.usaid.gov/forms/AID1420-17.doc ),
o formulário padrão que se usa para registar
o historial dos salários dos empregados
e prestadores de serviços. No entanto, o
formulário de dados biográficos “1420”
utiliza-se frequentemente durante o processo
de contratação, por proporcionar uma forma
fácil de aceder às informações importantes.
Note-se que, embora este formulário
possa não ser exigido, a USAID solicita-o
frequentemente para ajudar a justificar
os salários.
• Protecções à Contratação de
Organizações com Base Religiosa – Ao
abrigo da legislação dos EUA sobre Igualdade
de Oportunidades, as organizações com base
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religiosa (OBF) que implementem programas
da USAID têm o direito de contratar pessoas
que partilhem as suas crenças para a
execução das suas actividades. Se se decidir
fazê-lo, é importante verificar se as suas
políticas de RH da organização são claras
quanto a este aspecto.

De acordo com as Disposições Padrão
Obrigatórias do USG, a declaração de Local
de Trabalho Livre de Drogas tem de incluir:
- uma proclamação de que se proíbe
em todo o local de trabalho o fabrico,
a distribuição, o fornecimento, a posse
e a utilização de drogas;
- as acções específicas a tomar pela
organização contra os empregados que
violem essa proibição; e
- condições de emprego em quaisquer
adjudicações que estabeleçam que cada
funcionário deve:
• agir de acordo com o estipulado na
declaração, e
• informar a organização por escrito, no
prazo máximo de cinco dias após a
sentença, se for condenado por crime
de violação da legislação sobre drogas
que ocorra no local de trabalho.
Além disso, exige-se que as organizações
criem um programa permanente de
consciencialização anti-drogas de todos os
empregados que os informe sobre:
- os perigos do uso de drogas
no local de trabalho;
- a política da organização de local
de trabalho livre de drogas;

- as penalidades que possam ser aplicadas
em caso de delito de uso de drogas no
local de trabalho.
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O programa e a declaração da política têm
de ser implementados no prazo máximo de
30 dias após a data de entrada em vigor
de cada adjudicação.
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• Política de Local de Trabalho Livre de
Drogas – O Acordo Cooperativo obriga
a organização, bem como todos os seus
sub-adjudicatários, a criar uma declaração
de local de trabalho sem drogas. A
declaração desta directiva tem de ser
assinada por todos os elementos do pessoal
da organização. Uma boa forma de tratar da
necessidade da assinatura desta directiva
é incluir a declaração em dois documentos:
primeiro no manual do pessoal, e depois
como documento de directiva separado
de uma página a ser assinado por todos os
funcionários e arquivado nos respectivos
ficheiros individuais.

- eventuais programas existentes de
aconselhamento, reabilitação e apoio aos
empregados relativamente a drogas; e

Caso qualquer empregado seja condenado
por crime relativo a drogas no local de
trabalho, terá de se notificar imediatamente
a USAID por escrito desse facto. Essa
notificação, a enviar no prazo de 10 dias
seguidos após a condenação, terá de indicar
o cargo do funcionário em causa e o número
de cada uma das adjudicações em que ele
tenha trabalhado.
No prazo de 30 dias após a condenação do
empregado, é ainda necessário:
- tomar as medidas apropriadas contra
o funcionário, que podem ir até ao
despedimento (conforme se adeque com
as políticas de RH da organização e com
a legislação laboral aplicável), ou
- exigir ao empregado que participe
de forma satisfatória num programa
de reabilitação ou de assistência a
toxicodependentes que seja aprovado
pelas autoridades de saúde nacionais,
estatais ou locais, pelas autoridades de
aplicação da lei ou por outras apropriadas.
Na eventualidade de a legislação local impedir
a organização de aplicar na totalidade a
directiva de locais de trabalho livres de drogas
do USG, é necessário informar o AO ou AOTR
e pedir orientação.
• Directiva HIV/SIDA – Uma directiva HIV/
SIDA define a posição da organização
quanto ao emprego de pessoas com HIV/
SIDA e a forma de tratamento prevista
no local de trabalho para essas pessoas.
Embora não seja exigida qualquer directiva
HIV/SIDA, a sua existência é considerada
uma boa prática para qualquer organização,
e sobretudo para as que trabalhem no
domínio dessa infecção. Ela estabelece
formalmente o empenho da organização
em lidar com o HIV/SIDA e em apoiar
o pessoal que sofra de HIV ou SIDA,
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indicando possíveis benefícios sociais para
tratamentos ou assistência, a adaptação das
tarefas a desempenhar sempre que possível
e a segurança no emprego. A elaboração de
uma política de HIV/SIDA abrangente pode
permitir à organização manter pessoal com
talento e beneficiar da sua colaboração.

3
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A organização deve verificar se se encontra
em conformidade com a legislação laboral
local e nacional referente a pessoas com
HIV/SIDA. Em alguns casos, as directivas da
organização podem exceder o legalmente
exigido, especialmente em países sem
legislação relativa ao emprego de pessoas
que vivam com o HIV.

Criação de um Manual
do Funcionário
Após a elaboração e revisão das políticas de
RH da organização, elas devem ser impressas
e reunidas num Manual do Funcionário, a
distribuir ao pessoal. Deve-se confirmar
que o pessoal assina uma declaração em
que confirme ter lido, analisado e entendido
a obrigação de cumprir as políticas da
organização. Deve ser igualmente incluída uma
revisão pessoal das políticas no processo de
orientação da organização.

3.4 Planeamento
O documento para entrega e a ferramenta de
implementação mais importante a criar durante
a fase de arranque é o plano de trabalho.
Um bom plano de trabalho é a síntese de
toda a planificação técnica, organizacional
e financeira efectuada para um programa.
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Parte da descrição do programa aprovada no
Acordo Cooperativo para o traduzir num plano
de implementação anual específico, a aprovar
pela USAID antes do início das actividades.
Esta secção começa por analisar o plano de
trabalho, que cobre o que se pretende atingir
e como e quando se pretende atingir. Depois
apresenta a monitorização e avaliação como
aspecto essencial. O capítulo encerra com
o debate de outro importante documento
para entrega exigido pela USAID - o plano de
diferenciação e marcas (3.5.2).

3.4.1 O Plano de Trabalho
O plano de trabalho é uma exposição
detalhada que define exactamente como se
prevê implementar o primeiro ano do programa.
Embora a adjudicação possa ter um período
de vigência de vários anos, normalmente é
necessário elaborar e apresentar planos de
trabalho anuais para permitir ajustamentos
de um ano para outro. Os planos de trabalho
baseiam-se na descrição do programa dos
Acordos Cooperativos. Enquanto a Descrição
do Programa define o que se planeia alcançar
durante toda a vigência da adjudicação, o
plano de trabalho fornece os detalhes e os
aspectos específicos.
O plano de trabalho é parte fundamental
tanto das responsabilidades anuais para com
a USAID como do processo interno de gestão
de projectos da organização. Trata-se de uma
ferramenta para se comunicar à USAID como
se vai executar o programa. Além disso, é um
excelente instrumento de utilização interna
para um melhor planeamento e gestão
das actividades.
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3.4.1.1 Secções do Plano
de Trabalho
Por vezes, a USAID pode exigir que se use
um formato determinado, mas é frequente que
seja dada liberdade para a criação do plano
de trabalho. Abaixo se apresentam as cinco
secções principais que os planos de trabalho
podem incluir:

III.
IV.
V.

Sumário Executivo
Plano de Implementação
a. Matriz Lógica do Plano de Trabalho
Plano de Monitorização e Avaliação
Orçamento
Gestão e Pessoal

Além disso, os planos de trabalho incluem
frequentemente anexos com documentos de
apoio e outras informações sobre o programa.

I. Sumário Executivo
O sumário executivo, que normalmente
não tem mais de duas páginas, contém uma
descrição geral do projecto e de como ele se
destina a ser implementado. Inclui o orçamento
total necessário para o ano, discriminado por
actividades principais, e uma tabela resumida
dos objectivos que se pretende atingir durante
esse ano. Se a organização implementar o
projecto em vários países, incluir uma síntese
geral e depois uma análise país a país. Se
ela se encontrar em curso de execução de
um programa pluri-anual, é útil incluir um
resumo do progresso do projecto até à data
e da sua relação com o plano de trabalho
actual. Por exemplo, pode-se explicar como
um arranque lento no primeiro ano afectou os
planos originais e que os plano de trabalho
do segundo ano inclui ajustamentos para se
manterem os objectivos. No entanto, é de
evitar uma análise detalhada da evolução,
que deve ser reservada para os relatórios de
desempenho trimestrais. Também são de evitar
demasiados detalhes sobre os ajustamentos
de cada actividade, que devem ser fornecidos
nas descrições de actividades do plano
de implementação.

O plano de implementação, núcleo do plano
de trabalho, contém descrições detalhadas
de cada actividade. Podem ser seguidas
diferentes abordagens na organização desta
secção, com base no número de países e na
estrutura das actividades do programa.
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Há parceiros que começam pelas actividades
ao nível da sede - a criação de suportes
de formação, por exemplo. Os programas
são depois decompostos por objectivos
estratégicos (SO), que são metas amplas
e a longo prazo que se ligam directamente
com a Descrição do Programa no Acordo.
As descrições de actividades integramse nos objectivos estratégicos, conforme
se demonstra na Figura 6. Geralmente, as
actividades devem corresponder de perto aos
objectivos. É necessário explicar-se todos os
objectivos que se prometa alcançar. Se se
pretender informar sobre um objectivo, tem de
haver uma descrição de actividade a explicar
como será atingido (ver secções 3.4.1.2 em
Descrições de Actividades).
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I.
II.

II. Plano de Implementação

a. Matriz Lógica do Plano de Trabalho
O plano de implementação pode incluir
uma Matriz Lógica do Plano de Trabalho,
que serve para relacionar as actividades,
os cronogramas e os objectivos.
Normalmente, a Matriz Lógica do Plano
de Trabalho é semelhante ao mapa da
Figura 7, elaborado na mesma ordem que o
plano de trabalho (Objectivos Estratégicos
e Actividades). Para cada actividade são
indicados os resultados a 3 meses, a
6 meses, a 9 meses e a 12 meses. Os
resultados a 12 meses são o acumulado.
A Matriz Lógica do Plano de Trabalho
apresenta os objectivos, os subrecipientes
e o local geográfico de cada actividade.
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Figura 6 - Implementação
Acordo de do Plano de Trabalho
Plano

Cooperação

de Trabalho
Ano 1

Plano de Trabalho
Ano 2

Descrições de Programa
de Projecto Pluri-anual

3

Objectivo Estratégico 1

Objectivo Estratégico 1

Objectivo Estratégico 2

Objectivo Estratégico 1

Actividade A
Cronograma/Objectivos…

Actividade A
Cronograma/Objectivos…

Actividade B
Cronograma/Objectivos…

Actividade B
Cronograma/Objectivos…

Objectivo Estratégico 2

Objectivo Estratégico 2
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Objectivo Estratégico 3

Actividade C
Cronograma/Objectivos…

Actividade C
Cronograma/Objectivos…

Objectivo Estratégico 2
Actividade D
Cronograma/Objectivos…
Actividade E
Cronograma/Objectivos…
Actividade F
Cronograma/Objectivos…

Figura 7 - Amostra de Matriz Lógica de Plano de Trabalho num Programa Feminino de Micro-Empresas a 3, 6, 9 e 12 Meses
Actividade

Resultados
3 Meses

Resultados
6 Meses

Resultados
9 Meses

Resultados
12 Meses

Alvo

Indicadores

Subrecipientes

Local

Quénia
Objectivo Estratégico 1: Autonomizar as mulheres através de associações geradoras de rendimentos.
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Actividade 1:
Formação de
Associações
de Mulheres

Criação de 3
associações
cada uma
com 10
mulheres

Mais 3
associações
(6 no total)
cada uma
com 10
mulheres

Mais 3
associações
(9 no total)
cada uma
com 10
mulheres

Mais 3
associações
(12 no total)
cada uma
com 10
mulheres

Mobilizar 120
mulheres
através do
envolvimento
comunitário
para
formarem 12
associações
geradoras de
rendimentos.

N.º de
mulheres
mobilizadas

Aliança de
Juventude de
Nairobi

Nairobi

Actividade 2:
Líderes das
Melhores
Actividades
Empresariais

Formar 10
mulheres
líderes
comunitárias

Formar +10
mulheres
líderes
comunitárias

Formar +10
mulheres
líderes
comunitárias

Formar +10
mulheres
líderes
comunitárias
(total 40)

Formar 40
mulheres em
actividades
empresariais
eficientes
e em
competências
vocacionais

N.º de
mulheres
formadas

Global
Grassroots

Nairobi

www.ngoconnect.net

III. Plano de Monitorização
e Avaliação
Os planos de monitorização e avaliação contêm
os seguintes elementos (ver secção 3.4.2):
• indicadores decompostos por localidade/
área geográfica e actividade;
• outros indicadores nacionais da USAID
decompostos por localidade/área geográfica
e actividade;

• texto detalhado descrevendo o processo
de M&E da organização; e
• definições precisas para a avaliação
de objectivos.
O texto deve incluir informações sobre:
• como os dados são recolhidos;
• como são inseridos no sistema de M&E;
• a frequência com que os dados são
recolhidos e inseridos;
• os controlos e as medidas existentes
para assegurar a exactidão e a qualidade
dos dados;
• como se vão utilizar os dados para melhorar
o programa; e
• resumo da formação dada ao pessoal
que participe na recolha de dados.
Finalmente, devem ser apresentadas definições
precisas de todos os indicadores. Por exemplo,
se se conta alguém como "formado", há um
exame, ou há um certo número de aulas que
a pessoa tem de frequentar? Há padrões
e certificações do governo que tenham de
ser cumpridos?

IV. Orçamento
A secção do orçamento inclui um texto
explicativo referente a um orçamento anexo.
a folha de cálculo e o texto explicativo do
orçamento devem decompô-lo nas categorias
orçamentais padrão da USAID.
O texto deve ter um resumo das despesas
gerais em um ou dois parágrafos. O programa
está controlado no que respeita a despesas?
Se não, porquê? Prevê-se transferir, abrandar
ou acelerar os gastos?
Além disso, se for prevista necessidade de
reorçamentação, deve-se determinar se
as modificações atingem o limite de 10%
para revisões orçamentais importantes que
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V. Gestão e Pessoal
A secção de gestão e pessoal abrange
um gráfico organizacional que apresenta a
estrutura hierárquica e identifica o pessoal.
Além disso, pode ter um texto explicativo das
estratégias de preenchimento de cargos, como
planos de recrutamento e manutenção de
voluntários, planos de formação e estratégias
de gestão no país ou de subrecipientes.
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• outros indicadores que se pretenda utilizar
para a monitorização dos programas,
decompostos por localidade/área geográfica
e actividade;

necessitam da aprovação da USAID. Devem-se
explicar as razões da reorçamentação e como
se vão preencher as carências em áreas de
onde se transfira dinheiro.

Para acordos pluri-anuais, os planos de trabalho
após o primeiro ano devem concentrar-se em
mudanças recentes ou futuras à estrutura de
pessoal e nos respectivos impactos sobre os
planos para o ano seguinte. É de ter em conta
que o objectivo devem ser sempre os impactos
na implementação desse ano.

Anexos
A inclusão de anexos no plano de trabalho varia
imenso de parceiro para parceiro e de programa
para programa. Os exemplos de documentos
passíveis de figurar como anexos incluem:
• documentos em formatos diferentes que sejam
difíceis de integrar no documento principal (por
exemplo, um orçamento de plano de trabalho
criado com Microsoft Office Excel);
• documentos gráficos, como gráficos
organizacionais;
• informações complementares que forneçam
detalhes adicionais sobre o programa, como
resumos de conteúdos programáticos ou
horários de formação; e
• mais informações sobre subrecipientes,
inclusivamente MOUs.
Embora os anexos possam ser úteis, não
devem ser demasiado volumosos. Se o
plano de trabalho duplicar de extensão com
a inclusão dos anexos, é de reflectir se estes
são realmente úteis ao AOTR.
Em alternativa, pode-se anexar uma lista
resumida dos documentos usados pelo
programa, com um índice ou uma pequena
sinopse de cada um. Essa lista pode incluir os
formulários de recolha de dados, os manuais
de formação, os panfletos de informação, os
impressos, etc. São de incluir dados sobre
a língua em que são escritos, o número de
páginas, os autores e a data da última revisão.
O AOTR pode solicitar mais tarde exemplares
dos documentos na íntegra.
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3.4.1.2 Descrições
de Actividade
As descrições de actividades são a parte
central do plano de trabalho, pelo que constitui
boa prática começar a sua redacção em
primeiro lugar, e elaborar depois o resto
do plano de trabalho em seu torno.

3
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O primeiro passo é a divisão do trabalho
previsto em "actividades" e "objectivos".

Actividades e Objectivos
Os planos de trabalho agrupam as actividades
por objectivos. Os objectivos são metas de
alto nível que implicam a colaboração entre
as actividades para serem atingidas. Baseiamse na descrição do programa dos Acordos
Cooperativos. As actividades que contribuem
para essa meta integram-se nesse objectivo.
As actividades são séries de tarefas com um
ou dois resultados principais. O(s) resultado(s)
deve(m) estar directamente relacionado(s) com
os objectivos. Quando se tem vários objectivos
diferentes para a mesma actividade, eles devem
ser analisados. As tarefas de cada actividade
são estreitamente relacionadas e cooperam
para o mesmo objectivo? Se não, deve-se
ponderar uma reorganização das actividades.
Se uma actividade não se enquadrar
facilmente num objectivo, deve-se tentar
determinar qual é o seu principal resultado.
Por exemplo, é possivel que um evento
que seja patrocinado promova a mediação,
aumente a consciencialização sobre formas
indígenas de resolução de conflitos, incentive
a escuta activa e forneça informações sobre
reconciliação interpessoal, mas o objectivo
principal continue a ser a mediação. Caso se
tenham outros objectivos estratégicos para
formas locais de resolução de litígios, escuta
activa e reconciliação interpessoal, pode-se
depois esclarecer como a actividade se relaciona
com esses outros objectivos estratégicos na
descrição da actividade.

Redacção das Descrições
de Actividade
Uma boa descrição de actividade deve poder
transmitir o seguinte:
• o que se planeia fazer;

• principais despesas associadas à execução; e
• resultados e consequências esperados e
como se pretendem avaliar.
O objectivo principal das descrições de
actividade é o estabelecimento dos detalhes
técnicos e dos cronogramas, que devem
ser cobertos aprofundadamente. As outras
áreas (pessoal, orçamento e M&E) não têm de
ser tão detalhadas, uma vez que podem ser
consultadas nas respectivas secções do plano
de trabalho. No entanto, é muito útil comunicar
como determinada actividade se relaciona com
essas secções.
Dentro de cada actividade, deve haver
referência aos parceiros, suportes ou
conteúdos programáticos a que se pretenda
recorrer. Os detalhes sobre subrecipientes ou
conteúdos programáticos propostos devem
ser deixados para um anexo, para evitar que
o texto se afaste da implementação.

Esquema e Exemplo de
Descrição de Actividade
Apresentamos um esquema de descrição
de actividade:
• nome da actividade
• tipo de programa/área de actividade
do programa
• âmbito geográfico da actividade;
• descrição técnica do projecto; e
• situação actual da actividade (nova ou
em curso?).
- Se for nova, que é necessário fazer para a
iniciar? Quanto tempo demora o arranque?
- Se estiver em curso, há mudanças/
alargamentos neste ano?
• Devem-se incluir as outras iniciativas
específicas necessárias para se alcançarem
os objectivos do ano, designadamente
necessidades de identificação de locações,
recrutamento ou contratação de voluntários,
criação de suportes, conclusão de aquisições
importante (veículos), etc., bem como os
cronogramas previstos para a realização.
• Principais despesas associadas à actividade.

• como se planeia fazer;

• Quem fará o trabalho - o pessoal,
voluntários ou subrecipientes.

• quanto tempo demora;

• Objectivos previstos para a actividade.

• quem o vai fazer;

• Indicadores a monitorizar para avaliar os
impactos e a qualidade.

• a quem e/ou com quem se vai fazer;
• onde se vai realizar
(num só local ou em vários);
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• como se relaciona com outras actividades,
tanto do mesmo projecto como dos de
parceiros (inclusivamente redes de contactos);

• Relacionamentos com outros programas
e eventuais efeitos complementares que o
programa possa ter.
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Figura 8 - Exemplo de Descrição de Actividade de Prestação de Cuidados Domiciliários com Base Comunitária

Prestação de Cuidados Domiciliários com Base Comunitária
A actividade de Prestação de Cuidados Domiciliários com Base Comunitária é um programa de
cuidados paliativos domiciliários criado e mantido por voluntários da comunidade local. A actividade
destina-se a 20 comunidades rurais da região de Southern Nations, Nationalities, and People’s Region
(SNNPR), na Etiópia.
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Este programa utiliza os suportes de formação "Assistência Domiciliária na Etiópia” criados pela ONG
XYZ NGO e aprovados pelo governo etíope. Os documentos foram traduzidos para o dialecto local mais
falado em SNNPR.
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A actividade arrancará logo que o plano de trabalho seja aprovado. A nossa gestora de formação,
Almez Hailu, enfermeira inscrita com cinco anos de experiência de assistência domiciliária, concluiu
o programa de formação em Agosto. Viajará para SNNPR dentro de um mês para montar e efectuar
a primeira formação de formadores. Estabelecemos parceria com a Delegacia Regional de Saúde de
SNNPR para nos fornecer 10 formadores que falem o dialecto local e o amhárico (língua oficial da
Etiópia). A formação consiste num curso teórico de duas semanas e em duas semanas de práticas
de intervenções domiciliárias supervisionadas. Após os formadores concluirem a sua formação, serão
enviados para as 20 localidades em 5 grupos de 2. Passarão cerca de um mês em cada localidade.
Ao longo de um ano, passarão por cada localidade uma vez.
Uma vez nas localidades, trabalharão com as comunidades locais na identificação de pessoas
que necessitem de assistência e criarão comissões de assistência domiciliária, começando com as
famílias de pessoas que vivam com HIV/SIDA (PLWHA). Colaborarão com as comissões na formação
de voluntários e na identificação de carências adicionais, como de nutrição, de tratamento e de
despistagem. Uma vez que os formadores pertencem ao gabinete de saúde regional, recorrerão
aos recursos locais para a referenciação.
Após a formação das 10 pessoas, esperamos que cada um deles mobilize e treine pelo menos
mais 10 voluntários em cada localidade, o que elevará o total de formados a 210. Com base nos
actuais dados de prevalência, calculamos existirem em média 25 PLWHA em cada localidade.
O nosso objectivo é proporcionar pelo menos visitas semanais a essas PLWHA, após as
identificarmos e formarmos os voluntários. Isso implica abranger cerca de 500 pessoas com
cuidados paliativos domiciliários.
As comissões de assistência comunitária aprenderão a efectuar contabilidade básica e receberão
formulários simples a preencher em cada visita. O nosso pessoal de M&E no terreno deslocar-se-á uma
vez por mês a cada localidade para recolher dados e relatórios orais das comissões sobre a situação
dos seus programas. Estes membros do pessoal poderão também reabastecer os estojos de assistência
domiciliária e responder às dúvidas que os voluntários possam ter. O pessoal no terreno manter-se-á em
cada localidade durante uma semana, visitando vários lares em cada visita para assegurar o controlo
de qualidade.
Vamos também colaborar com a Delegacia Regional de Saúde para a monitorização dos efeitos
mediante reenvio para outros programas de tratamento, despistagem e de crianças órfãs e vulneráveis.

3.4.1.3 Orçamento do Plano
de Trabalho
O orçamento do plano de trabalho
deve conter seis elementos:
• folha de cálculo do orçamento resumido;
• folha de cálculo do orçamento detalhado;
• texto explicativo do orçamento;
• indicação de viagens internacionais;
• indicação de pontos que necessitam
de concessões ou aprovações; e
• detalhes custos comparticipados/
reconciliação.

em formato Microsoft Office Excel® e o melhor
será colocá-las num só ficheiro, em folhas
separadas. Se possível, os totais do orçamento
resumido devem ser obtidos automaticamente
a partir do detalhado.

Folha de Cálculo do
Orçamento Resumido
O orçamento resumido deve apresentar
os totais para cada uma das categorias
orçamentais padrão da USAID. Deve ainda
mostrar os custos comparticipados ou a
reconciliação de fundos, se for adequado. As
categorias orçamentais padrão estão incluídas
na amostra de folha de cálculo de orçamento
resumido da Figura 9.

As folhas de cálculo do orçamento - tanto a
resumida como a detalhada - devem ser feitas
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Figura 9 - Amostra de Orçamento Resumido
Orçamento Resumido
de Minha ONG
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A.

Pessoal

B.

Benefícios
Adicionais

Custos
Comparticipados
(se aplicável)

Custos Totais
de Projecto

Ano 1

Ano 2

Ano 3

Total

3 Anos

3 Anos

45,000

47,250

49,612

141,862

50,000

191,862

9,000

9,450

9,922

28,372

5,000

33,372

C.

Consultores

10,000

10,500

11,025

31,525

31,325

D.

Viagens e
Transportes

22,000

23,100

24,255

69,355

69,355

E.

Equipamentos

40,000

0

0

40,000

F.

Provisões

4,990

882

926

6,798

6,798

G.

Serviços
Contratuais
(subcontratações)

135,000

141,750

148,837

425,587

425,587

6,535

46,798

H.

Custos do Programa

75,000

78,750

82,688

236,438

I.

Outras Despesas
(p.ex. auditoria)

25,000

26,250

27,563

78,813

78,813

Custos Indirectos

0

0

0

0

0

365,990

337,932

354,828

1,058,750

J.

TOTAL

143,634

205,169

380,072

1,263,919

Figura 10 - Amostra de Orçamento Detalhado
Orçamento Detalhado do Ano 1 (1 Jan. 2010 a 31 Dez. 2010)
Tarifa Mensal

Número de
Meses LOE*

Total Ano 1

$1,000

12

$12,000

Gestor Financeiro

$900

12

$10,800

Paul Program

Responsável do
Programa

$800

12

$9,600

4.

Patience Program Assistant

Assistente do
Programa

$650

12

$7,800

5.

Robby Receptionist

Recepcionista

$400

6

$2,400

6.

David Driver

Motorista

$400

6

$2,400

A.

Pessoal

Cargo

1.

Director Darlene

Director de
Projecto

2.

Frank Finance

3.

SUB-TOTAL

$45,000

* LOE - Taxa de Esforço

Folha de Cálculo do Orçamento
Detalhado
O orçamento detalhado separa ainda mais
as despesas, e cada linha de imputação tem
também de indicar o custo por unidade.
Quando possível, os totais da folha de
cálculo do orçamento detalhado devem ser

46

calculados com base em fórmulas específicas,
directamente ligadas à folha do orçamento
resumido. Isto constitui uma ajuda significativa
se for necessário reorçamentar.
A Figura 10 é uma amostra de uma secção - A.
Pessoal - da folha de cálculo do orçamento
detalhado de MINHA ONG.

www.ngoconnect.net

Texto Explicativo do Orçamento
O texto explicativo do orçamento deve-se
referir tanto ao orçamento resumido como ao
detalhado. Deve começar por analisar cada uma
das categorias orçamentais padrão, dando uma
curta descrição das despesas primárias a serem
incorridas. Há certas categorias que necessitam
de mais explicações, nomeadamente:
• Pessoal - Identificação do Pessoal Chave
e a percentagem do seu tempo dedicada
ao projecto.

• Contratos - Pode incluir o nome dos
subrecipientes a que se pretenda recorrer no
projecto. Incluir todos os custos de projecto
previstos de todos os subrecipientes nesta
rubrica (e depois os respectivos orçamentos
detalhados e notas ao orçamento como
anexos) em vez de inserir as suas rubricas
(como salários, benefícios orçamentais,
viagens, etc.) nas rubricas da própria
organização. Para os consultores, deve-se
incluir a justificação dos honorários (como
uma taxa diária com base no respectivo
historial salarial verificado e confirmado
ou no formulário SF-1420) e a justificação
unitária (como o número de dias, etc.).
• Viagens - Identificar as viagens internacionais
e fornecer a respectiva justificação.
• Equipamentos - Identificar os equipamentos
que necessitem de concessões ou
aprovações, inclusivamente veículos, e
fornecer justificação. Indicar, além disso,
os procedimentos a seguir na aquisição
(obtenção de várias propostas, por exemplo).
• Outros Custos Directos - Identificar outras
despesas directamente atribuíveis ao
projecto e que não estejam incluídas nas
rubricas apresentadas acima. Estas variam
de organização para organização e podem
incluir custos como rendas, abastecimentos,
fornecimentos, equipamentos descartáveis,
etc. Os custos unitários destes tipos de bens
podem basear-se na experiência prévia da
organização de implementação de projectos
de âmbito e tamanho similares.
• Sub-adjudicações - Identificar os parceiros
e incluir uma breve descrição das actividades
a implementar por eles ou com eles.
• Custos Indirectos - Despesas necessárias
à execução de um projecto, mas difíceis
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O texto explicativo deve também analisar a
situação dos gastos gerais do programa. O
programa está controlado no que respeita a
despesas? Se não, o que se pretende transferir,
abrandar ou acelerar?
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• Benefícios Adicionais - É importante
identificar separadamente os benefícios
adicionais a que o pessoal tem direito, para
que a USAID possa compreender como
é que a política de RH se relaciona com
o orçamento. (De recordar também que,
se for política da organização pagar uma
indemnização ao pessoal no final do contrato,
tal deve reflectir-se igualmente no orçamento
e nas respectivas notas). É igualmente de
lembrar que se deve registar os acumulados
no sistema contabilístico se este for baseado
nos fluxos de caixa.

de atribuir a um projecto específico,
como electricidade ou pessoal de
apoio administrativo. Se existir NICRA
determinado, incluir a taxa e como é
calculado. Além disso, informar se a taxa
de NICRA é provisória ou final. (Para mais
informações sobre custos indirectos, ver
secção 4.3.1.6. Sobre a determinação de
NICRA, ver secção 2.5.2).

Identificação de Bens que Necessitam de
Concessões ou Aprovações Incluir uma lista
de artigos restritos, como veículos, produtos
farmacêuticos e outros que necessitem de
concessões e/ou aprovações.
Contribuição/Comparticipação
Fornecer uma breve explicação sobre as
contribuições da organização para o projecto
no cumprimento da respectiva quota de custos
comparticipados ou obrigação de reconciliação,
se existir.
Contribuição versus Comparticipação
O termo “fundo de comparticipação” é usado
quando, aos recipientes do programa, é exigido que
providenciem um certo montante de fundos que não
sejam do Governo Americano para o projecto, para
que sejam elegíveis a receber fundos do Governo
Americano. Contribuição refere-se a todos os outros
casos em que fundos alheios ao Governo Americano
são alocados a um programa.
Examine cuidadosamente o montante da
contribuição ou comparticipação que a sua
organização será capaz de contribuir. Os fundos de
contribuição ou comparticipação,uma vez propostos
e aprovados, tornam-se legalmente vinculativos e a
sua organização será responsabilizada em contribuir
tal montante.
É importante também clarificar a moeda que será
usada para as despesas locais. Ao propor o valor
da contribuição, deve-se prestar atenção se é em
dólares americanos ou moeda local.

3.4.1.4 O que Caracteriza
um Bom Plano de Trabalho
As três principais características de um bom
plano de trabalho são as seguintes:
1. Descreve as actividades a fundo e
completamente, de forma a que alguém
que não conheça o projecto as possa
compreender.
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2. As suas várias secções estão interligadas.
Por exemplo, se a descrição da actividade
disser que serão abrangidas 50 pessoas, a
secção de M&E deve dizer como é que se vai
avaliar se as 50 pessoas foram abrangidas,
a secção de orçamento terá de contabilizar
as despesas de se abranger 50 pessoas, e
a secção do pessoal irá demonstrar como é
que a organização contratará e formará gente
para enquadrar as mesmas 50 pessoas.

3
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3. As actividades propostas, o cronograma e
o orçamento são realistas e realizáveis.

3.4.1.5 Análise e Aprovação
do Plano de Trabalho
Após a conclusão do projecto de plano
detrabalho, este deve ser apresentado
de acordo com as instruções do Acordo
Cooperativo. Normalmente, isto significa ser
submetido por via electrónica ao AOTR. Este
coordena então uma análise técnica com
vários peritos da USAID. Podem ser solicitadas
mudanças no programa, indo de pequenas
correcções até uma importante reorganização.
As modificações importantes geralmente só
são pedidas se as actividades propostas forem
incompatíveis com as orientações da USAID ou
os planos do país anfitrião. Se essas mudanças
afectarem os objectivos ou o orçamento, é
necessário avisar o AOTR. E se implicarem
reorçamentação ou mudanças de objectivos,
podem necessitar da modificação do acordo.
Normalmente, o processo de análise do
primeiro ano demora mais tempo e conduz
a mais revisões que os seguintes.
Após efectuadas todas as modificações
solicitadas, o AOTR procede à análise final e
emite a aprovação formal do plano de trabalho.
Nessa altura, se se pretender trabalhar com
base em reembolsos, a implementação pode
começar. Para quem trabalhe com base em
adiantamentos, o AOTR trata da transferência
de uma afectação adicional que permitirá o
início dos levantamentos. Essa afectação pode
demorar até um mês, mais duas semanas
para os fundos chegarem à conta bancária da
organização. É importante planear em função
disso e gerir as expectativas dos interessados
no processo.
Há um ponto importante a ter em
consideração: se a organização tiver ainda
problemas pendentes da pré-adjudicação
que não tenha resolvido na altura de iniciar
a implementação, a USAID pode não a
autorizar a receber financiamento. (Para mais
informações sobre problemas pré-adjudicação,
ver capítulo 2.)
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3.4.2 Arranque do Sistema
de Monitorização e
Avaliação (M&E)
A experiência demonstra ser boa prática
pensar em M&E desde o início. Embora
muitos já tenham ouvido falar em avaliações
no final dos projectos, deve ser efectuada
uma no início do projecto para servir de ponto
de partida ou de base de referência para se
compararem as modificações. Para isso é
necessário que se recolham dados antes
de a intervenção iniciar.
Embora sejam muitas vezes mencionadas
em conjunto, a monitorização e a avaliação
são de facto actividades distintas, que estão
relacionadas mas não são idênticas. O que têm
em comum é visarem recolher ensinamentos
do que se faz e de como se faz.
A monitorização engloba o acompanhamento
da evolução do projecto através da recolha
e análise sistemática de informações sobre
o que se faz, quem se alcança, e sobre se as
actividades são implementadas de acordo com
o plano. Proporciona, portanto, uma base de
avaliação. A avaliação é a comparação dos
impactos reais do projecto com os que foram
projectados. Analisa o que se decidiu fazer,
o que se conseguiu e como se conseguiu.
O sistema de M&E da organização recolhe
informações de dezenas de pontos de dados
ao longo do programa, permitindo que se
monitorize a avaliação e se analise a eficácia
de cada actividade.
Pontos Principais do Estabelecimento
do Sistema de M&E
Aplicam-se a: Todos os recipientes
Necessários para: Relatórios de Desempenho
Verificados por: Avaliações da Qualidade
de Dados
Regidos por: Acordo Cooperativo e
regulamentação da USAID

Como é que Isso Ajuda
os Programas?
O estabelecimento de um sistema de M&E
é mais do que a simples elaboração de uma
folha ou de uma base de dados. É necessário
compreender os objectivos globais e descobrir
como monitorizar as actividades e a evolução
para nos podermos certificar de que atingimos
as metas. Ao se conceber cuidadosamente um
sistema de M&E que seja amigo do utilizador
e responda às dificuldades do funcionamento
no terreno, dispõe-se de um poderoso
instrumento para acompanhar a evolução e os
impactos do programa e também de dados
para ajudar ao seu aperfeiçoamento.
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3.4.2.1 Configuração
de um Sistema M&E

1. Planear o cronograma de M&E.
Para que documentos chave a apresentar
contribui o sistema de M&E, e quais os
respectivos prazos? Por exemplo:
• Quando se devem apresentar os relatórios
relacionados com M&E (ver capítulo 5 sobre
requisitos de relatórios financeiros)?
- requisitos de relatórios do governo anfitrião;
- requisitos de relatórios de desempenho da
USAID; e
- relatório final.
• De que outras formas se vão usar os dados
para gestão interna do programa?
- para alimentar a orçamentação anual
e o planeamento do trabalho;
- avaliações a meio da vigência;
- avaliação final;
- outras monitorizações de programas
regulares; e
- como instrumento para a tomada
de decisões.
Os objectivos e metas a longo prazo do
programa devem basear-se em desempenhos
e informações do terreno, inclusivamente
dos recipientes visados. Para além e acima
dos requisitos de relatórios da USAID
(correspondentes aos planos estratégicos), os
planos de M&E devem incluir indicadores que
avaliem a evolução para a sustentabilidade e
longo prazo. Estes devem ser inscritos num
cronograma para assegurar que o sistema
esteja preparado a fornecer atempadamente
os dados de que se necessite.
2. Utilizar os Objectivos do Programa
para Definir Indicadores.
Um programa pode ter indicadores
obrigatórios que vão definir uma parte dos
dados recolhidos. O governo anfitrião pode
também exigir que os programas façam
relatórios em relação a indicadores
nacionais específicos.
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Avaliações de Base
Uma Determinação de Bases de Referência
fornece um retrato da comunidade ou do
grupo alvo beneficiário antes do início
do projecto. Pode incluir dados sobre as
comunidades, as famílias ou as pessoas,
de acordo com os objectivos específicos
do projecto.
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A secção seguinte destaca várias questões
importantes a ter em conta quando se
estabelece um sistema de M&E. Há numerosos
recursos gratuitos de M&E na Internet,
alguns dos quais são incluídos na secção de
referências, para futura leitura. Além disso,
há uma secção especial sobre determinação
de bases de referência (ver caixa sobre
Determinação de Bases de Referência) que
pode ajudar à recolha desse tipo de dados.

Além disso, é útil seleccionar alguns
indicadores próprios, a serem usados para
avaliar os impactos das actividades do
programa. Estes indicadores específicos
do programa devem corresponder aos
objectivos, e devem ajudar a avaliar o
sucesso na sua prossecução.

Estes dados podem ser usados antes da
implementação para aperfeiçoar a concepção
do projecto. A avaliação é repetida ao longo
do projecto para monitorizar os progressos
e para ajudar a efectuar ajustamentos, e no
final do projecto para medir os seus impactos
globais. A Determinação de Bases de
Referência é um componente fundamental do
sistema de M&E.
Os dados de fontes nacionais podem contribuir
para a base de referência. Além disso, as ONGs/
OSCs que trabalhem no mesmo país podem ter
dados que não se importem de partilhar.
No entanto, estes têm de servir de
complemento ao estudo feito pela organização
das comunidades com que pretenda trabalhar.
Este aspecto da determinação deve centrar-se
especificamente na recolha de dados úteis
ao projecto.
É possível subcontratar a Determinação
de Bases de Referência a avaliadores
independentes, sobretudo se o pessoal de
M&E não estiver provido logo à partida. É
importante guardar toda a documentação
da Determinação de Bases de Referência,
incluindo todos os formulários e meios, para
utilização posterior dos avaliadores nas
avaliações a meio e no final do programa.

3. Escolher Métodos de Recolha de
Dados Adequados.
Um plano de M&E sólido proporciona
uma percepção do número de recipientes
que recebam apoio do projecto e também
das mudanças que esse apoio suscita nas
respectivas vidas. Há métodos de recolha
de dados diferentes que recolhem dados
que respondem a ambas estas questões,
e é importante a tomada de decisões
cuidadosas sobre os tipos de métodos de
recolha de dados a utilizar para se elaborar
o historial dos resultados do projecto.
Os métodos de recolha de dados devem
corresponder aos indicadores criados para
o programa, serem adequados ao contexto
e serem fáceis de utilizar.
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Devem ser tidos em conta sistemas
que permitam a participação ao nível
da comunidade e que assegurem que
toda a análise seja partilhada com quem
implementa no terreno, de forma a que
todos possam aprender com os dados.

3

4. Conceber Processos no Papel em
Primeiro Lugar.
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Quando o pessoal visita os recipientes,
que dados tem de recolher? Como é que
eles vão ser recolhidos? Como é que eles
vão ser registados? como é que se vão reunir
e analisar os dados para os relatórios?
Devem-se conceber os processos passo
a passo, recorrendo primeiro a formulários
no papel. Mais tarde, é possível optar
por automatizar ou informatizar alguns
componentes.
5. Assumir uma Perspectiva Amiga
da Implementação.
Que problemas é que o programa enfrenta
no terreno? As viagens para os locais nas
zonas rurais são demoradas e dispendiosas?
Há equipamento eléctrico ou a energia solar?
Há bons acessos à internet? Que tipos de
taxas de alfabetização se podem esperar
dos voluntários ou do pessoal no terreno,
inclusivamente quanto ao uso
de computadores?
Se se tiver em conta as realidades
enfrentadas pelos parceiros no terreno, é
possível recorrer a técnicas simples para
tornar o sistema mais fácil de utilizar. Por
exemplo, deve usar-se imagens e ícones
em vez de palavras se a alfabetização
for limitada, ter formulários de papel
correspondentes aos informáticos para
facilitar a inserção de dados, e deve haver
um sistema de salvaguarda em papel para
o caso de os computadores se encontrarem
temporariamente indisponíveis.
6. Simplificar e Automatizar Processos
Se Possível.
Após se ter um panorama do sistema, é
útil simplificar e automatizar os processos
sempre que possível. Para alguns
projectos, a USAID pode possuir sistemas
automatizados ou interfaces na internet
que devam ser utilizados para recolher e/ou
para apresentar dados, e para outros pode
haver modelos de folhas de cálculo. Convém
verificar se o sistema é compatível e se
pode inserir os dados directamente nesses
sistemas, caso tal opção esteja disponível.
7. Conceber Documentos de Formação e/ou
de Referência para a Recolha de Dados.
Após o sistema pronto, é necessário criar
documentos de formação e de referência
para o pessoal. Deve-se entender as
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dificuldades particulares passíveis de
ser enfrentadas pelo pessoal no terreno,
e dar orientações para o ajudar. Um
aspecto particularmente útil é uma lista
com as definições claras dos indicadores
e com indicações exactas sobre o que
contar e como contar. Depois, é necessário
dar formação e aconselhamento aos
subrecipientes que vão recolher as
informações a inserir no sistema de M&E.
8. Testar o Sistema.
Um ensaio prático do sistema, do princípio
ao fim, pode detectar problemas técnicos e
na recolha de dados, para que possam ser
resolvidos antes da implementação de facto.
9. Oportunidades de Análise de Decomposição
e Incorporação de Retorno.
Frequentemente, os sistemas M&E
alimentam de dados a cadeia de relatórios
das comunidades para os gabinetes dos
programas, onde se efectua a sua análise
e assimilação, mas esses dados não voltam
a ser decompostos até ao nível comunitário.
As comunidades e os subrecipientes que
efectuam a implementação beneficiam
enormemente das informações de retorno
e de aprenderem como utilizar os dados para
executarem as suas próprias análises do
programa. Estes sistemas não necessitam de
incluir ferramentas de dados complicadas.
Um pequeno grupo comunitário pode usar
até um simples quadro de papel com as
actividades e os recipientes, para poder ver
quais os utentes que recebem que serviços
em cada mês.

3.4.2.2 Ligação dos
Objectivos do Programa com
Indicadores de Impactos
Outro aspecto importante é a determinação
de como se vão demonstrar os impactos,
apresentando as mudanças importantes
e sustentáveis na população alvo ou na
comunidade após a conclusão da intervenção.
Os impactos são diferentes da avaliação de
resultados, do número de pessoas formadas
ou das abrangidas por certas intervenções,
por exemplo.
Os impactos (http://www.outcomemapping.
ca/resource/resource.php?id=189) diferem
igualmente da análise das consequências,
que são os efeitos observáveis a nível
comportamental, institucional e social, a curto e a
médio prazo, dos resultados da intervenção. Os
indicadores de impactos tratam das modificações
reais ao longo do tempo. Tentam avaliar se o
trabalho tem algum efeito na qualidade de vida
dos recipientes do programa.
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Antes de se lançar qualquer intervenção,
deve-se estabelecer o ponto de comparação,
recolhendo-se os dados de cada um dos
indicadores. É apresentando o panorama
antes e depois de cada indicador que se
demonstram os impactos.

• Quem for HIV-positivo procurará ser tratado.
• Quem for HIV-positivo tomará medidas para
prevenir o alastramento do HIV.
• Quem for HIV-negativo começará ou
continuará a tomar medidas de prevenção
para se precaver e manter-se negativo.
• Ao ajudar as pessoas a conhecerem a
sua situação e como se manterem saudáveis
e produtivas, o programa vai ajudar a
combater a estigmatização e
a discriminação.
É possível usar estes objectivos para controlar
os indicadores de impactos - por exemplo,
acompanhar as pessoas que descobriram que
são HIV-positivas e receberam aconselhamento
para saber quantas delas:
• procuraram tratamento,
• usaram preservativos,
• mantiveram os seus empregos, ou
• comunicaram ter sofrido discriminações.
A ligação dos indicadores de impactos aos
objectivos do programa ajuda a acompanhar o
trabalho realizado pelo programa e a qualidade
das intervenções. Pode também ajudar a
melhorar as intervenções, e, por esse meio,
a vida dos recipientes.

3.5 Comunicação
A comunicação é uma componente
fundamental de qualquer programa. Ela não
se limita a desenvolver as relações com os
doadores, os recipientes e outros interessados,
serve também para alertar as pessoas para
o óptimo trabalho que se está a fazer, sendo
vital para responder às necessidades dos
doadores. A longo prazo, uma estratégia eficaz
de comunicação pode resultar no reforço dos
apoios entre os recipientes e as lideranças
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Os indicadores de impactos são relativos
aos objectivos. Por exemplo, no caso de um
programa de aconselhamento e testagem
voluntária (ATV) do HIV/SIDA, porque é
que se pretende que as pessoas façam
exames quanto à doença? A resposta define
os objectivos que se pretende alcançar com
o programa ATV:

locais, na criação de parcerias e na recepção
de financiamentos adicionais dos doadores.
Embora as várias actividades envolvidas
na comunicação sejam transversais a várias
fases das adjudicações e se prolonguem por
todo o programa, é importante iniciar-se o
seu planeamento durante a fase de arranque.
Quanto mais cedo for preparado e começar a
ser implementado o plano de comunicação,
mais pessoas serão provavelmente alcançadas
e, portanto mais pessoas serão beneficiadas
pelo programa.
Muitas vezes, quando se pensa em
“comunicação”, pensa-se em anunciar
produtos para venda ou em publicar
comunicados à imprensa, mas é muito mais
que isso. Sempre que se tenta transmitir
mensagens a gupos de pessoas externas
à organização, isso pode ser considerado
comunicação. Nela se inclui:
• informar os potenciais recipientes sobre
os serviços que se disponibilizam;
• apelar aos voluntários potenciais para que
contribuam com tempo para os programas;
• transmitir experiências de sucesso à
comunidade das ONGs e aos potenciais
parceiros; e
• informar o público sobre o trabalho realizado,
destacando a contribuição dos doadores.
A secção seguinte analisa vários conceitos
fundamentais, incluindo o planeamento da
comunicação (3.5.1), a diferenciação (3.5.2), os
requisitos de rotulagem (3.5.3), a comprovação
de impactos (3.5.4) e a ética da comunicação
(3.5.5). Todos estes tópicos integram a
estratégia de comunicação e podem contribuir
para a capacidade das organizações para
sustentar as suas actividades.

Como é que isso ajuda
os programas?
A comunicação abrange uma variedade
de canais, métodos e estratégias, que vão
desde a colocação de anúncios e a utilização
de logótipos até à realização de eventos e
à construção de um site na internet. Todos
juntos, contribuem para a imagem pública
da organização e, juntamente com o trabalho
positivo do pessoal, se implementados
eficazmente, ajudam a conquistar e manter a
confiança dos recipientes, dos responsáveis
locais e dos doadores.
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3.5.1 Criação de um Plano
de Comunicação
Para se comunicar eficazmente, é útil prever
o que se pretende com a comunicação e o que
é necessário para o conseguir. Esse plano dá
orientações sobre como formar uma imagem,
criar procura para os serviços e desenvolver
relacionamentos com as audiências
alvo fundamentais.

3
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A criação de um plano de comunicação
escrito envolve esforço. No entanto, e uma vez
implementado, o plano escrito torna tudo mais
simples, ajuda a estabelecer prioridades, alivia
as tensões de última hora e ordena e chama
à atenção para actividades que, de outra
forma, poderiam ficar prejudicadas ou
mesmo esquecidas.
O processo de criação de um plano de
comunicação é semelhante ao usado para os
planos de trabalho e estratégico (capítulo 8).
Como estes, o plano de comunicação inclui:
1. objectivos estratégicos:
2. actividades ou tácticas para se alcançarem
esses objectivos;
3. como é que esses objectivos e actividades
são sustentados; e
4. resultados esperados (“alvos”) em relação
aos quais se possa avaliar o sucesso de
cada actividade.

3. Efectuar uma auditoria de comunicação.
Inventariar o que se está a fazer e a dizer
aos vários interlocutores, nomeadamente
recipientes, doadores, outras ONGs e
potenciais voluntários. Para começar,
recolher eventuais novos textos, bem como
amostras de todos os artigos existentes,
como cabeçalhos de papel de carta, folhetos,
brochuras e por aí fora. Além disso, verificar
o que esteja a ser comunicado no meio
externo sobre o sector/questão, e o que é
comunicado por eventuais concorrentes.
Como em qualquer processo de
planeamento, implica também responder
às questões básicas:
• Porque se pretende comunicar com grupos
externos à organização (objectivos)?
• Que se espera alcançar (objectivos)?
• A quem se pretende comunicar (audiência)?
• O que se pretende comunicar (mensagem)?
- os serviços propostos;
- porque necessitam desses serviços
(isto é, como vão beneficiar com eles); e
- quem torna o trabalho possível
(ou seja, agradecer aos doadores e/ou
ao governo anfitrião).
• Quem comunicará a mensagem
(mensageiros)?
• Como se pretende comunicá-la (canais)?
- Que idioma(s) falam?

O plano de comunicação pode igualmente
incluir directivas específicas ao domínio, como
as linhas de orientação éticas (3.5.5), analisadas
mais tarde neste capítulo.

Cinco Etapas para uma
Comunicação Aperfeiçoada
1. Criar uma Equipa de Planeamento
de Comunicação.

- Onde e como se pode comunicar com
eles - por outras palavras, qual é a melhor
forma de nos colocarmos frente a frente
com eles com a nossa mensagem?
- Que aspectos culturais é necessário ter
em consideração?
Segue-se na Figura 11 um conjunto de
perguntas mais abrangentes.

Para obter adesão e melhorar as hipóteses
de que o plano não fique no papel,
envolver as pessoas responsáveis pela sua
implementação. Se a organização
tiver um responsável pela comunicação,
deve ser ele a liderar o processo. Caso
contrário, deve-se escolher alguém do
pessoal com as competências apropriadas
para orientar a equipa em todo o processo.
2. Definir um âmbito de trabalho e atribuir
tempo para o processo.
Ser claro quanto aos papéis a desempenhar
por cada participante. Conceder três a cinco
dias, seguidos ou diferidos, na primeira vez
que for feito.
É importante separar o trabalho que se pode
fazer do que se tem de fazer. Estabelecer
objectivos concentrados no que tem de
ser feito, e verificar se esses objectivos
são exequíveis.
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Figura 11 - Modelo de Auditoria de Comunicação
OBJECTIVO(S)

Porque se pretende comunicar com grupos externos à organização (objectivos)?
Que se espera alcançar (objectivos)?
Quais são as nossas prioridades?

AUDIÊNCIA(S)

Quais são as audiências alvo - ser específico? (Escolher a partir de uma lista.)

3

 Recipientes
 Doadores
 Líderes de opinião
 Comunicação Social
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 Público em geral
 Legisladores/outras entidades governamentais________________
 Outros interessados (indicar_______________________)
Qual é o perfil de cada um deles?
• Que idioma(s) falam? ___________________
• Que aspectos culturais é necessário ter em consideração?
IMPLEMENTAÇÃO

Táctica
Quais dos seguintes métodos (tácticas) têm sido usados para promover a organização e
as suas mensagens principais nos últimos 12 meses? Há exemplos?
 Brochuras

 Folhetos informativos

 Folhetos

 Eventos

 Cartazes

 Anúncios em jornais locais

 Painéis publicitários

 Anúncios em rádios locais

 Comunicados de imprensa

 Cartões de visita

 Site na internet

 E-mails

 Apresentações

 Outros__________________

Quais são os melhores métodos (tácticas) para se alcançarem a(s) audiência(s) alvo - por
outras palavras, qual é a melhor forma de nos colocarmos frente a frente com eles com a
nossa mensagem? (Fazer corresponder as audiências às tácticas efectivas acima.)
 Recipientes
 Doadores
 Líderes de opinião
 Comunicação Social
 Público em geral
 Legisladores/outras entidades governamentais
 Interessados (indicar_______________________)
O que se pretende comunicar a cada audiência (mensagem)?
• os serviços propostos;
• porque necessitam desses serviços (isto é, como vão beneficiar com eles); e
• quem torna o trabalho possível (ou seja, agradecer aos doadores e/ou
ao governo anfitrião).
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Figura 11 - Modelo de Auditoria de Comunicação (continuação)
IMPLEMENTAÇÃO
(continuação)

Quem comunicará a mensagem (mensageiros)?
Como se pretende comunicá-la (métodos/tácticas)?
Quais os recursos que estão de momento disponíveis para a implementação?

3

Como é que esses recursos são atribuídos?
Quais são os recursos que faltam? Tempo, meios, dinheiro?
O que é que funciona?
O que é que não funciona?
Há competências/capacidades que se acredite poderem ajudar a desempenhar melhor
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a função?
• Se sim, quais são?
• Como se podem obter?
Revisão
Quem deve rever e aprovar todos os actos de comunicação externa?
MONITORIZAÇÃO
E AVALIAÇÃO

Como se monitoriza o sucesso (por exemplo, recolha e análise de jornais)?
Qual tem sido a táctica de comunicação mais eficaz?
Como se medem os impactos dos esforços realizados?
Quais são os maiores obstáculos a que se alcancem eficazmente a(s) audiência(s) alvo
com as mensagens?
Indicar uma coisa que a organização possa fazer para melhorar
imediatamente a comunicação.

GERAL

Qual foi o maior desafio de comunicação enfrentado pela organização nos últimos 12 meses?
Quais se prevê que venham a ser as maiores dificuldades para a organização no próximo ano?

4. Criar um plano de acção de comunicação
e o respectivo cronograma.
As respostas às perguntas da auditoria
devem ser a base do plano de acção. Devem
conceber-se actividades de comunicação
“SMART” (inteligentes) - Specific
(específicas), Measurable (mensuráveis),
Achievable (realizáveis), Realistic (realistas),
e Time-Bound (limitadas no tempo)
(capítulo 8). Não esquecer de incluir no plano
de comunicações os aspectos orçamentais
e pessoal suficiente para implementar as
actividades pretendidas.
5. Implementar o plano.
Com base nas conclusões, pode-se agora
criar documentos e divulgar a mensagem.
É importante monitorizar e avaliar as
iniciativas. Deve-se rever o plano a intervalos
de poucos meses, e reajustar a perspectiva
se necessário.
Se o arranque for penoso, devem-se
efectuar antes algumas tarefas simples. O
impulso fornecido por pequenos progressos
pode ajudar a galvanizar a organização para
assumir maiores desafios.
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3.5.2 Diferenciação
A diferenciação é o processo de utilização
de imagens e palavras, como logótipos e
lemas, para identificar produtos ou serviços.
O objectivo da diferenciação é a criação de
uma identidade reconhecível, que ajude a
conquistar a confiança dos recipientes e os
faça associar determinados valores e ideias a
uma marca. A criação de uma identidade de
marca para a organização e para os programas
é a base do marketing das ONGs.
Normalmente, pensa-se em marcas e em
diferenciação como algo exclusivo aos
produtores comerciais. Mas as ONGs estão,
cada vez mais, a chegar à conclusão de que
a adaptação das técnicas de diferenciação
aos seus programas pode ter enormes
benefícios, como:
• Transmissão de Compromisso de Marca
- os logótipos e os lemas podem ajudar a
dizer aos recipientes o que podem esperar
dos serviços do programa, como qualidade,
confidencialidade ou assistência dedicada.

www.ngoconnect.net

• Criação de Identidade de Marca - Através
da diversificação constante, os recipientes
habituam-se à marca, desenvolvendo
confiança em aspectos do programa e
identificando facilmente as suas diferentes
prestações de serviços, vindo a procurá-las
no futuro. Pode ainda ser reforçada através
da diferenciação de redes de serviços.

Podem-se aplicar os princípios da
diferenciação ao nome da organização
(Nível 1) e também aos programas
específicos (Nível 2), à semelhança do que
um fabricante faz com diferentes linhas de
produtos e, conforme a Figura 12 ilustra,
a "Nature Conservancy" faz para os seus
programas constituintes. Como a maioria das
organizações já desenvolveu marcas para
a sua identidade organizacional, a secção
seguinte concentra-se prioritariamente na
diferenciação ao nível de programas (Nivel 2).
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O primeiro passo é colocar-se as
seguintes perguntas:
a. Quem são os principais recipientes do
programa? Que preocupações linguísticas,
culturais ou outras poderão ter em relação
à procura dos serviços?
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• Criação de Valor de Marca - À medida
que cresce o reconhecimento da marca e
se conquista a confiança dos líderes locais,
dos doadores e dos recipientes, o valor
da marca aumenta. Uma marca valorizada
leva à melhoria da sustentabilidade do
programa e ajuda a alcançar os objectivos
de notoriedade dos doadores. Por exemplo,
se se transmitir um projecto com forte valor
de marca para um implementador local, ele
pode aproveitar o seu alcance junto dos
recipientes e doadores, o que vai facilitar
a renovação dos financiamentos.

3.5.2.1 Como Desenvolver
uma Marca de Nível 2
para um Programa?

b.Qual é o principal objectivo do programa?
c. Como se pretende que os recipientes
se sintam quanto ao programa? Que
valores e ideias se pretende que associem
aos serviços?
A. Quem são os recipientes?
Ao efectuar a lista dos grupos recipientes,
tomar nota de considerações especiais a
nível cultural, de idioma ou de alfabetização.
Os programas mais amplos que se
implementem em várias áreas devem tomar
nota de todos os diferentes subgrupos
alvo, como mulheres, crianças, grupos
de alto risco, grupos em zonas diferentes
ou grupos com diferentes origens
religiosas, educacionais, tradicionais ou
sócioeconómicas.

Figura 12 - Análise de Hierarquia de Marca
Nível

Nome da Marca

Compromisso da Marca

Lema

1

Marca Mãe ou Principal:
Nome da Organização

Conservação da
Natureza

Líder na protecção de
terrenos e cursos de água
ecologicamente importantes
para a natureza e as pessoas
de todo o mundo.

Proteger a Natureza.
Defender a Vida™

2

Marca Filha ou
Secundária:
Programa/Projecto/
Serviço

Nature Rocks™

Iniciativa de parceria
que fornece aos pais e
encarregados de educação
atarefados meios,
instruções e sugestões
(http://www.naturerocks.org/
getting-started.aspx) para
actividades rápidas, fáceis e
baratas (ou gratuitas), para
poderem passar tempo com
a família na natureza.

Let’s Go Explore™

3

3.5.2 Diferenciação
Componentes
autónomos

Guia de Planeamento
da Natureza Verão
de 2009

Instrumento específico para
ajudar pais e encarregados
de educação.

Diversão para toda
a família
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De registar eventuais preocupações
especiais que os recipientes possam ter
em relação à procura dos serviços, como
manter a confidencialidade ou evitar a
estigmatização e a discriminação. Por
exemplo, os potenciais recipientes podem
não querer entrar publicamente num
gabinete com o letreiro "Serviços HIV/SIDA
para Pessoas de Alto Risco”.

3

B. Quais são os objectivos do programa?
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A seguir, resumir a missão do programa em
uma frase, tentando reflectir o seu objectivo
principal. Por exemplo:
O projecto ____ visa melhorar a vida das
pessoas da região XYZ proporcionandolhes os conhecimentos e competências
necessários para melhorar o acesso a
água potável.
C. Como se pretende que os recipientes vejam
o programa?
Veja-se o programa do ponto de vista
dos seus recipientes. Como se pretende
que eles se sintam quanto ao programa?
Por exemplo, que o achem “seguro, de
confiança, confidencial, útil, culturalmente
responsável, que faz sentir melhor”, etc.

3.5.2.2 Quais São os Elementos
da Marca de um Programa?
As respostas às perguntas anteriores devem
ser a base de partida da diferenciação. A
etapa seguinte é ter em conta os elementos
chave da imagem de marca e sintetizar o
objectivo do programa e o que se pretende
que os recipientes sintam sobre o mesmo, não
esquecendo questões importantes para estes
como a língua, a cultura e outras.

Nome do Programa
A atribuição do nome ao programa é a primeira
etapa para a criação da marca. Pode ser um
nome simples ou uma abreviatura. Pode ser em
inglês ou na língua do local de implementação.
Algumas sugestões úteis:
• Evitar nomes excessivamente longos. O
nome do programa deve ser algo de que
as pessoas se lembrem facilmente.
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• Efectuar uma pesquisa na internet do nome
pretendido, para verificar se já há outro
programa que o use. Em caso afirmativo,
será necessário pensar em outro nome.
• Não incluir a palavra "fundação" no nome,
a menos que se planeie distribuir fundos a
outras organizações. O termo implica
a disponibilidade de fundos, o que pode
levar os doadores a não acreditarem que
se necessite de financiamento.
• Evitar nomes potencialmente ofensivos ou
fracturantes (a nível cultural, religioso ou
social, de acordo com os locais onde se
pretenda trabalhar).

Logótipo do Programa
A criação do logótipo dos programas é,
frequentemente, o aspecto mais intimidante da
diferenciação, sobretudo para quem não seja
artista nem se considere particularmente criativo.
O logótipo pode derivar do nome do programa
ou de imagens locais populares que seja
possível adaptar. Haverá no local alguma flor,
uma árvore ou um animal específicos que
simbolizem o que se tenta representar?
Há que nos divertirmos. Se não se conseguir
chegar a conclusões, pode-se pensar num
logótipo simples, usando o nome do programa
num tipo de letra interessante. Se surgir depois
uma ideia para o logótipo, poderá acrescentarse em qualquer altura.

Lemas, Imagens
Suplementares, Etc.
Pode-se pretender exprimir mais do que
apenas um nome de programa e um logótipo,
especialmente para novos programas que
as pessoas não conheçam bem. Nesse
caso, pode-se juntar ao logótipo uma frase
suplementar, um lema ou imagens.
Por exemplo, para um programa de serviços
de apoio psicossocial, de saúde e de
educação, pode usar-se um lema (frase curta)
junto do nome do programa como “Crianças
Saudáveis, Inteligentes e Felizes”.
São também de ter em conta os requisitos
de notoriedade do doador, que pretende
frequentemente ter o seu logótipo apresentado
juntamente com o nome do programa.
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Não se devem adicionar demasiadas palavras
ou imagens. A marca deve ser tão clara e
concisa quanto possível.

Etapas Seguintes

3.5.3 Marcas e
Requisitos dos Doadores
Ao desenvolver a diferenciação, há que ter
em consideração os requisitos de notoriedade
e os objectivos dos doadores e das
organizações parceiras. A utilização dos
logótipos nos documentos do programa,
chamada “marcação”, identifica o programa
e reconhece quem o financia, apoia e
implementa. A marcação correcta fortalece as
relações entre os parceiros de implementação
e manifesta apreço aos doadores por tornarem
o programa possível.
Não só se trata de uma boa ideia, como
corresponde a requisitos específicos incluídos
nos acordos da USAID.

A melhor forma de assegurar o cumprimento
dos requisitos da USAID é a criação de um
plano de diferenciação que especifique o que
receberá a marca e quando, onde e como
serão marcados os documentos, os locais
e os eventos do programa.
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A USAID exige a apresentação de uma
estratégia de diferenciação e de um plano de
marcação ao AO, explicando como se tenciona
implementar no programa os requisitos de
diferenciação. O AO tem de rever e aprovar
esse planos antes da execução da adjudicação.
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Deve-se testar a marca, especialmente se
a língua e cultura não forem as nativas da
organização. Deve-se divulgar o logótipo
e o nome do programa a pessoas indígenas
para se lhe pedir a opinião. Nunca se sabe
que símbolos culturais podem constituir tabú
ou que cambiantes linguísticas podem levar
a más interpretações. Após a criação das
marcas básicas de diferenciação do programa,
será necessário integrar essas marcas na
comunicação pública e utilizar o logótipo nos
documentos a distribuir.

3.5.3.1 Criação de um Plano
de Diferenciação

Um bom plano de marcas descreve o seguinte:
• O que se vai marcar - todos os locais,
documentos, eventos e bens que se
forneçam ou produzam no âmbito do Acordo
Cooperativo (por exemplo, cartazes em
eventos, autocolantes em equipamentos, etc.).
• Como se vai marcar - o tipo de marca
(apresentando os logótipos da USAID e do
adjudicatário nos cartazes; inserção dos
jpeg dos logótipos no modelo de capa dos
blocos de notas).
• Quando se vai marcar - na eventualidade
de não se marcar um artigo imediatamente
(por exemplo, instalações do projecto
em construção), descrição das marcas
provisórias e os planos para as definitivas.
• Onde marcar - descrição do tamanho e
da localização do logótipo da USAID e dos
outros que o acompanhem.

Figura 13 - Amostra de Identidade de Marca
IDENTIDADE

LEMA
LOGÓTIPO

MARCA

NOME DA MARCA
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3.5.3.2 Marcas nos
Documentos dos Programas

3.5.3.3 Requisitos dos
Subrecipientes

Os documentos do programa para distribuição
devem receber marcas para identificar e
atribuir créditos tanto à USAID como a quem
implementa. No entanto, não podem ser todos
marcados da mesma forma. Os referentes a
obras de alto perfil, como uma clínica, podem
receber os logótipos de todos os doadores e
parceiros de implementação. Inversamente,
para pequenos produtos adquiridos para
o programa, como computadores ou
equipamentos de escritório, só é necessária
a identificação da USAID.

Os requisitos de marcação aplicam-se
igualmente aos subrecipientes. Trata-se de boa
prática (e é obrigatório em muitos casos) incluir
cláusulas nas sub-adjudicações que exijam que
os logótipos dos doadores (e eventualmente o
do adjudicatário) sejam incluídos nos produtos
do programa.

O plano de marcas deve especificar o
método para os vários produtos e, no mínimo,
corresponder a todos os requisitos dos
doadores. Apresentam-se alguns exemplos
de produtos que devem receber o logótipo
da USAID:
• instalações do projecto;
• documentos electrónicos e impressos,
como folhetos de informação e de promoção,
apresentações audiovisuais, anúncios de
serviço público, sites da internet, etc.;
• eventos, como acções de formação,
seminários, conferências de imprensa, etc.; e
• bens, como equipamentos, abastecimentos
e outros artigos.

Excepções de Marcação
Há situações em que a aplicação de
logótipos não faz sentido. Estes não se devem
usar quando:
• limitem a funcionalidade do artigo;
• obriguem a custos substanciais ou sejam
impraticáveis;

3.5.3.4 Requisitos Especiais
O AO pode solicitar uma inspecção préprodução dos artigos do programa e das
comunicações públicas financiados pela
USAID, para confirmar a conformidade com o
plano de marcas aprovado. Deve-se contactar
o AOTR antes da impressão, para se saber se
a USAID pretende rever o produto final.
Todas as comunicações ao público financiadas
pela USAID e cujo conteúdo não tenha sido aprovado por esta, tem de conter a seguinte ressalva:
Este estudo/relatório/áudio/vídeo/outra
informação/produto de comunicação
[especificar] foi tornado possível graças ao
generoso apoio do povo americano, através
da Agência dos Estados Unidos para o
Desenvolvimento Internacional (USAID).
Os seus conteúdos são da responsbilidade
de [inserir o nome da organização] e não
reflectem necessariamente as perspectivas
da USAID ou do Governo dos Estados Unidos.
É necessário fornecer ao AOTR cópias
de todos os documentos de comunicação
e do programa produzidos ao abrigo
da adjudicação.

• ofendam normas culturais e sociais locais
ou sejam considerados inapropriados;
• causem o aumento dos riscos para a
segurança dos voluntários, do pessoal
ou dos recipientes; ou
• resultem no aumento da estigmatização e
da discriminação para com os recipientes.
As excepções previsíveis devem ser incluídas
no plano. Caso surjam circunstâncias
imprevistas, é necessária solicitar dispensa
ao AO.
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Figura 14 - Exemplo de Implementação de
Diferenciação e Marcas

B

A

E

F

Página da internet de www.ngoconnect.net
Banner
A. Linha de tag do produto - “Partilha de
Recursos e Conhecimentos Entre a
Comunidade Global de ONGs”
B.Nome e logótipo do produto (Nível 3) NGOConnect.Net
C. Marca e logótipo do programa (Nível 2) Programa de Parceiros Competentes
Rodapé:
D. Ressalva do Doador
E. Marcas e logótipos principal e secundário
(Nível 1) - FHI 360, MSI
F. Marca/logótipo do doador - USAID.

3.5.4 Comprovação
de Impactos
Ao criar as estratégias de marketing e
comunicações, é necessário manter em
mente o objectivo da organização - ter um
impacto positivo nas vidas dos recipientes
nas comunidades servidas. É esta a
verdadeira versão, e aquela que os doadores
pretendem apoiar.
A comprovação de impactos é muito importante
quando efectuada objectivamente, usando
estatísticas do sistema de M&E do projecto.
Por exemplo, em vez de se dizer, “Os nossos
programas permitem que mais raparigas
frequentem a escola”, deve-se usar os
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Os impactos também ultrapassam a simples
avaliação do número de pessoas beneficiadas.
Há muitas formas de se destacar os resultados
do programa. Por exemplo, para além da análise
da percentagem de raparigas que frequentam
a escola, pode-se explorar o impacto que essa
escolarização teve na vida em geral dessas
raparigas. São mais saudáveis? Tomam melhores
decisões em situações sociais? O acesso à
educação aumentou-lhes a auto-estima? Através
da criação de cartazes, de brochuras ou de
um site na internet, e recorrendo a fotografias,
estatísticas e depoimentos da comunidade, é
possível comunicar os impactos e comprovar
que o programa afecta de forma positiva os
membros da comunidade. Finalmente, uma
estratégia de marketing centrada nos recipientes
ajuda a orientar as actividades de comunicação
da organização.
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D

C

dados, comparando o ponto de partida com
os números mais recentes do projecto para
demonstrar a percentagem de raparigas que
frequentavam a escola antes da intervenção e a
percentagem das que frequentam no momento.

3.5.4.1 Contar a História
Contar a história pode ser parte importante do
plano de marketing e de comunicação de uma
organização. Porquê? Porque as narrativas e
as fotografias são uma forma importante de se
informar os doadores, os potenciais parceiros e o
público sobre os programas e de se demonstrar
o seu impacto positivo para as comunidades.
Entretanto, contar a história permite reconhecer
os créditos dos doadores e alcançar uma
audiência mais ampla de potenciais apoiantes.
Convém elaborar e divulgar pelo menos uma
ou duas histórias de sucesso sobre cada
programa que se implemente.
Há muitos tipos deiferentes de histórias
de sucesso. As mais vulgares destacam
os impactos de um programa transmitindo
como ele mudou as vidas das pessoas. No
entanto, elas podem também destacar um
evento específico ou analisar instrumentos
ou perspectivas inovadores implementados
pelo programa. Podem ainda aprofundar as
informações fornecidadas nos relatórios de
desempenho, reescritas para uma audiência
mais alargada.
O segredo para uma boa história de sucesso
é a capacidade de transformar os dados que
comprovam os resultados do programa numa
narrativa pessoal cativante que apaixone os
leitores normais e que eles compreendam. Por
exemplo, o Wema Centre do Quénia ilustra as
suas actividades de recolha de crianças das
ruas através da história da evolução de um
rapaz adolescente (http://www.ngoconnect.
net/wema). A narrativa dá um rosto humano às
provas estatísticas dos resultados do programa.

Guia Essencial das ONGs para a Gestão de Adjudicações USAID
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Encontre On-Line
Como inspiração, veja-se a forma como
outras ONGs divulgaram as suas histórias
de sucesso nos sites da internet seguintes:

3

ff NGOConnect.Net
http://www.ngoconnect.net/success
ff One Shared World
http://onesharedworld.org/success/
index.html

Escolher uma Boa História

• Falar acerca do passado, antes, e do futuro:
Uma óptima forma de demonstração de
impactos é a explicação do problema que o
programa tenta resolver, dando uma imagem
do que era a vida antes de o programa
surgir. Deve depois demonstrar-se como
este enfrenta o desafio, descrevendo o que
sucedeu após a implementação do programa.
Pode-se também falar do futuro - de planos
de expansão ou de manutenção do programa.

Uma história de sucesso resume o trabalho
realizado, narrando especificamente como
esse esforço melhorou as vidas dos recipientes
abrangidos. As histórias surgem muitas vezes
durante a implementação, e é uma boa prática
tomar nota delas no momento e guardá-las
para voltar a elas mais tarde e colocá-las
por escrito.

• Não esquecer os dados: Embora estas
histórias foquem frequentemente uma
pessoa ou um grupo de pessoas para terem
"face humana", não se deve esquecer a
perspectiva global que é fornecida pelos
dados. Propõe-se o uso de gráficos ou de
quadros para tornar os dados mais atraentes
para o leitor.

Apresentam-se algumas ideias quanto
à redacção de uma boa história:

• Anunciar os créditos: É necessário
agradecer-se a todos os que apoiaram o
programa. Deve-se identificar o pessoal
chave, os parceiros e os doadores. Tal pode
ser feito dentro da narrativa ou inserindo
os logótipos dos doadores e de outras
organizações participantes na apresentação
impressa ou electrónica da história.

Arranque de Programas

ff PEPFAR Stories of Hope
http://www.pepfar.gov/press/c19597.htm
ff USAID Telling Our Story
http://www.usaid.gov/stories/about.html

• Pedir ao pessoal e aos sub-adjudicatários
que indiquem recipientes do programa que
possam figurar numa história de sucesso.
• Documentar perspectivas inovadoras usadas
pelo programa que permitam alcançar
mais pessoas ou resolver uma carência
anteriormente não correspondida.

• Desenvolver a partir de boas notícias sobre o
programa que tenham surgido na sede e que
tenham motivado o pessoal.

• Fornecer informações de contacto: As
histórias de sucesso são normalmente curtas
- uma ou duas páginas (200 a 500 palavras)
no máximo. Por isso, é provável que muitas
informações não figurem nelas, por falta de
espaço. Ao fornecerem-se as informações
de contacto permite-se a quem estiver
interessado na história solicitar mais detalhes.

• Desenvolver uma narrativa que se conte
frequentemente aos colegas ou aos
doadores e que prenda a respectiva atenção.

Combinar com os Doadores

• Analisar um evento que permita à
organização alcançar mais pessoas.

Redigir a História
Embora não exista fórmula precisa para se
redigir uma história de sucesso, eis algumas
estratégias e meios vulgares que se podem
utilizar para tornar a história mais interessante:
• Utilização de citações e fotografias: usar
as palavras e as imagens das pessoas
participantes na história pode torná-la muito
mais pessoal e interessante para o leitor. De
notar, no entanto, que embora as pessoas
fiquem geralmente contentes por contarem
as suas experiências, é importante proteger a
respectiva privacidade no texto. Deve ser-lhe
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dito exactamente como se pretende usar a
história e ser-lhe solicitada a sua autorização
por escrito, através da assinatura de um
formulário de disponibilização da utilização
dos seus nomes e das suas fotografias.
Assim se confirma que eles sabem como vai
ser usada a narrativa, como através da sua
publicação na internet, ou a sua divulgação
à comunicação social, aos doadores ou a
terceiros (ver 3.5.5).

Quando se começa a redigir a história de
sucesso, deve-se contactar a USAID. O AOTR
pode pretender ajudar à promoção da história,
publicando-a no site da internet da USAID
ou incluindo-a nas suas apresentações ou
publicações. Alguns doadores exigem a análise
prévia do documento antes da distribuição,
e podem ter outros requisitos quanto à
comprovação pública dos programas que
financiam. Este processo dá aos doadores
hipótese de participarem na história. Afinal de
contas, tal como a organização se orgulha do
sucesso do programa, eles regozijam-se por
apoiarem o bom trabalho dela.

www.ngoconnect.net

Promoção da História
Após a redacção da história, ela deve ser
apresentada a várias audiências diferentes,
para se comunicarem os sucessos o mais
amplamente possível. Deve-se começar
por apresentá-la aos doadores, depois aos
parceiros, aos recipientes e, finalmente, ao
público em geral.

• Publicação da mesma em sites da internet da organização, de parceiros e de doadores.
• Criação de um comunicado de imprensa e
transmitir a história à comunicação social local.
• Impressão de exemplares e envio dos
mesmos para os locais de implementação
do programa (se adequado).
• Fornecimento de exemplares aos
responsáveis governamentais locais
e ao AOTR.
• Apresentação da história em fóruns
e conferências de ONGs, onde pode ser
solicitado que se forneçam mais detalhes
sobre o programa a outros implementadores.
• Transmitir a história aos parceiros e ao
pessoal. Trata-se de uma excelente forma
de solicitar mais histórias à equipa.

3.5.5 Comunicação e Ética
Na maior parte das vezes, as pessoas não se
importam de ser fotografadas, gravadas ou
filmadas, e estão ansiosas por contar a sua
história para que possa ser divulgada. No
entanto, há aspectos éticos importantes a ter
em conta, e é importante que se respeitem os
direitos e a privacidade de todas as pessoas
que se pretenda fotografar, gravar ou filmar,
especialmente doentes em ambiente clínico,
crianças e pessoas incapazes de decidirem
por si mesmas.
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Sugerem-se as seguintes estratégias para
comunicação da história:

Para orientar a atitude a tomar ao fotografar
pessoas, deve-se consultar o projecto
INFO (financiado pela USAID) para uma
listagem de questões éticas e modelos de
exemplo para solicitar autorizações
(http://www.photo share.org/phototips/
developethics.php). Aconselha-se a adopção
destas e de outras práticas de ética ao se
criarem padrões de conduta para o pessoal.
Estas considerações não se destinam a
impedir ninguém de tirar fotografias, mas antes
a ajudar a aumentar o respeito do direito das
pessoas à sua privacidade.

3.6 Sumário e Referências
Embora todos pretendam apressar o início da
implementação, não se deve precipitar a fase
de arranque dos projectos. Trata-se de um
momento crítico para a preparação do pessoal
e dos parceiros através do planeamento e da
implementação dos sistemas necessários ao
funcionamento de um programa eficaz.
Este capítulo analisou as tarefas que têm de
ser realizadas durante a fase de arranque, e os
requisitos mínimos da USAID para sistemas
fundamentais de gestão, como a contabilidade
e o sistema de M&E. Resumiu ainda o
processo de planeamento do programa,
e nomeadamente a criação do plano de
trabalho inicial.
A USAID pretende assegurar-se de que os
programas que apoia disponham já dos
sistemas, das directivas, do pessoal e dos
planos antes da implementação, o que resultará
em serviços eficazes e de alta qualidade a
prestar aos recipientes. A realização com tempo
destas actividades de arranque só melhora a
capacidade da organização de apresentar o
melhor programa possível para a comunidade.
As bases criadas durante esta fase de arranque
vão ajudar a organização quando ela entrar na
fase seguinte do programa: a implementação.
O capítulo seguinte analisa as chaves para
a execução de um programa eficaz e em
conformidade.

Guia Essencial das ONGs para a Gestão de Adjudicações USAID
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Referências
Recursos Humanos
• Instrumentos e Recursos Chave para o
Sistema de Gestão de Recursos Humanos
(HRM) http://www.ngoconnect.net/c/
document_library/get_file?p_l_id=17776&fold
erId=38677&name=DLFE-5176.pdf

3

Marketing e Comunicação
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• Recursos: Photoshare
http://www.photoshare.org
• Desenvolvimento da Ética na Fotografia
http://www.photoshare.org/phototips/
developethics.php
• Auditorias Estratégicas de Comunicações
Este resumo ajuda as organizações sem fins
lucrativos a compreender e avaliar melhor as
suas capacidades de comunicação.
http://www.mediaevaluationproject.org/
WorkingPaper1.pdf

• Notícias de M&E
Serviços de notícias centrados na
evolução dos métodos de monitorização
e de avaliação. http://mande.co.uk/
• Guias MEASURE de Reforço da Capacidade
Institucional de Avaliação M&E
http://www.cpc.unc.edu/measure/tools/
monitoring-evaluation-systems/capacitybuilding-guides
• Curso on-line de Monitorização e Avaliação
da USAID
Este curso inclui módulos que vão das
infra-estruturas de M&E à efectivação de
avaliações, ao desenvolvimento de âmbitos
de trabalho, a assegurar a qualidade
dos dados e à análise e divulgação dos
resultados da avaliação.
http://communities.usaidallnet.gov/fa/
node/1901

Monitorização e avaliação
• The Evaluation Wiki
Fundado em 2006 pela organização sem fins
lucrativos Evaluation Resource Institute (ERI),
a missão do Evaluation Wiki é disponibilizar
gratuitamente um compêndio de informações
e recursos actualizados a quem participe
ou se interesse pela ciência e pelas práticas
da avaliação. http://www.evaluationwiki.org/
index.php/Main_Page
• Fundamentos de M&E
Este mini-curso engloba as bases da
monitorização e avaliação no contexto de
programas de população, saúde e nutrição.
Define igualmente termos vulgares e
disseca porque é que o M&E é essencial
para a gestão de programas.
http://www.cpc.unc.edu/measure/training/
mentor/me_fundamentals
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