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4.1 Resumo
Executar	um	programa	financiado	pela	USAID	
eficaz	implica:

•	alcançar	ou	ultrapassar	os	objectivos;

•	prestar	serviços	de	qualidade	e	com	
impactos	quantificáveis,	mensuráveis	 
e	positivos;	

•	prestar	serviços	de	qualidade	à	USAID;

•	ser	parte	de	uma	resposta	mais	ampla	a	 
um problema do país, através da prestação 
de serviços, de reorientações e da partilha 
de experiências, do trabalho em rede e  
da colaboração com outros no terreno,  
e da criação de serviços abrangentes  
quando	apropriado;

•	criar	programas	inovadores	e	que	se	
adaptem	a	carências	em	mutação;

•	estabelecer	respostas	sustentáveis	que	
reforcem a capacidade das comunidades  
e	dos	implementadores	locais;

•	gastar	os	fundos	judiciosamente;

•	guardar	a	documentação	financeira	e	de	
programação	adequada;

•	apresentar	relatórios	pontualmente;

•	cumprir	a	regulamentação	do	Acordo	
Cooperativo;	e

•	desenvolver	uma	organização	credível	e	
funcional e um pessoal e uma equipa de 
projecto sólidos.

Neste capítulo, dividimos estas tarefas de 
gestão em duas categorias amplas: gestão 
administrativa (4.3) e gestão técnica do  
programa (4.4).

A gestão administrativa inclui solicitar, 
dispender e gerir fundos (4.3.1.1), 
conformidade nas aquisições (4.3.2), outras 
regulamentações das adjudicações, e ainda o 
cumprimento das condições do acordo (4.3.5). 

A gestão técnica de programas abrange 
a monitorização e avaliação (4.4.1) e a 
aprendizagem e partilha (4.4.2) no seio das 
organizações e entre parceiros. 

Este capítulo refere-se várias vezes às 
condições dos Acordos Cooperativos. Para 
informação detalhada sobre as disposições 
padrão dos Acordos Cooperativos da USAID,  
é favor consultar o Anexo II deste Guião.

Objectivos

•	Aprender	os	requisitos	de	gestão	
administrativa	dos	acordos	financiados	pela	
USAID,	especialmente	em	relação	a	finanças,	
aquisições, administração de bens e viagens.

•	Examinar	os	aspectos	básicos	da	gestão	
da	documentação	e	do	financiamento	das	
adjudicações,	incluindo	modificações	aos	
acordos e aos orçamentos.

•	Compreender	os	requisitos	e	as	boas	
práticas relacionadas com a gestão  
técnica de programas.

Acrónimos e Termos Fundamentais
•	Acordo Cooperativo - Um dos dois 

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

•	Ano Fiscal - Por vezes designado ano 
financeiro	ou	ano	orçamental,	é	o	período	
usado para o cálculo dos relatórios e 
contas	financeiros nas empresas e outras 
organizações. Pode ou não corresponder  
ao	ano	civil,	que	vai	de	1	de	Janeiro	a	 
31	de	Dezembro.	O	ano	fiscal	do	governo	
americano	é	o	período	de	12	meses	que	 
se	inicia	a	1	de	Outubro	e	termina	a	 
30	de	Setembro	seguinte.

•	Artigos Proibidos - Bens ou serviços que 
não podem ser adquiridos em caso algum 
com fundos do governo dos EUA.

•	Artigos Restritos (ou Mercadorias 
Restritas) - Bens ou serviços que  
não podem ser adquiridos sem uma 
autorização	específica	por	escrito	 
concedida antecipadamente. 

•	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.

•	Classe de Serviços Autorizada - Salvo 
se a viagem corresponder a determinadas 
excepções, as viagens aéreas adquiridas 
com fundos do USG têm de corresponder 

Passar Para a Frente

 f Gestão Financeira

 f Aquisições

 f Viagens

 f Utilização de Bens Financiadas  
pela USAID

 f Solicitar	Modificações	ao	Acordo

 f Progresso do Processo de Avaliação

 f Aprendizagem e Partilha

http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_statement
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à tarifa comercial normal habitual (classe 
económica ou equivalente).

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

•	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. 

•	Custo Total Previsto - O custo total do 
projecto previsto no Acordo Cooperativos  
da organização. 

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

•	Custos Comparticipados - A parte das 
despesas do projecto ou do programa que o 
governo dos EUA não cobre. Pode traduzir-
se em numerário ou em contribuições  
em espécie.

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

•	Custos Partilhados - Bens e serviços 
que	beneficiam	vários	projectos	e	que	o	
vendedor não possa facturar separadamente 
a cada projecto, o que faz com que sejam 
atribuídos a cada um desses projectos com 
base numa fórmula pré-determinada.

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

•	Despesa Razoável - Um custo que é 
geralmente reconhecido como vulgar e 
necessário e que qualquer pessoa  
prudente assuma no desempenho da  
sua actividade normal.

•	Diária - O montante máximo em dinheiro 
que o governo dos EUA permite reembolsar 
a uma pessoa que viaje ao serviço de um 
projecto, por dia, para cobrir alojamento, 
alimentação e custos adicionais.

•	Fluxo - O montante de fundos atribuídos 
mas ainda não gastos, que é calculado 
através da soma de todos os fundos 
dispendidos até à data e subtraindo esse 
montante do total atribuído até à data.

•	Fly America Act - Regulamentação aplicável 
a	todas	as	viagens	financiadas	pelo	governo	
dos EUA e que obriga, salvo poucas 
excepções, à utilização de transportadoras 
aéreas de bandeira americana.

•	FMO - Gabinete de Gestão Financeira  
da USAID.

•	Fonte - Local onde se adquire um bem ou 
serviço, independentemente da sua origem 
(onde tenha sido originalmente cultivado ou 
fabricado).	É	geralmente	a	localização	física	
do vendedor.

•	Gastos Adicionais - Despesas incorridas dur-
ante	as	viagens,	como	gratificações	e	gorjetas	
por serviços, lavandaria, higiene pessoal, etc.

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

•	Lista de Parceiros Excluídos (EPLS) - Uma 
base de dados de pesquisa que fornece uma 
lista extensiva de indivíduos, empresas e 
organizações não elegíveis para receberem 
fundos da USAID ou do governo dos EUA. Os 
beneficiários	são	responsáveis	pela	utilização	
desta	base	de	dados	on-line	para	verificarem	
os fornecedores, consultores e candidatos 
antes de contratarem serviços ou fazerem 
aquisições (http://www.epls.gov). Constituem 
outras	fontes	on-line	para	verificação	da	
elegibilidade, a Lista Conjunta da ONU 
(http://www.un.org/sc/committees/1267/
consolist.shtml) e a Lista do Departamento do 
Tesouro dos Estados Unidos sobre Cidadãos 
Específicos	e	Pessoas	Impedidas	(http://www.
ustreas.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/).

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

•	M&IE - Refeições e Gastos Adicionais, 
despesas incorridas durante as viagens, 
como pequenos-almoços, almoços, jantares, 
gratificações	e	gorjetas	por	serviços,	
lavandaria, higiene pessoal, etc. 

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

•	Origem - Local onde determinado artigo foi 
originalmente cultivado ou fabricado.

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

http://www.usaid.gov/business/regulations/BestPractices.pdf
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•	Pessoal Chave - Aplica-se a cargos nos 
projectos e a pessoas que preenchem 
vagas	específicas.	Normalmente,	as	funções	
identificadas	no	Acordo	Cooperativo	
como Pessoal Chave são as de liderança, 
que se consideram essenciais à correcta 
implementação de todo o projecto.

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

•	Reorçamentação Importante - 
Transferência de fundos entre rubricas 
orçamentais acima de determinado limite 
estabelecido pela USAID.

•	SF-270	-	Formulário	Padrão	-	270,	Pedido	de	
Adiantamento, utilizado para requerer fundos  
de concessões ou Acordos Cooperativo.

•	SF-425	-	Formulário	Padrão	-	425,	Relatório	
Financeiro Federal, utilizado para elaborar 
os	relatórios	financeiros	de	concessões	ou	
Acordos de Cooperativo.

•	SF-1034	-	Formulário	Padrão	-	1034,	
Comprovativo Público de Aquisições e 
Serviços Salvo Pessoal, utilizado para 
requerer fundos e liquidar adiantamentos  
de concessões ou Acordos Cooperativo.

•	Taxa de Consumo do Capital - A 
velocidade a que se dispendem os fundos 
da adjudicação em determinado período, 
normalmente mensal. 

•	Viagem Internacional	-	Qualquer	viagem	
entre dois países.

4.2 Começar

Um dos aspectos exclusivos da abordagem  
da USAID ao trabalho com parceiros consiste 
em conceder às organizações a liberdade de 
conceberem e gerirem os seus programas e 
subrecipientes, mantendo simultaneamente 
uma resposta coordenada e coesa a um 
problema.	É	por	isso	que	a	USAID	usa	
normalmente Acordos Cooperativos para 
financiar	adjudicações,	em	vez	de	contratos	

(onde	a	USAID	dirige	especificamente	o	
projecto) ou concessões (em que a USAID 
adopta uma perspectiva mais prática).
Os Acordos Cooperativo permitem à USAID  
manter uma participação importante (http://
www.usaid.gov/policy/ads/300/303.pdf) 
nos	projectos.	Isso	significa	que	a	USAID	
tem o direito de aprovação de planos 
de implementação (planos de trabalho), 
orçamentos, Pessoal Chave, planos de 
avaliação e de monitorização e subrecipientes. 
Ao reter esse direito, a USAID visa assegurar 
que os programas se mantenham ligados aos 
objectivos	estratégicos	do	governo	anfitrião	
e da proópria USAID. Simultaneamente, os 
Acordos Cooperativos também permitem às 
organizações inovar. Permitindo-lhes conceber 
os seus próprios modelos de implementação, 
formar as suas próprias parcerias e adoptar 
as estratégias que correspondam à cultura e 
ao contexto local, os Acordos Cooperativos 
concedem às organizações autonomia para 
executarem	projectos	eficientes	e	prestarem	
serviços	de	qualidade	aos	seus	beneficiários.

A responsabilização é essencial à saúde das 
organizações e para a implementação de 
programas	eficazes.	Ela	implica	que	todos	
devem agir de acordo com os valores da 
organização para realizarem a sua missão, 
evitando atalhos que possam comprometer  
as suas metas.

Adicionalmente, a gestão de um programa 
financiado	pela	USAID	eficiente	resulta	de	um	
equilíbrio na implementação do programa que 
responda	às	dificuldades	locais,	corresponda	às	
necessidades	dos	beneficiários	e	da	comunida-
de, e que simultaneamente cumpra e preencha 
as expectativas dos doadores e do governo 
anfitrião,	enquanto	estabelece	laços	com	outros	
implementadores, constituintes e interessados.

Este capítulo analisa como encontrar esse 
equilíbrio e executar com sucesso o programa 
ao abrigo de um Acordo Cooperativos. Ao saber-
se e compreender-se o que a organização pode 
e não pode fazer com a adjudicação, pode-se 
maximizar	a	eficácia	do	programa	e	influenciar	
positivamente	as	vidas	dos	beneficiários.

4.2.1	Cinco	Sugestões	para	 
Assegurar a Conformidade
1. Conhecer o acordo e obter ajuda  

se necessário.

Os acordos estão cheios de detalhes. Devem 
ser lidos e bem compreendidos. O Conselho 
de Administração e os membros da equipa 
de gestão devem familiarizar-se com as 
respectivas	secções	específicas	que	lhes	
sejam aplicáveis. 

Fase de 
Adjudicação

Arranque 

Arranque Implementação Encerramento

http://www.usaid.gov/policy/ads/300/303.pdf
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Se se precisar de ajuda para entender ou 
cumprir os requisitos do acordo, deve-se 
pedi-la.	O	Representante	Técnico	do	Oficial	
do	Acordo	(AOTR)	ou	o	Oficial	do	Acordo	
(AO) podem ajudar a responder às dúvidas. 
Se necessário, é possível pedir ao apoio 
técnico a contratação de consultores que 
ajudem a estabelecer processos e sistemas 
de gestão que cumpram os requisitos da 
adjudicação. (Para a explicação de algumas 
cláusulas comuns nos acordos, ver Anexo II.)

2. Manter a documentação do acordo 
actualizada.
Ao longo da vigência das adjudicações, 
podem	ocorrer	modificações	que	afectem	as	
condições do acordo original, nomeadamente 
quanto	ao	financiamento,	aos	objectivos,	à	
cobertura	geográfica	e	ao	Pessoal	Chave.	É	
imprescindível obter-se as autorizações prévias 
necessárias	e	os	documentos	modificados	
por escrito, e manter-se toda a documentação 
prontamente disponível. Mesmo quando existe 
um bom relacionamento com o AOTR, há 
provavelmente mudanças no pessoal ao longo 
da vigência da adjudicação (tanto no seio da 
organização como do lado da USAID), o que 
torna vital a manutenção de documentação 
bem organizada sobre todas as decisões e 
modificações	que	afectem	a	adjudicação.	
Todas as comunicações por escrito com o AO 
e	o	AOTR	devem	ser	arquivadas	em	ficheiros	
cuidadosamente organizados por data e/
ou por tópico, de forma a existir um registo 
institucional dos acordos e das decisões que 
o pessoal possa consultar durante toda a 
adjudicação. Constitui boa ideia manter  
cópias de salvaguarda da documentação  
fora das instalações.

3. Compreender quais os limites que  
são flexíveis.

Para promover a inovação e conceder à 
organização a autoridade para responder 
às mudanças na(s) sua(s) área(s) de 
implementação, esta possui um certo nível 
de	flexibilidade	para	gerir	a	sua	adjudicação.	
No	entanto,	há	limites	a	essa	flexibilidade,	
nomeadamente	quanto	a	modificações	ao	
programa, ao orçamento, ao pessoal e às 
parcerias. Por vezes, há que obter autorização 
do AOTR ou AO antes de se implementarem 
as mudanças, mas também há limites que, 
simplesmente, não se podem ultrapassar. 
Este capítulo ajuda a conhecer esses limites, 
para que possa haver adaptação mantendo  
a conformidade com as disposições  
da adjudicação.

4. A conformidade também se aplica  
aos subrecipientes.

Para além de serem responsáveis pela 
manutenção das suas organizações em 
conformidade, os parceiros principais 

são	responsáveis	pela	verificação	da	
conformidade dos subrecipientes.  
Deve-se trabalhar com os subrecipientes  
para assegurar que eles compreendem 
o que deles se pretende, aproveitando a 
oportunidade para se reforçar a respectiva 
capacidade institucional.

5. Não perder de vista os beneficiários.

Ao se tentar cumprir todos os requisitos  
da adjudicação, não se pode perder de vista 
o objectivo último da mesma: ajudar  
os	beneficiários.

4.2.2	Modelo	 
de Implementação
Figura 15 - Elementos Fundamentais de um Modelo 
de Implementação 

 
 

O modelo utilizado para a implementação do 
programa deve combinar a gestão técnica com a 
administrativa para se alcançarem os resultados 
esperados. A manutenção do funcionamento 
eficaz	do	modelo	de	implementação	da	
organização é a essência do trabalho quotidiano 
do gestor de programa.

Embora o modelo tenha diferenças em função de 
cada organização, tem de incluir três elementos 
principais	(apresentados	na	Figura	15):	

•	o	que	se	faz	directamente	ou	através	de	 
subrecipientes (actividades	específicas	 
em	certas	áreas	geográficas);

•	o	que	o	torna	possível	(recursos e outras 
contribuições);	e

•	 resultados previstos (consequências e 
objectivos).

Estes três elementos estão directamente 
relacionados com as actividades, os recursos  
e os resultados inscritos no plano de trabalho. 
As mudanças no orçamento, por exemplo, 
podem afectar a capacidade de se alcançarem 
os	resultados	ou	implicar	que	se	modifiquem	 
as actividades.

Recursos

Actividades Resultados
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Ao longo do programa, a respectiva equipa 
de gestão tem de estar constantemente 
a melhorar o modelo. As experiências do 
dia a dia e das avaliações formais geram 
ajustamentos das actividades, mostrando por 
vezes	formas	mais	económicas	e	eficazes	para	
se alcançarem mais pessoas com os serviços.

4.3 Gestão Administrativa
As funções de gestão administrativa permitem 
o	funcionamento	eficiente	do	programa	e	o	
cumprimento das condições gerais do acordo. 
Inclui várias funções de rotina, como:

•	Gestão	Financeira	(4.3.1) 

•	Reajustamentos	Orçamentais	(4.3.1.5)

•	Aquisições	(4.3.2)

•	Viagens	(4.3.3)

•	Gestão	de	Bens	(4.3.4) 

•	Modificações	ao	Acordo	(4.3.5)

4.3.1	Gestão	Financeira

4.3.1.1 Solicitar e Dispender 
Fundos da USAID
A USAID desbloqueia fundos aos outorgados 
mediante adiantamento ou do reembolso de 
despesas já efectuadas. Muitos deles podem 
solicitar	adiantamentos	do	financiamento	
e igualmente reembolsos, se usarem 
fundos próprios para liquidarem despesas 
relacionadas com os projectos.

Inicialmente, pode haver uma limitação do 
pedido de adiantamentos a um mês de 
cada vez. Cada pedido deve ser referente 
ao montante que se estima vir a gastar nos 
próximos	30	dias.	Não	é	permitido	solicitar	
ou deter quaisquer "fundos de contingência" 
extra. No entanto, se for adiada determinada 
aquisição planeada, é possível transferir esses 
fundos para o mês seguinte. Se for cancelada 
uma actividade, os fundos previstos podem  
ser gastos em outra inscrita no plano de 
trabalho aprovado.

Os fundos são solicitados através do formulário 
especificado	no	Acordo	Cooperativos,	ou	o	For-
mulário	Padrão	(SF)-270	-	Pedido	de	Adianta-
mento ou Reembolso, ou o Formulário Padrão 
(SF)-1034	-	Comprovativo	Público	de	Aquisições	
e Serviços Salvo Pessoal, a apresentar ao FMO 
da USAID. Caso se tenha várias adjudicações 
da USAID, é necessário preencher um formu 

lário por cada uma delas. Em geral, deve-se 
preencher e apresentar o formulário até uma 
semana antes do mês em que se necessite dos 
fundos. Normalmente, pode-se esperar receber 
os fundos no prazo de uma a duas semanas 
após a apresentação do formulário.

Quando	se	tiver	comprovado	ao	longo	do	
tempo que se gasta os fundos solicitados 
de	forma	eficiente	e	eles	não	são	gastos	
demasiado devagar nem demasiado depressa, 
é possível pedi-los trimestralmente. O AOTR 
e o FMO determinam isso através da análise 
dos	dados	dos	SF-425	(Relatórios	Financeiros	
Federais)	trimestrais	e	dos	pedidos	SF-270	ou	
SF-1034	para	calcularem	as	taxas	de	fluxos	e	
de consumo de capital. 

Calcular Adiantamentos
No cálculo de adiantamentos, não basta  
apenas	dividir	o	orçamento	anual	por	12	
meses;	tem	de	se	calcular	especificamente	
o que se pensa gastar no próximo mês, com 
base no plano de trabalho aprovado e no 
cronograma detalhado da implementação. 
Pode-se repartir equitativamente por todos 
os meses alguns elementos do orçamento 
(salários, por exemplo), mas há despesas, 
como a aquisição de equipamento não 
consumível, que podem concentrar-se 
totalmente num mês (eventualmente no início 
do projecto). Deve-se ter em conta os fundos 
actualmente	detidos	e	confirmar	os	montantes	
remanescentes em poder dos subrecipientes 
antes de se efectuar pedidos.

Se se estiver a implementar com subrecipientes 
(para efeitos de adiantamentos designado sub-
adjudicatários), devese coordenar com eles 
os	pedidos	de	financiamento	e	as	despesas,	
de	forma	a	que	ninguém	fique	sem	dinheiro.	
Para o fazer, deve-se pedir aos subrecipientes 
estimativas de fundos mensais ou trimestrais 
(se aprovado), com base nos seus planos 
de trabalho e cronogramas detalhados de 
implementação.	É	aconselhável	estabelecer	
com os subrecipientes um processo para 
adiantamentos e reembolsos semelhante ao 
seguido pela organização em relação à USAID.

Nesta Secção

 f Solicitar e Dispender Fundos do Governo 
dos EUA

 f Como	Preencher	o	SF-270

 f Como	Preencher	o	SF-1034

 fMonitorização das Taxas de Fluxos e  
de Consumo do Capital

 f Reorçamentação

 f Atribuição de Custos Partilhados  
do Projecto
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4.3.1.2 Como Preencher  
o SF-270 
O	processo	de	preenchimento	do	SF-270	
para pedir adiantamentos ou reembolsos 
à USAID é descrito nas páginas seguintes. 
Estas sugestões não visam substituir-se às 
instruções da USAID presentes on-line ou às 
orientações fornecidas pelo FMO. Servem 
antes para tratar de algumas dúvidas que os 
novos utilizadores podem ter ao preencher  
o formulário.

Começar por transferir a versão PDF do  
SF-270,	de	http://www.whitehouse.gov/omb/
grants/sf270.pdf. 

Para aproveitar algumas das características 
do formulário, inclusivamente o cálculo 
automático, deve-se possuir a última versão 
do Adobe Reader®, que se pode obter 
gratuitamente em http://www.adobe.com/
products/acrobat/readstep2.html.

O formulário consiste em duas páginas. A 
primeira contém três secções principais - no 

topo, as informações sobre a adjudicação 
e	o	pedido;	no	meio,	o	local	para	calcular	
o	adiantamento	ou	reembolso;	e	a	secção	
do fundo, usada apenas para solicitar 
adiantamentos. A segunda página contém 
instruções e um local para a assinatura.

Parte de Cima
Embora a maioria da parte de cima seja 
particularmente simples, apresentamos algumas 
sugestões que ajudam a preencher as principais 
caixas	(consultar	a	Figura	16).

Após o preenchimento da parte de cima, deve-
se	verificar	se	se	tem	de	se	preencher	toda	a	
área de cálculos do meio do formulário ou a  
de	cálculos	simplificados	para	adiantamentos,	
no fundo.

Preencher toda a área de cálculos para 
adiantamento e reembolso ou se existirem 
receitas	do	programa	(ver	Figura	17).	

Se não se pedir reembolso e não se tiver receitas 
do programa, pode-se saltar para a parte Só 
Adiantamentos do formulário, abaixo descrita.

Figura 16 - Parte de Cima de SF-270

•	Caixa 1(a) - O tipo de pagamento solicitado 
é adiantamento ou reembolso. Normalmente, 
solicita-se adiantamento da prestação 
mensal. O reembolso só é pedido quando 
se gastam fundos próprios em artigos do 
orçamento do plano de trabalho aprovado  
e se tenta recuperar esses montantes. 

 
 

•	Caixa 1(b) - Para todos os pedidos excepto 
o	final,	na	conclusão	da	adjudicação,	
seleccionar pagamento parcial. 

•	Caixa 2 - A base do pedido depende do tipo 
de sistema contabilístico utilizado. 

•	Caixa 8 - O "PERÍODO COBERTO POR ESTE 
PEDIDO" deve ser um mês civil  
(por	exemplo,	DE	1	de	Janeiro	de	2010	A	 
31	de	Janeiro	de	2010),	salvo	instruções	 
em contrário do FMO. 

ADVANCE

FINAL PARTIAL

CASH

ACCRUAL

Advances required by
month, when requested
by Federal grantor
agency for use in making
prescheduled advances

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1a

1b
 2

 8

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/grants/sf270.pdf
http://get.adobe.com/reader/
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Área de Cálculos
A zona de cálculo primária (linhas a a j, 
apresentadas	na	Figura	17)	inclui	três	colunas	
no topo (a a c) e uma coluna de totais. O pedido 
de	financiamento	deve	ser	preenchido	nessas	
três colunas apenas se houver despesas de 
sede	(HQ),	subrecipientes	ou	a	nível	nacional	
discriminadas no orçamento anual dessa forma. 
Isto ajuda o AOTR a comparar os pedidos e os 
gastos com o orçamento, embora geralmente 
não seja exigido pelo FMO. Se o orçamento 
estiver organizado em mais de três categorias, o 
AOTR pode dizer qual a categorização mais útil.

Receitas do Programa - Fundos ganhos 
pelo programa em favor do próprio programa. 
Podem, por exemplo, ser provenientes da 
cobrança de honorários por serviços ou  
da venda de mercadorias. Podem também  
resultar da venda de equipamentos adquiridos  
com fundos do programa e que já não  
sejam necessários. 

Nota: As receitas do programa diferem das 
actividades geradoras de receitas, em que  
os beneficiários do programa ficam com as  
receitas ganhas.

Figura 17 - Zona de Cálculo de SF-270

a. Gastos	totais	do	programa	até	à	data	(fila	
a): Todas as despesas do programa, incluindo 
partilha de custos, até ao início do período 
do pedido. Por outras palavras, para pedidos 
para	1	a	31	de	Janeiro	de	2009,	dar	as	
despesas	totais	a	31	de	Dezembro	de	2008.

b. Menos: Receitas acumuladas do programa  
(linha b): Inserir eventuais receitas que 
tenham sido geradas pelo programa. 

c. Gastos líquidos do programa (linha a  
menos linha b).

d. Despesas em dinheiro previstas para 
o período do adiantamento: Montante 
necessário para o período do adiantamento 
(no	nosso	exemplo,	1	a	31	de	Janeiro	
de	2009)	para	todas	as	necessidades	de	
financiamento	(incluindo	partilha	de	custos),	
independentemente de somas a transportar  
e de dinheiro disponível.

e. Total (soma das linhas c e d): Todo o 
dinheiro gasto pela organização até à data, 
mais	o	que	se	prevê	gastar	até	ao	final	do	
período do adiantamento.

f. Quota não federal do montante da linha e:  
Todas as contribuições de custos compartici-
pados feitas, mais a que se planeie fazer  
durante o período do adiantamento.  

(Se não se tiver a certeza do custo comparti-
cipadoa com que será possível contribuir no 
período	do	adiantamento,	basta	colocar	US$0	
no	SF-270,	desde	que	se	contabilize	correcta-
mente o custo comparticipado efectivamente  
cumprido	no	próximo	SF-425.)

g. Quota federal do montante da linha e:  
É	o	montante	total	solicitado	à	USAID	para	
o projecto até à data, incluindo os fundos 
pedidos para o período do adiantamento.  
O	FMO	verifica	este	montante	para	confirmar	
se	condiz	com	o	último	SF-270.	Pode	ser	
confirmado	somando	as	linhas	h	e	i.

h. Pagamentos federais anteriormente 
solicitados: Soma de todo o dinheiro 
solicitado à USAID até ao momento.

i. Quota federal agora solicitada (linha g  
menos linha h): O resultado será o montante 
total de fundos da USAID necessários para 
o próximo mês (período do pedido), menos 
eventuais somas da USAID não gastas que  
se encontrem disponíveis. 

j. Adiantamentos solicitados por mês: Utilizar 
a	linha	final	apenas	quando	se	solicita	fundos	
trimestralmente mas se recebem os fundos 
em prestações mensais. 

 a

 a

 b  c

 b
 c

 d
 e

 f
 g

 h
 i

 j
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Só Adiantamentos
Para se preencher o cálculo alternativo só 
para adiantamentos, deve-se calcular qual o 
financiamento	necessário	para	o	mês	seguinte	e	
subtrair eventuais somas da USAID não gastas 
que se encontrem disponíveis do adiantamento 
anterior para obter o montante solicitado  
para o período. Durante o período anterior, 
se se tiver gasto mais do que o adiantamento 
anterior, os fundos não gastos que perm-
aneçam bloqueados podem apresentar 
montante negativo.

Reembolsos
Ao	se	preencher	o	SF-270	para	 
reembolso de aquisições no âmbito do 
orçamento do plano de trabalho aprovado,  
há algumas coisas a fazer de forma diferente.

Figura 18 - Pedidos de Reembolso Utilizando SF-270

	•	Caixa 8 - Período coberto por este pedido:  
é referente ao período em que foram gastos 
os fundos de que se estiver a solicitar  
o reembolso.

•	Fila D - Despesas em dinheiro previstas 
para o período do adiantamento: deve 
aparecer	US$0,	uma	vez	que	não	se	
solicita um adiantamento. Se se necessitar 
simultaneamente de um adiantamento e 
de um reembolso, é necessário preencher 
formulários diferentes.

D

 8  8
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Apresentar o SF-270 
Após o preenchimento da primeira página, 
o Director do Projecto ou alguém com 
competência comprovada para o efeito 
dentro da organização deve assinar e datar 
a segunda página. O formulário deve depois 
ser numerizado e enviado por e-mail ao FMO 
através de ei@usaid.gov, com cópia para o 
AOTR. Deve-se guardar sempre uma cópia do 
ficheiro,	enviando	o	original	para	o	FMO.	Se	
não	houver	resposta	do	FMO	no	prazo	de	10	
dias,	convém	pedir	confirmação.

4.3.1.3 Como Preencher  
o SF-1034
Se	a	organização	utilizar	o	SF-1034	para	
solicitar fundos e adiantamentos à USAID, 
devem ser seguidas as etapas abaixo 
definidas.	Tal	como	nas	relativas	ao	
preenchimento	do	SF-270,	estas	sugestões	
não visam substituir-se às instruções da USAID 
presentes on-line ou às orientações fornecidas 
pelo FMO, servindo antes para tratar de 
algumas dúvidas que os novos utilizadores 
podem	ter	ao	preencher	o	SF-1034.

Para se pedir adiantamentos, é necessário  
o	preenchimento	de	três	SF-1034	a	pedir	três	
pagamentos separados de adiantamentos para 
o	trimestre	seguinte	(um	SF-1034	por	cada	mês	
- adiantamentos diferidos por três meses). Os 
3	devem	ser	apresentados	10	dias	úteis	antes	
do início de cada trimestre. Isto foi previsto 
para	que	as	organizações	mantivessem	fluxos	
de caixa uniformes. Para se iniciar o pedido, 
inscrever	no	topo	do	SF-1034	“Pedido	de	
Adiantamento”. 

Até	15	dias	antes	do	final	de	cada	mês,	 
deve-se	apresentar	outro	SF-1034	para	o	
pagamento do adiantamento, com a inscrição 
no topo “Liquidação de Adiantamentos”. 
Este	deve	indicar	os	montantes	financiados	
(caso existam) que a organização tenha gasto 
do adiantamento recebido para esse mês. 
É	imprescindível	que	este	formulário	seja	
apresentado pontualmente todos os meses, 
uma vez que nenhuns novos adiantamentos 
podem ser pagos sem ele. 

O	SF-1034	tem	uma	só	página,	de	que	 
só a parte superior deve ser preenchida (ver 
Figura	19).	O	resto	da	página	e	os	espaços	 
que	ficam	em	branco	serão	preenchidos	pelo	 
departamento	financiador.

Figura	19	-	Metade	de	Cima	de	SF-1034
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•	Comprovativo N.º	-	Começar	com	“1”	e	
numerar consecutivamente, mudando o 
número cada vez que o formulário seja 
preenchido. Nota: Inserir a palavra “FINAL” 
se for o último comprovativo.

•	Departamento ou Gabinete dos EUA, ou 
Estabelecimento e Local - Inserir os nomes 
e	moradas	da	respectiva	repartição	financeira.	
Os dados encontram-se no Acordo.

•	Data de Elaboração do Comprovativo - 
Não esquecer de incluir a data em que o 
formulário foi preenchido.

•	Número e Data do Contrato - Inserir  
o número e a data do contrato como 
aparecem no Acordo.

•	Número e Data de Requisição, N.º de 
Tabela, Pago Por, Data de Recepção da 
Factura, Condições de Desconto, Número 
de	Conta	do	Beneficiário, Expedido de/
para Peso, B/L do Governo - Deixar tudo 
em branco.

•	Nome	e	Morada	do	Beneficiário -  
Inserir o nome da organização e o endereço 
de correio, conforme o que conste no  
Acordo Cooperativo.

•	Número e Data do Pedido - Deixar  
em branco.

•	Data da Entrega ou do Serviço - Inserir  
o	mês,	dia	e	ano	das	datas	de	início	e	fim	 
da efectivação das despesas de que se  
solicita reembolso.

•	Artigos ou Serviços - Inserir uma descrição 
resumida das actividades que se espera 
venham a realizar-se (para adiantamentos) ou 
que já se tenham realizado (para liquidação). 
Nota:	O	departamento	financiador	pode	
solicitar uma descrição das actividades  
mais detalhada.

•	Montante - Inserir o montante que se 
solicita (para adiantamentos) ou que foi 
gasto do adiantamento recebido nesse  
mês (para liquidações).

•	O	Beneficiário	NÃO	PODE	usar	o	 
espaço abaixo - Não escrever nada  
abaixo desta linha.

Apresentar o SF-1034
O Acordo Cooperativo possui instruções 
detalhadas	para	a	apresentação	do	SF-1034.	
Normalmente, as organizações devem 
apresentar	o	original	e	três	cópias	do	SF-1034	
ao gabinete de pagamento indicado  
no Acordo. 

4.3.1.4 Monitorização 
das Taxas de Fluxos e de 
Consumo do Capital
Uma das responsabilidades do gestor 
financeiro	das	organizações	é	o	controlo	de	
quanto	se	gasta	na	adjudicação	e	a	verificação	
de	se	há	dinheiro	suficiente	atribuído	para	
a cobertura das despesas previstas. Dois 
cálculos importantes relacionados com isso 
que a organização tem de monitorizar são 
as	taxas	de	fluxos	e	de	consumo	de	capital.	
O AOTR controla também estes números. 
O contacto regular com o AOTR previne a 
necessidade de abrandamento das operações 
enquanto se espera a atribuição de  
fundos adicionais.

O	fluxo	é	a	quantidade	de	fundos	atribuídos	
mas ainda não gastos, ou seja, a quantidade 
de dinheiro que se encontra disponível. Pode-
se	calcular	o	fluxo	somando	todos	os	fundos	já	
gastos e subtraindo-os do total atribuído. 

Cálculo:  
Fluxo = Atribuído – Total Gasto

A taxa de consumo de capital calcula a rapidez 
com que se gastam os fundos recebidos. 
O cálculo básico dessa taxa é a divisão do 
montante já gasto pelos meses em que  
foi gasto.

Ter em Atenção Tecto da Obrigação!

O	tempo	que	demora	a	processar	o	SF-270	ou	 
SF-1034	corresponde	normalmente	a	uma	ou	
duas semanas, desde que se tenha atribuídos 
fundos	suficientes	à	adjudicação.	Se	forem	
pedidos fundos acima do tecto da obrigação 
da organização, pode demorar cerca de um 
mês	a	modificar	o	acordo	para	a	atribuição	de	
fundos adicionais, e só depois o FMO poderá 
processar	o	SF-270	ou	SF-1034.

É	do	interesse	da	organização	a	monitorização	
estreita do montante da sua obrigação. 
Recomenda-se	que	se	notifique	o	AO	quando	
se	gastar	aproximadamente	75%	do	montante	
obrigatório, para que este possa empenhar 
fundos adicionais.
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Cálculo: Taxa de Consumo do Capital = 
Montante Total Gasto / Número de Meses  
de Operação até à Data

O AOTR usa normalmente os relatórios 
financeiros	trimestrais	SF-425	para	determinar	
a taxa de consumo do capital, mas a 
organização deve usar os seus sistemas 
financeiros	para	gerar	relatórios	que	ajudem	a	
controlar as despesas mensais reais.

No cálculo da taxa de consumo de capital, é 
possível separar as despesas especiais que se 
façam uma só vez, como a compra de veículos. 
Isso permite prever mais facilmente quanto é 
que o projecto vai gastar nos meses seguintes.

Exemplo	(ver	Figura	20):	

•	A	ONG	X	assinou	um	Acordo	Cooperativo	
para	um	total	de	US$1.000.	Recebeu	uma	
atribuição	inicial	de	US$10.	Quando	o	plano	
de trabalho foi aprovado, recebeu uma 
atribuição	adicional	de	US$300,	o	que	 
elevou	o	total	recebido	para	US$310.

•	A	ONG	X	já	está	a	funcionar	há	quatro	meses	
e	gastou	um	total	de	US$145.

•	A	subtracção	do	total	atribuído	(US$310)	 
das	despesas	totais	(US$145)	dá	um	fluxo	 
de	US$165.

•	A	divisão	dos	montantes	gastos	(US$145)	
pelo número de meses em que foram gastos 
(quatro) dá uma taxa mensal de consumo do 
capital	de	US$36,25.	

Figura 20 - Discriminação de Montantes da 
Adjudicação da ONG X

Utilizando	as	taxas	de	fluxos	e	de	consumo	
de capital, pode-se também calcular 
aproximadamente quantos meses restam 
até se ter necessidade de nova atribuição 
de	fundos.	Basta	dividir	os	fluxos	pela	taxa	
de consumo de capital. Isso dá o número 
de meses que faltam até o dinheiro acabar, 
partindo do princípio de que a taxa de 
consumo se mantém estável. No exemplo 
acima,	a	ONG	X	calcula	gastar	o	capital	
restante em quatro meses e meio. De notar,  
no entanto, que a taxa real de consumo de 
capital varia todos os meses, de acordo  
com as actividades realizadas. 

Tendo estes números em mente, é aconsel-
hável	controlar-se	as	despesas	para	se	verificar	
se não se gasta demasiado depressa nem 
demasiado devagar. Por exemplo, para uma 
adjudicação de três anos, é importante espaçar 
os	financiamentos	para	se	alcançarem	os	
objectivos dentro do prazo previsto.

4.3.1.5 Reorçamentação
O orçamento aprovado divide-se em nove 
categorias orçamentais padrão. A USAID 
concede	flexibilidade	para	se	efectuarem	
ajustamentos ao orçamento dentro dessas 
categorias (por exemplo, usar o dinheiro 
orçamentado para uma fotocopiadora para 
adquirir uma impressora para o computador). 
No entanto, só é possível reatribuir volumes 
limitados de fundos entre categorias de 
custos directos sem se pedir aprovação 
à USAID. Os ajustamentos ao orçamento 
acima desses limites é considerado revisão 
orçamental importante. 

Normas de Reorçamentação  
da USAID
Cada	adjudicação	da	USAID	é	um	caso;	
se	algumas	definem	revisão	orçamental	
importante como mudanças acumuladas entre 
categorias	orçamentais	que	excedam	10%	
do orçamento total em toda a adjudicação, 
outras estabelecem limites muito inferiores. 
É	necessária	a	consulta	do	Acordo	
Cooperativo para se conhecer as normas de 
reorçamentação aplicáveis à adjudicação. 

Se,	por	exemplo,	uma	adjudicação	de	US$2	
milhões tiver um limite de revisão orçamental 
importante	de	10%,	o	adjudicatário	pode	
reorçamentar entre categorias até um total 
de	US$200.000,	sem	pedir	aprovação,	em	
toda a vigência da adjudicação. Acima desse 
montante, tem de pedir aprovação para 
quaisquer alterações orçamentais. 

As alterações consideram-se em acumulado. 
Neste	cenário,	se	US$50.000	forem	

Montante da Adjudicação US$1.000

Obrigação Inicial US$ 10
Obrigação Adicional US$ 300

Atribuição total até à data US$ 310

Jan. Fev. Mar Abr.

4,5 meses
Meses 
restantes

Taxa de consumo 
de capital

Fluxos

Adjudicação USG da ONG X

Adjudicação USG da ONG X

Despesas

cálculos Resultado

Total

Atribuídos

Gastos

Fluxos
Não Atribuídos
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reorçamentados	no	primeiro	ano	e	US$150.000	
no segundo, quaisquer outras re-imputações 
entre categorias orçamentais que surjam 
no terceiro ano, independentemente do seu 
volume, têm de receber aprovação prévia. O AO 
pode limitar a reorçamentação se as mudanças 
não	forem	necessárias	ou	justificáveis.	

Pedir Aprovação
Caso se planeie efectuar uma reorçamentação  
que exceda o limite previsto para a 
adjudicação ou que altere as actividades a 
realizar, deve-se pedir autorização por escrito 
ao AOTR ou AO, incluindo os seguintes dados:

•	Explicar	porque	é	que	a	reoçamentação	
é necessária (por exemplo, despesas ou 
situações imprevistas).

•	 Indicar	todas	as	reorçamentações	anteriores	
da adjudicação.

•	Discriminar	de	onde	vem	o	dinheiro	(ou	
seja, em que é que não se vai gastar para 
disponibilizar fundos).

•	Discriminar	como	os	fundos	reorçamentados	
vão ser utilizados. 

•	Explicar	efeitos	previstos	em	resultado	 
da	reorçamentação,	como	modificações	 
dos objectivos.

•	Se	for	o	caso,	analisar	outras	fontes	de	
financiamento	a	utilizar	para	anular	deficits.

Após o limite atingido, o AO tem de aprovar 
qualquer reorçamentação, independentemente 
do montante. Por isso, se houver necessidade 
de mais reorçamentações, deve-se tentar 
calcular todas as mudanças necessárias até à 
conclusão do projecto e pedir autorização para 
elas de uma só vez.

4.3.1.6 Atribuição de Custos 
Partilhados do Projecto
Uma organização com mais de um projecto 
incorre em três categorias de despesas: 

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

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

•	Custos externos ao projecto - Despesas 
organizacionais legítimas, mas que não 
são relacionadas com nenhum projecto 
específico	ou	constituem	custos	não	
“admissíveis”	de	projectos	financiados	pelo	
governo dos EUA, como recolhas de fundos 
ou diversões.

Muitas das despesas enquadram-se facilmente 
na categoria de custos directos, enquanto os 
custos externos aos projectos são normalmente 
evidentes. As despesas partilhadas, no entanto, 
podem ser mais difíceis de tratar. 

Partilhar Recursos e Custos 
Indirectos ou Partilhados
Há uma diferença importante entre um recurso 
que pode ser partilhado por mais de um 
projecto e algo que constitui um custo indirecto 
ou partilhado. 

Os recursos que podem ser partilhados entre 
mais de um projecto cabem normalmente na 
categoria de custos directos. Por exemplo, 
imagine-se um membro especializado do 
pessoal como um recurso que pode dedicar 
tempo a mais de um projecto. Como o tempo 
dessa pessoa é controlado na folha de ponto, 
sabe-se exactamente quantas horas trabalha 
no Projecto A e no Projecto B. Por isso, é 
possível atribuir um número de horas exacto  
a cada projecto como custos directos. 

Outro exemplo: Se a organização tiver um 
automóvel, ele pode ser usado por mais de 
um projecto para as suas viagens. No entanto, 
cada viagem deve ser registada no seu registo 
de utilização, para que as despesas de cada 
deslocação sejam atribuídas como custos 
directos a cada projecto.

Um custo indirecto ou partilhado, por 
outro lado, é aquele que se incorre para 
necessidades comuns ou conjuntas dos 
projectos. Como exemplos de despesas 
comuns partilhadas de escritório apresentam-
se os serviços públicos (água, luz, etc.), as 
despesas com a ligação à internet, e os 
consumíveis de escritório, como papel e clipes. 
Ao contrário dos exemplos acima, não é óbvio 
como devem ser imputados directamente a 
qualquer dos projectos. 

Algumas organizações sujeitam-se a um 
processo com a USAID para estabelecimento 
de um NICRA e usam-no para tratar deste tipo 
de despesas. Mas a maioria não tem NICRA (ou 
só o tem para as despesas da sede), pelo que 
necessitam de um método para determinarem 
como imputar este tipo de custos.
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Fórmula de Amostra para o 
Cálculo de Despesas Partilhadas 
Os custos que não possam ser atribuídos a 
determinado projecto como custos directos têm 
de ser tratados através do estabelecimento de 
uma fórmula. Uma das perpectivas será atribuir 
os custos utilizando uma percentagem corres-
pondente ao número de funcionários de cada 
projecto em relação ao número total de emprega-
dos, ou referente ao espaço privativo de cada um 
no escritório. 

Para isso, é preciso primeiro determinar as 
zonas das instalações que são dedicadas 
a	cada	projecto	específico,	como	o	espaço	
consagrado ao seu pessoal privativo, e as 
zonas que são partilhadas, como as salas de 
reuniões ou a recepção. Nas áreas dedicadas 
a	projectos	específicos,	é	preciso	calcular	os	
metros quadrados atribuídos a cada projecto. 
Pode-se até dividir o espaço ocupado por 
pessoas que distribuam o seu horário por 
vários projectos, com base numa percentagem 
dos tempos que dediquem a cada um. Soma-
se a área dedicada a cada projecto e calcula-
se a percentagem atribuída a cada um.

Por exemplo, vejamos um gabinete de  
1.000	metros	quadrados	que	alberga	dois	
projectos:	800	metros	quadrados	estão	
atribuídos aos projectos individualmente, 
enquanto o resto é partilhado. No espaço 
dedicado,	há	600	m2	para	um	projecto	e	 
200	para	outro.	Isto	implica	que	75%	do	 
espaço total seja debitado ao primeiro projecto  
(750	metros	quadrados),	e	25%	ao	segundo	
(250	metros	quadrados).	Estas	percentagens	
podem ser usadas como base de atribuição  
de custos das outras despesas partilhadas. 

Não há um método único correcto para a 
atribuição dos custos partilhados, mas tem de 
ser esclarecido como a organização trata dessas 
despesas.	Tal	serve	para	verificar	se	os	fundos	
dos projectos são usados correctamente e se os 
custos são distribuídos de forma razoável. E não 
nos devemos esquecer que quando os projectos 
e	os	fluxos	de	financiamento	se	modificam,	as	
fórmulas têm de ser ajustadas para atribuirem  
os custos em função disso.

Estabelecer (e manter Actualizadas 
- Directrizes para o Cálculo das 
Despesas Partilhadas
Tendo em conta estas linhas de orientação,  
é	necessário	definir	políticas	que	estabeleçam	
o seguinte:

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

•	como	é	que	a	organização	partilha	os	custos	 
entre	os	vários	projectos;	e

•	quando	é	que	essas	políticas	serão	revistas.

A USAID está pronta a pagar a sua "quota-
parte" das despesas das organizações 
associadas à implementação dos seus 
projectos. Ao determinar uma directriz para os 
custos partilhados, a organização assegura 
coerência na atribuição de despesas entre/
no seio de diferentes projectos e/ou doadores 
todos os meses, de forma que não discrimina 
as	fontes	de	financiamento.	A	imputação	
incorrecta de despesas partilhadas é uma 
conclusão comum nas auditorias, pelo que  
é importante fazê-lo correctamente.

Múltiplas Instalações
Quando	uma	organização	estiver	instalada	em	
vários locais diferentes, é importante estabele-
cer normas gerais e que cada instalação possua 
directrizes	específicas	de	acordo	com	os	seus	
projectos e despesas. Essas directrizes têm de 
ser escritas porque, durante as auditorias  
anuais, os revisores comparam as práticas 
com o nelas estipulado. Alguns projectos que 
partilham instalações estabelecem um Me-
morando de Entendimento (MOU) formal que 
inclui detalhes combinados para determinados 
tópicos, como questões de acessos, folhas 
de vencimentos e recursos humanos comuns. 
É	uma	situação	normal	quando	"equipas	de	
projecto" diferentes são oriundas de unidades 
operacionais distintas ou pertencem a organiza-
ções totalmente diversas.

Despesas Administrativas  
Comuns Partilhadas

 f Rendas e abastecimentos públicos  
de	escritório;

 f taxas de serviço telefónico (excepção:  
as chamadas interurbanas podem ser 
discriminadas e pagas pelo projecto que  
as	tenha	realizado;

 f fornecimentos de escritório consumíveis  
e	de	rotina	(esferográficas,	clipes,	etc.);	e

 f pessoal de apoio administrativo  
(assistentes, contabilistas, receptionistas, 
etc.) cujo tempo seja usado para apoiar 
todos os projectos.

P:	É	preciso	um	NICRA?

R: Embora as organizações necessitem de 
um método para calcularem como atribuir 
os custos indirectos ou partilhados, não 
tem de ser um NICRA. Algumas seguem o 
processo de estabelecimento de um NICRA, 
mas a maioria acha esse processo demasiado 
moroso,	e	acha	outro	método	mais	eficiente.	
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4.3.2	Aquisições
Os regulamentos para aquisições do Governo 
dos EUA existem para assegurar que os 
beneficiários	dos	fundos	os	utilizem	para	
promover os objectivos da adjudicação, os 
gastem de forma sensata e não comprem nada 
que	esteja	em	conflito	com	o	interesse	público.	 
É	por	isso	necessário	o	cumprimento	
escrupuloso das políticas de aquisições  
da organização e a obediência aos requisitos  
da USAID.

 
Figura 21 - Fases das Aquisições

Antes da 
Aquisição

O orçamento 
está aprovado?

SIM

Não começar a 
aquisição antes de 

o orçamento 
ter sido aprovado

O artigo está 
incluído nas 

categorias normais 
do orçamento 

(ou exige aprovação 
específica)?

Terá de se 
reorçamentar e pedir 

as aprovações, se 
necessário, antes 

de se começar 
a aquisição

Deve-se obter a 
aprovação prévia do 

Gabinete de 
Consentimento antes 

de se prosseguir

SIM*O artigo satisfaz 
o teste de 

admissibilidade?

O artigo não pode 
ser adquirido de 
acordo com esta 

adjudicação

Está-se pronto para 
começar a aquisição

Etapa da 
Aquisição

Vão-se utilizar os 
fundos do USG?

O artigo está 
na lista 

de mercadorias 
restritas?

É provável que 
o artigo custe 

US$3.000 ou mais?

Seguir as 
orientações 

para aquisições

Seguir as 
orientações 

para aquisições

Obtiveram-se pelo 
menos 3 propostas?

Obter mais 
propostas de 
fornecedores

Está-se agora 
pronto para começar 

a aquisição

Processo Final 
de Aquisição

O fornecedor 
está excluído?

Seleccionar 
um fornecedor 
diferente antes 

de continuar

Seleccionar 
um fornecedor 
diferente antes 

de continuar

O preço final de 
aquisição está de 

acordo com o 
orçamento?

Poderá ter de se 
reavaliar se o custo 

do artigo é 
“razoável”.

Poderá também ter 
de se reorçamentar 
e pedir aprovações, 

se necessário

Pode-se agora 
adquirir o artigo

Pós-Aquisição

Confirmar se a 
documentação está 
completa e arquivada 
para o caso de auditorias.

Inserir as aquisições 
de equipamentos no 
sistema de gestão de 
inventário.

Apesar de a USAID exigir que os beneficiários obtenham três propostas se o artigo custar US$3.000 ou mais, cada organização tem a 
sua própria política de aquisição. Antes de se passar à etapa final de aquisição, rever as orientações para aquisições da organização 
e respeitar todos os princípios aí contidos. Em caso de dúvida, é sempre preferível pecar por excesso e obter três propostas.

* 

NÃO SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO

NÃO*

SIM* NÃO*

SIM NÃO

SIM NÃO

SIM NÃO

Aquisições 

Processo de compra de bens, abastecimentos  
e serviços, incluindo:

 fmercadorias, peças sobressalentes  
e abastecimentos para as actividades  
do	programa;

 f equipamentos, materiais de escritório  
e abastecimentos para os gabinetes do 
projecto;	e

 f serviços de consultoria por pessoas  
e/ou organizações.
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A	figura	21	é	um	plano	simplificado	do	
processo de aquisição, que pode ser dividido 
em três fases:

•	Antes da Aquisição – Antes de se começar 
a aquisição de um artigo, deve haver 
um orçamento aprovado onde ele seja 
abrangido por uma categoria apropriada 
de orçamentação, salvo se necessitar 
de	autorização	específica.	Se	não	for	
o caso, é necessário reorçamentar. Se 
a reorçamentação implicar mudanças 
importantes (4.3.1.5), é necessário pedir 
aprovação.	Se	o	artigo	específico	estiver	
orçamentado, é necessário que passe ainda a 
verificação	da	admissibilidade	(4.3.2.1) antes 
de se iniciar a aquisição propriamente dita.

•	Etapa de Aquisição – Este é o processo 
anterior à aquisição, quando já se possui 
os fundos e começa o planeamento para 
a	aquisição	específica,	através	do	pedido	
de propostas, da recolha de informações 
dos preços e da análise de diferentes 
fornecedores. A directiva interna de 
aquisições da organização deve orientar  
a maior parte deste processo.

•	Processo de Aquisição - Após a escolha 
do fornecedor e o acordo sobre o preço, é 
necessária	uma	análise	final,	avançando-
se depois para a compra. Após a con-
clusão	desta,	é	necessário	verificar	se	a	
documentação está em ordem e se as 
respectivas informações foram inseridas  
no sistema de controlo do inventário,  
se aplicável.

No entanto há passos ainda mais detalhados  
dentro de cada uma destas etapas principais. 
Por exemplo, a maioria das organizações têm 
um processo especial para o pedido e análise 
de propostas para bens valiosos que custem 
US$3.000	ou	mais	-	limite	sugerido	pela	 
USAID para a necessidade de três propostas. 
As organizações podem estabelecer limites 
mais	restritivos,	por	exemplo	de	$500,	 
para assegurar equidade, valor económico  
e responsabilização.

Se	um	bem	custar	mais	de	US$5.000	
por unidade, tem de estar previsto como 
equipamento não consumível no orçamento 
aprovado.	Os	bens	acima	de	$5.000	com	
vida útil superior a um ano são considerados 
“Equipamento”	pelo	governo	dos	EUA	(2	
CFR	230)	e	necessitam	de	aprovação	prévia	
da USAID. Se o bem não estiver incluído no 
orçamento aprovado, é necessária autorização 
escrita do AO para poder ser adquirido. Note-
se que mesmo que os equipamentos não 
consumíveis	de	mais	de	$5.000	surjam	no	
orçamento aprovado (por exemplo, um servidor 
informático), a sua aquisição continua a depender 

de	autorização	específica	da	USAID.	Em	caso	de	
dúvida,	convém	confirmar	com	o	AO.

Ao longo de todo o processo de aquisição 
são necessárias várias análises e avaliações 
para que a aquisição seja admissível. Se a 
organização não tiver em vigor políticas de 
aquisição, é imperativo que adopte uma para 
assegurar estes processos, para que todos os 
bens e serviços que adquira sejam admissíveis  
ao abrigo da adjudicação.

Requisitos para Subrecipientes
Quase	todas	as	normas	para	aquisições	
aplicam-se tanto aos recipientes da 
adjudicação como aos subrecipientes. A USAID 
exige sub-acordos entre o parceiro principal 
e os subrecipientes que adquiram bens ou 
serviços de valor superior ao estipulado para a 
primeira organização, incluindo determinadas 
normas padrão relacionadas com as 
aquisições, nomeadamente a designada 
“Regras de Elegibilidade da USAID para Bens 
e	Serviços”,	que	define	as	políticas	quanto	a	
bens e fornecedores restritos e inelegíveis e 
requisitos de fonte/origem.

Hipeligações Importantes sobre 
Aquisições

ADS	Capítulo	260	-	Códigos	Geográficos	 
http://www.usaid.gov/policy/ads/200/260.pdf

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

Regulamento de Aquisições da USAID (AIDAR) 
http://www.usaid.gov/policy/ads/300/aidar.pdf

Buy America Act 
http://usinfo.state.gov/products/pubs/trade/
glossac.htm#buyam

2	CFR	226 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr&tpl=/ecfrbrowse/Title22/22cfr226_
main_02.tpl	

2	CFR	230	(A-122) 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-
idx?c=ecfr&tpl=/ecfrbrowse/Title02/2cfr230_
main_02.tpl

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

Lista Conjunta da ONU 
http://www.un.org/sc/committees/1267/
consolist.shtml

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

http://uscode.house.gov/uscode-cgi/fastweb.exe?getdoc+uscview+t41t42+22+1++(41)%20%20AND%2
http://rates.psc.gov/fms/dca/2%20cfr%20part%20230.pdf
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&tpl=/ecfrbrowse/Title02/2cfr230_main_02.tpl
http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
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Deve-se rever cuidadosamente as normas 
relacionadas	com	aquisições,	confirmando	se	 
o pessoal e Subrecipientes as compreendem.  
É	importante	monitorizar	a	implementação.

Perspectiva da Regulamentação 
de Aquisições 
As múltiplas determinações da USAID sobre 
como os fundos do governo dos EUA podem  
e não podem ser gastos são apresentadas  
em	2	CFR	226	e	incluem	limites	para:

•	determinados	bens	e	serviços;

•	 local	de	fabrico	ou	fornecimento	do	bem;

•	a	quem	se	pode	adquirir	bens	e	futuros;	e

•	como	expedi-los	para	o	local	do	projecto.

Esta secção cobre os bens restritos e proibidos 
(4.3.2.2), as restrições de fonte e origem 
(4.3.2.3) e as restrições de vendedores (4.3.2.4). 

4.3.2.1 Teste de 
Admissibilidade 
Nas	adjudicações	financiadas	pela	USGO,	o	
conceito mais importante da aquisição a ser 
entendido é quais são os custos admissíveis 
e os inadmissíveis. Mesmo que o orçamento 
tenha	sido	aprovado,	isso	não	significa	que	
todos os artigos do mesmo sejam admissíveis. 
Antes de se adquirirem bens ou serviços para 
uma	adjudicação,	é	importante	verificar	se	eles	
passam	a	verificação	de	admissibilidade.

O teste de admissibilidade coloca quatro 
perguntas para determinar se é possível ou não 
adquirir um artigo. Estas questões aplicam-se a 
todas as despesas associadas à adjudicação, 
incluindo as directas e as indirectas.

1. A despesa é razoável?  
O custo é equiparado ao que outras 
organizações pagam pelo mesmo artigo  
ou	serviço?	Seguiram-se	as	directrizes	 
de aquisições da organização no que 
respeita à obtenção de propostas e à  
busca	do	preço	justo?

2. Pode-se atribuir essa despesa a esta 
adjudicação específica?  
A despesa é obrigatória para promover  
o	trabalho	da	adjudicação?	

3. A despesa é coerente?  
Houve coerência na atribuição de despesas 
em todo o trabalho efectuado pela 
organização, independentemente das fontes 
de	financiamento?	Por	exemplo,	paga-se	
aos mesmos consultores valor idêntico 
para actividades similares em adjudicações 
financiadas	pela	USAID	e	nos	projectos	
financiados	por	outros	doadores?

4. A despesa está de acordo com as normas  
e regulamentos do programa?  
As despesas estão em conformidade com 
as limitações e exclusões contidas nas 
condições	gerais	da	adjudicação?	As	pessoas	
responsáveis pela despesa agem de forma 
ética	ao	procederem	às	aquisições?

Para aquisições importantes, deve-se 
documentar as respostas a estas perguntas 
durante o processo de aquisição. As questões 
devem ser colocadas num formulário, 
juntamente com um lugar para se escrever o 
artigo, a quantia orçamentada, a data, e quem 
da organização preencheu o formulário. As 
respostas devem ser registadas, tomando-se 
todas as notas necessárias, e em seguida os  
formulários devem ser arquivados para 
referência futura em caso de auditoria.

Boas Práticas de Aquisição

 f Estabelecer por escrito e seguir políticas  
e procedimentos de aquisição.

 f Realizar um planeamento anual de aquisições 
que inclua os equipamentos e programas para 
escritório, material e serviços.

 f Articular o planeamento de aquisições com  
o cotação e os processos de planeamento  
do trabalho.

 f Prever concursos públicos sempre  
que possível.

 f Obter cotaçãoes, compará-los em relação 
aos critérios estabelecidos, utilizar 
comissões	de	avaliação	e	justificar	a	
selecção do fornecedor.

 f Documentar cada etapa do processo  
de aquisição.

 fManter um inventário de todo o equipamento 
adquirido e actualizá-lo regularmente, 
anotando o estado e a localização dos artigos.

No Acordo

Os Acordos Cooperativos da USAID integram 
os requisitos relacionados com aquisições nas 
Disposições Padrão. Rever, nomeadamente, 
as disposições padrão intituladas “Bens e 
Serviços Inelegíveis” e “Bens Restritos”.
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4.3.2.2 Custos Permissíveis
Os custos ou despesas admissíveis são  
tudo o que se esteja autorizado a comprar ou 
pagar, de acordo com o acordo cooperativo. 
O	que	é	ou	não	permitido	é	definido	pela	
legislação dos EUA, as políticas do depar-
tamento	que	financie	a	adjudicação,	a	
regulamentação aplicável ao programa ao 
abrigo	do	qual	o	financiamento	é	feito,	e	
ainda por restrições adicionais eventualmente 
incluídas na adjudicação.

Dependendo da situação, uma despesa pode 
ser julgada admissível ou inadmissível com 
base na sua necessidade para se alcançarem 
os objectivos da actividade e em ser razoável 
e imputável. Além disso, os custos admissíveis 
são	regidos	por	categorias	específicas,	
presentes na legislação dos EUA e nos 
regulamentos da USAID. Uma das formas para 
os recipientes estarem ao corrente dessas 
restrições é a criação de listagens de bens 
inadmissíveis, semelhantes ao documento 
da	Figura	22,	que	só	inclui	bens	desse	tipo.	É	
possível adaptar essa lista com dados da USAID 
e do Acordo Cooperativo. Note-se que há 
artigos	que	são	restritos,	o	que	significa	que	só	
podem ser comprados com autorização escrita 
específica	(por	exemplo,	automóveis),	enquanto	
outros artigos são proibidos e não podem 
ser adquiridos em circunstância alguma (por 
exemplo, equipamentos para abortamentos). 

Contudo, esta lista é apenas o primeiro passo 
para	se	verificar	se	uma	despesa	é	admissível.	
Se determinado bem que se pretenda 
adquirir não estiver na lista de inadmissíveis, 
é ainda necessário que ele passe o teste de 
admissibilidade (4.3.2.1), através da análise  

das	condições	específicas	da	compra	e	do	
programa,	para	se	confirmar	se	a	despesa	 
é razoável e se aplica ao mesmo.

Bens Restritos
Bens restritos são artigos que se podem 
adquirir com fundos da USAID, mas para os 
quais é necessária aprovação prévia por escrito 
do AO. Os mais comuns são:

•	produtos	agrícolas;

•	veículos	a	motor;

•	produtos	farmacêuticos;

•	pesticidas;

•	equipamentos	usados;

•	bens	excedentários	da	USAID;	e

•	 fertilizantes.

Pode ser concedida isenção no caso de 
cumprimento das três condições seguintes 
(Nota: Mesmo assim, a aprovação não é 
automática, e continua a ser necessário  
pedir a aprovação do AO):

•	O	artigo	ter	como	fonte/origem	os	EUA.

•	O	bem	ter	sido	identificado	e	incorporado	na	
descrição	do	programa	ou	nas	modificações	
da adjudicação. 

•	Os	custos	relativos	ao	bem	terem	sido	
incorporados no orçamento aprovado da 
adjudicação.

Caso o AO aprove, fornece autorização por 
escrito. Caso se adquira o bem antes da 
recepção da autorização escrita, corre-se  
o risco de se suportar os custos.

Figura 22 - Exemplos de Despesas Inadmissíveis

Categoria Documento 
Regulador

Exemplos de Limitações Aplica-se a

Lei dos EUA OMB	Circular	A-122 PROIBIDOS: Equipamentos de abortamento, 
militares,	de	vigilância,	de	modificação	do	
clima e de jogos de azar 

Todos os acordos 
da USAID

Regulamentos 
da USAID

Sistema de Directrizes 
Automáticas da USAID

RESTRITOS: Produtos farmacêuticos, 
automóveis e agrícolas

Todos os acordos 
da USAID 

Restrições  
ao Acordo

Acordo cooperativo RESTRITOS: Bens não incluídos no orçamento Varia conforme 
o acordo
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Bens Proibidos
Os artigos seguintes não podem em caso 
algum ser adquiridos com fundos da USAID:

•	equipamentos	militares	-	bens	ou	
equipamentos para suprir necessidades 
militares	do	país	cooperante;

•	equipamentos	de	vigilância	-	como	
microfones, emissores e dispositivos 
de gravação (excluindo equipamentos 
audiovisuais de utilização normal, desde  
existam objectivos claros e necessidade  
dos	mesmos	no	programa);

•	produtos	e	serviços	para	apoio	a	actividades	
de polícia ou outras de manutenção da 
ordem	pública;

•	equipamentos	e	serviços	de	abortamento;

•	bens	de	luxo	e	equipamento	de	jogos	de	
azar, incluindo bebidas alcoólicas, jóias  
e	tecidos	caros;	e

•	equipamentos	de	modificação	do	clima.

Outros Tipos de Restrições
Outras restrições e proibições aplicáveis à 
maior	parte	dos	financiamentos	do	governo	 
dos EUA podem ser encontradas em  
"Princípios de Custos para Organizações 
Não Governamentais" (2	CFR	230, por vezes 
designada	A-122),	que	estipula	normas	para	 
56	bens	e	produtos	específicos,	e	quando	
podem ou não ser pagos com fundos do 
governo	dos	EUA.	É	necessário	analisar	a	
lista e conhecer as normas que possam ser 
aplicáveis ao programa. 

A melhor forma se de conhecer todos os  
bens restritos e proibidos é a criação de uma 
tabela a preencher com base nos acordos e 
nos documentos de orientação aplicáveis ao 
programa. Se se receberem fundos através 
de várias concessões, é possível encontrar 
limitações	diferentes	nos	vários	fluxos	de	
financiamento.	Deve-se	tomar	nota	de	a	que	
acordos se aplicam cada uma das restrições.

Utilização de Fundos Privados
Quando	se	utilizam	fundos	privados	para	
a aquisição de bens e serviços no âmbito 
de requisitos de custos comparticipados, 
há algumas restrições que deixam de ser 
aplicáveis.	Quando	uma	organização	imputa	
um custo comparticipado como parte do 
orçamento de candidatura, ela tem de ser 
adequada ao programa. Não é possível 
contabilizar fundos privados usados para a 
compra de bens proibidos no compromisso de 
custos comparticipados da organização. Por 
exemplo, as bebidas alcoólicas compradas 
com fundos privados não podem ser contadas 
nos custos comparticipados. 

Dcumentação de Aquisições: 

 3Descrição de trabalho ou descritivo de 
serviço	(SOW)	ou	especificações

 3Pedidos de aquisição aprovados/assinados  
(conforme aplicável) 

 3Pesquisa	de	mercado	de	fontes;	Pedido	de	
Cotação	(RFQ)	ou	Solicitação	de	Propostas	
(RFP), incluindo anúncios na internet/jornais

 3Cotaçãoes ou propostas recebidos  
(mínimo três)

 3Verificação	de	busca	na	Lista	de	Parceiros	
Excluídos, Lista do Departamento do 
Tesouro dos Estados Unidos sobre 
Cidadãos	Específicos	e	Pessoas	Impedidas	
e Lista Conjunta da ONU

 3Análise dos cotaçãoes/licitações (deve 
apresentar análise quantitativa/qualitativa da 
razoabilidade dos cotaçãoes ou propostas e 
vantagens do vendedor escolhido)

 3Memorando do arquivo (em conjunto  
com a análise, deve explicar por escrito  
o enquadramento, o concurso público e  
a	justificação	da	escolha	do	vendedor)

 3Aprovação e/ou isenção da USAID  
(se aplicável)

 3Assinatura autorizada pela organização  
(conforme aplicável)

 3Nota de encomenda (PO) ou contrato 
assinados

 3Confirmação	de	recepção	do	bem

 3Carta assinada de gestão da propriedade  
(se o recipientes for outro que não  
a organização)

 3Cópia da factura do vendedor (com o 
carimbo de pagamento)

 3Documentação relacionada - 
correspondência, memorandos, faxes, 
e-mails, registos de conversações - 
recolhida ao longo do processo  
de aquisição

 3Estado e localização do bem

http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&tpl=/ecfrbrowse/Title02/2cfr230_main_02.tpl
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No entanto, em alguns casos, é possível usar 
os custos comparticipados de forma criativa 
para melhorar a utilização dos fundos. Por 
exemplo, pode-se comprar um carro usado 
com fundos privados, passando os fundos da 
USAID para outras despesas do programa. Se 
isso implicar reorçamentamentação importante, 
pode ser necessário obter autorização prévia.

Consequências da Má Utilização 
de Fundos da USAID 
A USAID reserva-se o direito de exigir o 
reembolso de montantes que não sejam 
gastos de acordo com as condições gerais da 
adjudicação (ou seja, despesas inadmissíveis 
face aos regulamentos). Devem-se manter  
os registos pelo menos durante três anos após 
a	apresentação	do	relatório	final,	em	caso	 
de auditoria.

4.3.2.3 Restrições 
de Fonte/Origem 
Há duas restrições adicionais às aquisições, 
relativas a onde o bem é adquirido - 
designado como a sua fonte - e a onde ele foi 
originalmente cultivado ou fabricado - referido 
como origem.

Restrições Gerais de Fonte/Origem
Há diferentes restrições de fonte e origem  
a acordos da USAID.

As organizações que trabalhem dentro 
dos Estados Unidos estão sujeitas ao Buy 
American Act, que atribui prioridade a bens 
e serviços originários dos EUA. O mesmo se 
pode aplicar a aquisições feitas pela sede de 
uma organização localizada nos EUA de bens  
a serem usados internamente.

Há vários regulamentos que regem as compras 
efectuadas no estrangeiro. Os adjudicatários 
da USAID devem consultar o Regulamento de 
Aquisições da USAID (AIDAR).

É	atribuído	aos	parceiros	USAID	um	“código	
geográfico”,	que	designa	os	países	específicos	
relativamente aos quais estão autorizados a 
comprar	bens.	Há	quatro	códigos	geográficos	
que	são	normalmente	usados:	000,	899,	
935,	and	941.	O	acordo	determina	o	código	
aplicável a cada projecto.

Código Geográfico 000
O	Código	Geográfico	000	autoriza	os	
recipientes a adquirir bens e serviços apenas 
nos Estados Unidos, abrangendo os estados 
dos EUA, o distrito federal de Columbia e 
as zonas de soberania associada dos EUA 
(comunidades, territórios e possessões).

Código Geográfico 899
O	Código	Geográfico	899	autoriza	os	recipientes	
a adquirir bens e serviços de qualquer país, 
excepto o próprio país cooperante e os 
seguintes, restritos por questões de política 
estrangeira	(em	Maio	de	2010):	

•	Cuba	 •		Líbia

•	 Iraque	 •		Coreia	do	Norte

•	 Irão	 •		Síria

•	Laos

“Quais” os bens 
e serviços 

admissíveis?

“Onde” se vão 
adquirir os 

artigos?

“Onde” foram 
feitos ou 

cultivados 
os artigos?

“Quem” é o fornecedor?

https://www.acquisition.gov/far/html/Subpart%2025_1.html
http://www.usaid.gov/policy/ads/300/aidar.pdf
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Código Geográfico 935
O	Código	Geográfico	935	autoriza	os	
recipientes a adquirir bens e serviços de 
qualquer país, excepto os acima indicados, 
restritos por questões de política estrangeira 
(em	Maio	de	2010).	

Código Geográfico 941
O	Código	Geográfico	941	autoriza	os	
recipientes a adquirir bens e serviços de 
qualquer país, excepto o próprio país 
cooperante e os seguintes, restritos por 
questões de política estrangeira (em Maio de 
2010)	e	ainda:	Se	qualquer	componente	do	bem	

a adquirir for produzido em qualquer dos países 
restritos,	o	bem	é	inelegível	para	financiamento	
da	USAID.	Periodicamente,	são	modificados	os	
países	abrangidos	por	estes	códigos;	para	uma	
informação mais actualizada sobre os países 
restritos por razões de política estrangeira, 
consultar	a	secção	22	CFR	228.03	em	 
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=
ecfr&rgn=div6&view=text&node=22:1.0.2.22.27.
1&idno=22.

As regulamentações aplicáveis a cada 
organização estão incluídas na Tabela  
(Anexo A) do respectivo Acordo Cooperativo.

Regras e Isenções para 
Determinados Bens Restritos
No	código	geográfico	935,	é	possível	adquirir	
os bens e serviços do orçamento em quase 
qualquer país do mundo, salvo as três excepções 
seguintes, que têm de ter origem nos EUA:

•	produtos	agrícolas

•	veículos	a	motor

•	produtos	farmacêuticos

Como	foi	afirmado,	esta	restrição	apenas	 
se	aplica	à	origem,	o	que	significa	que	estes	
bens podem ser comprados a qualquer fonte 
elegível. Por outras palavras, pode-se comprar 
um carro fabricado nos Estados Unidos a um 
concessionário local.

É	possível	solicitar	uma	excepção	ao	AO	
para se adquirir estes bens não cultivados 
ou fabricados nos EUA, mas é necessário 
apresentar a fundamentação para se  
escolher um produto não americano.

Por exemplo, uma das razões que o AO 
pode aceitar para conceder excepção é 
a inexistência no mercado local de um 
produto originário dos EUA, existindo outro, 
equivalente, oriundo de outro país. Neste caso, 
é possível que as despesas adicionais de 
expedição aumentem drasticamente os preços 
de aquisição dos produtos oriundos dos EUA. 
Tem de se recolher e comprovar os preços 
previstos antes do contacto com o AO.

Este, em alguns casos, pode continuar a exigir 
que se comprem produtos americanos, apesar 
da despesa adicional. Será eventualmente o 
caso de determinados produtos farmacêuticos, 
especialmente se houver preocupações quanto 
à sua qualidade ou segurança se fabricados 
fora dos Estados Unidos. 

Albânia

Andorra 

Angola

Arménia

Áustria

Austrália 

Azerbeijão

Bahamas

Bahrein

Bélgica

Bósnia -  
Herzegovina 

Bulgária

Bielorrússia

Canadá

Croácia

Chipre 

República Checa

Dinamarca

Estónia

Finlândia 

França

Gabão

Geórgia

Alemanha

Grécia

Hong Kong

Hungria

Islândia

Irlanda

Itália 

Japão

Cazaquistão

Koweit

Quirguizistão

Letónia

Liechtenstein

Lituânia

Luxemburgo

Macedónia

Malta

Moldova

Mónaco

Mongólia 

Montenegro

Holanda

Nova Zelândia

Noruega

República Popular  
da China

Polónia

Portugal

Qatar

Roménia

Rússia

San Marino 

Arábia Saudita

Sérvia

Singapura

República Eslovaca

Eslovénia

África do Sul

Espanha

Suécia

Suíça

Taiwan

Tadjiquistão

Turquemenistão 

Ucrânia

Emiratos Árabes 
Unidos

Reino Unido

Uzbequistão

Cidade do Vaticano 

http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&rgn=div6&view=text&node=22:1.0.2.22.27.1&idno=22
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Sub-adjudicações, Outros Códigos 
Geográficos e Aquisições Locais
A implementação dos regulamentos de fonte/
origem e de aquisições locais pode diferir para 
as sub-adjudicações de qualquer adjudicação 
quando, por exemplo, o adjudicatário principal 
tiver sede nos EUA e o mesmo não suceder 
com o sub-adjudicatário.

Além disso, em futuras adjudicações, podem 
existir diferentes normas quanto a fonte 
e origem, e pode ser atribuído um código 
geográfico	diferente.	Para	uma	explicação	
detalhada das regras de fonte/origem da 
USAID, incluindo os diferentes códigos 
geográficos,	as	regras	quanto	a	aquisições	
locais e as restrições aplicáveis às sub-
adjudicações,	rever	o	capítulo	310	da	ADS	-	
Fonte, Origem e Nacionalidade  
(http://www.usaid.gov/policy/ads/300/310.pdf). 

4.3.2.4 Fornecedores Não 
Elegíveis/Lista de Parceiros 
Excluídos
Para além das normas sobre os artigos que 
se podem comprar e de onde se podem 
comprar, a USAID estipula a quem se podem 
comprar. Isto destina-se a assegurar que os 
beneficiários	da	USAID	não	forneçam	apoio	
material ou recursos a qualquer pessoa ou 
organização que exerça, ameace exercer 
ou apoie o terrorismo. Para se cumprir essa 

obrigação,	é	necessário	verificar	as	três	fontes	
seguintes, comprovando os resultados antes 
de se comprar a um vendedor:

1.	Lista	de	Parceiros	Excluídos	(EPLS),	uma	
base de dados de pesquisa que fornece uma 
lista extensiva de indivíduos, empresas e 
organizações não elegíveis para receberem 
os fundos do governo dos EUA. A utilização 
deste sistema para analisar os fornecedores faz 
parte da responsabilidade da organização, de 
acordo com a cláusula sobre Financiamento do 
Terrorismo na secção Disposições Especiais 
(Anexo A - Agenda) do respectivo Acordo 
Cooperativo - www.epls.gov;

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

3.	Lista	Integrada	das	Nações	Unidas	sobre	a	
Al-Qaida	e	os	Taliban	-	http://www.un.org/sc/
committees/1267/consolist.shtml;	

Apesar da função de pesquisa ser ligeiramente 
diferente em cada um dos websites acima 
mencionados,	é	fácil	verificar	se	o	potencial	
consultor, funcionário, fornecedor ou 
subempreiteiro é ou não elegível. Por exemplo, 
para começar a pesquisa em www.epls.gov, 
deve-se clicar em "Pesquisa Avançada" na 
secção superior esquerda da página inicial. 
Depois de se ler a informação da página 
"Informação Importante sobre a Pesquisa 
Avançada	da	EPLS"	e	assinalar	a	caixa	no	final,	é	
possível efectuar pesquisas por empresa, entidade, 
navio ou indivíduo no menu deslizante Nome do 
Tipo de Pesquisa. 

Figura 23 - Página de Resultados de Busca Avançada do Site na Internet da Lista de Parceiros Excluídos

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml
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4.3.2.5 Equipamentos Não 
Consumíveis 
Equipamentos	definem-se	como	bens	tangíveis	 
com uma vida útil de pelo menos um ano e um 
preço unitário de um montante determinado 
pelos procedimentos e políticas da 
organização. O governo dos EUA estabelece 
um	custo	unitário	de	$5.000	para	classificar	os	
bens como equipamentos. As organizações 
podem estabelecer um valor inferior mas não 
exceder	os	$5.000.	por	isso,	se	se	classificar	
como equipamento (o que tem regras de 
procedimento especiais para a aquisição)  
os	bens	que	custem	mais	de	$1.000,	tem	 

de se inserir todos esses bens separadamente  
no orçamento e aplicar as normas de 
equipamento à aquisição e utilização desses 
bens. Tal abrange a recolha de várias 
propostas no âmbito do processo de aquisição 
e a inclusão destes bens no sistema de gestão 
de inventário.
 
Constitui uma boa prática gerir as aquisições 
de bens que se considerem "equipamento" 
mas	que	custem	menos	de	US$5.000	(como	
computadores ou motorizadas) da mesma 
forma	que	os	que	custem	US$5.000	ou	mais,	
por exemplo, recolhendo várias propostas 
no âmbito do seu processo de aquisição e 
incluindo-os no sistema de gestão de inventário.

Figura 24 - Página de Resultados do Site na Internet da Lista de Parceiros Excluídos

Se for encontrada uma correspondência 
exacta, deve-se procurar outro fornecedor. Se 
se decidir continuar a adquirir bens e serviços 
ao fornecedor em questão ou contratar tal 
indivíduo, as despesas serão inadmissíveis e 
não serão reembolsadas pelo governo dos EUA.

Se se obtiver uma correspondência parcial, 
e se não for claramente o fornecedor que se 
procura, poder-se-á realizar uma pesquisa mais 
precisa. Por exemplo, se se pesquisar So e So, 
na base de dados aparece correspondência 
para John Tse-So Ning, no Luisiana. Mas, 

quando se colocar aspas no nome, escrevendo 
“So e So”, a base de dados não exibe 
resultados. Se se receber resultados dos quais 
não se tenha a certeza, deve-se telefonar para 
+	1-866-472-3757	ou	enviar	um	e-mail	para	
support@epls.gov , para pedir ajuda adicional. 

Se não se obtiver qualquer correspondência, 
deve-se imprimir a página e mantê-la 
arquivada, de forma a documentar a pesquisa. 
Essa página mostra a data e hora da pesquisa 
e o termo pesquisado, conforme aparece  
na	Figura	24.	
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4.3.3	Viagens
As viagens no país ou no estrangeiro 
- para conferências, visitas ao terreno, 
seminários ou outros objectivos - são muitas 
vezes necessárias à implementação das 
adjudicações	financiadas	pelo	governo	 
dos EUA. O Acordo Cooperativo contém 
as normas relacionadas com viagens,de 
cumprimento obrigatório ao viajar no 
estrangeiro pelo projecto e que, portanto,  
têm de ser consultadas antes de se  
efectuarem os preparativos.

4.3.3.1 Requisitos de Viagens

Aprovação Prévia  
para Viagens Internacionais
É	necessária	autorização	prévia	por	escrito	 
do AO (salvo se este a delegar no AOTR) antes 
de cada viagem. As viagens internacionais 
específicas	constantes	do	orçamento	aprovado	
do Acordo Cooperativo consideram-se 
aprovadas, mas para as outras é necessário 
um pedido por escrito. Ao solicitar aprovação 
para viagens internacionais, é necessário 
fornecer as seguintes informações:

•	datas	das	viagens	de	ida	e	de	volta;

•	país	ou	países	de	destino;	e

•	fins	e	objectivos	da	viagem.

A aprovação escrita, que pode ser um  
simples e-mail do AO, deve ser mantida para 
futura referência e incluída na documentação. 
Em alternativa, o AO pode permitir a 
apresentação de uma lista de viagens a realizar 
no plano de trabalho anual, aprovando-as 
todas em conjunto. Note-se que as viagens em 
classe superior têm sempre de ser aprovadas 
separadamente pela USAID.

Notificação de Viagens
Nem a Missão da USAID nem as Embaixadas 
dos EUA exigem autorização nacional para 
empregados ou sub-adjudicatários de 
beneficiários	da	USAID.	No	entanto,	se	o	
objectivo principal da viagem for trabalhar 
com o pessoal da USAID no país, ou se 
for pretendido apoio administrativo ou ao 
programa por parte da USAID, é necessário 
avisar a Missão antes da viagem, pelo menos 
com duas semanas de antecedência. 

A	notificação	terá	de	incluir	o	número	da	
adjudicação, o nome do AOTR, o nome do 
viajante, a data de chegada e o objectivo  

da viagem. Pode ser enviada por e-mail, mas 
a respectiva cópia deve ser guardada nos 
registos da organização. A Missão da USAID 
no país responde no prazo de cinco dias, 
mas apenas se a viagem for indeferida. Caso 
contrário, considera-se terem sido cumpridos 
os	requisitos	de	notificação,	e	a	viagem	pode	
realizar-se. 

Quando	houver	problemas	de	segurança	num	
país	específico,	é	boa	ideia	avisar	a	Embaixada	
dos EUA da presença do viajante quando 
este lá entrar. Isto pode ser especialmente 
importante para transferências a longo prazo. 

Fly America Act 
O Fly America Act (Lei Voar Americano) 
determina que se deve viajar em trans-
portadoras aéreas de bandeira americana ou 
estrangeiras em regime de code-sharing com 
aquelas sempre que elas efectuem voos para o 
destino escolhido, salvo nos seguintes casos:

•	Se	nenhuma	transportadora	americana	servir	
determinada escala da viagem, é possível 
usar uma estrangeira, mas apenas até à 
próxima escala onde seja possível apanhar 
uma americana.

•	Se	o	voo	na	transportadora	estrangeira	for	
igual ou inferior a três horas, e na americana 
demorar pelo menos o dobro, é possível 
viajar na estrangeira.

•	Se	a	transportadora	americana	efectuar	o	
voo sem escalas ou directo (sem mudança 
de avião) do local de origem até ao destino, 
terá de ser escolhida salvo se tal implicar um 
aumento do tempo da viagem, incluindo o 
atraso	na	partida,	de	24	horas	ou	mais.

•	Se	nenhuma	transportadora	americana	
efectuar o voo sem escalas ou directo (sem 
mudança de avião) do local de origem até ao 
destino, terá de ser escolhida uma para cada 
escala em que prestem serviço, salvo se, 
em comparação com uma estrangeira  isso 
implicar uma das seguintes consequências: 

- aumento do número de mudanças de avião 
a	efectuar	fora	dos	EUA	em	duas	ou	mais;

- aumento do tempo de viagem em pelo 
menos	seis	horas;	ou

- necessidade de tempo de escala igual ou 
superior a quatro horas em qualquer ponto 
de escala no estrangeiro.

Fly America Nota:

As transportadoras aéreas estrangeiras não 
podem	ser	usadas/justificadas	apenas	com	
base na poupança de despesas.
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Obrigação de Classe  
Económica em Todas as Viagens 
Para	viagens	oficiais,	tanto	domésticas	como	
internacionais, é necessário recorrer à classe 
económica (salvo se forem pagas pela pessoa  
ou utilizarem descontos de passageiro frequente). 

Em alguns casos, pode-se viajar 
excepcionalmente em classe superior, 
nomeadamente quando: 

•	Os	voos	programados	regulares	entre	
os pontos de origem e destino (incluindo 
escalas) só possuam as classes superiores.

•	Não	existam	lugares	disponíveis	em	classe	
económica a tempo para se cumprir uma 
missão que seja urgente e não possa ser 
adiada (é necessário comprovar essa 
urgência e a importância).

•	Seja	necessário	recorrer	a	classe	superior	
em	virtude	de	deficiência	física	ou	
outra necessidade especial do viajante, 
devidamente comprovada por escrito por 
autoridade de saúde competente. 

•	Problemas	de	segurança	ou	casos	
excepcionais, a determinar pelo depart-
amento, tornarem essencial a utilização da 
classe superior para o desempenho com 
sucesso da missão desse departamento.

•	A	classe	económica	da	transportadora	
estrangeira autorizada/aprovada não tenha 
condições sanitárias ou de saúde adequadas.

Apesar da existência destas excepções, elas 
não promovem a utilização de viagens em classe 
superior, que só podem ser usadas quando as 
circunstâncias	especiais	o	justificarem.

Documentação de Aquisição  
de Viagens 
Tal como quando se adquire qualquer outro 
artigo usando fundos do USG, é necessário 
cumprir as respectivas normas e documentar 
cuidadosamente o processo utilizado para 
a compra de bilhetes de avião. Isso implica 
fornecer provas de que a aquisição de bilhetes 
se faça através de concurso entre a concorrência 
e de que se efectuou a viagem para o destino 
indicado, apresentando os cartões de embarque 
ou os canhotos dos bilhetes.

Além disso, se a viagem integrar as excepções 
ao Fly America Act e não se viajar numa 
transportadora de bandeira americana, é 
necessário apresentar uma declaração e outros 
documentos requeridos pela USAID. Sem 
eles,	a	agência	financiadora	não	reembolsa	
a organização de quaisquer despesas de 
transporte para esse serviço.  

A declaração tem de incluir:

•	nome	do	viajante;

•	datas	das	viagens;

•	origem	e	destino	da	viagem;

•	 itinerário	detalhado	da	viagem,	nome	da	
transportadora e número do voo de cada 
escala;	e

•	documento	explicativo	da	razão	pela	qual	
se integra numa das excepções acima 
enunciadas, ou cópia da autorização escrita 
do departamento constatando a necessidade 
de recurso a uma transportadora estrangeira.

Arquivar Relatório de Viagem
Após as viagens - tanto domésticas como 
internacionais - é boa prática escrever-se um 
pequeno relatório com os resultados, para 
permitir a sua fácil comunicação a outros. 
Não	há	protocolo	nem	formato	definido	para	a	
elaboração de relatórios de viagem;	no	entanto,	
estes devem normalmente conter onde se foi, 
quando se foi, porque se foi, com quem se foi e 
o	que	se	fez	e	se	ficou	a	saber.

Para se elaborar um relatório de viagem, convém 
imaginar como é que ele vai ser utilizado por 
quem o leia. Algumas orientações simples:

•	Começar	com	um	parágrafo	curto	que	diga	o	
objectivo da viagem (porquê).

•	Resumir	as	actividades	durante	a	viagem.	
Ser	conciso	e	limitar-se	aos	factos.	É	de	
recordar que o leitor não está normalmente 
interessado em relatórios detalhados, minuto 
a minuto, do que aconteceu. Por isso, basta 
um resumo claro e conciso da viagem (onde, 
quando, quem e como).

•	Realçar	as	informações	importantes	 
que se acha deverem ser destacadas  
(o que se soube).

•	Se	apropriado,	terminar	com	eventuais	
recomendações ou acções a realizar 
posteriormente.

4.3.3.2 Criação de uma  
Directiva Escrita sobre Viagens
Para além do cumprimento das normas da 
USAID, se a ONG possuir políticas escritas 
próprias para viagens, elas devem ser 
analisadas na preparação das deslocações. Se 
a ONG não as possuir, trata-se de boa prática 
a sua implementação. Tais políticas devem 
permitir que os funcionários que viagem em 
serviço	oficial,	tanto	a	nível	doméstico	como	
internacional, possam ser ressarcidos pelo 
transporte, alojamento, custos adicionais e 
outros subsídios.

http://www.ehow.com/how_5492133_write-report-trip.html
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Uma directiva de viagens bem concebida 
define	os	processos	para	a	autorização	
de	viagens	oficiais,	ajuda	a	controlar	os	
respectivos custos e proporciona orientações 
claras sobre os tipos e montantes de despesas 
que podem ser reembolsados. Além disso, 
ajuda a assegurar que todos os funcionários 
sejam tratados de forma justa e equitativa.

Uma directiva de viagens deve englobar:

•	Aprovação

- O processo para os funcionários 
solicitarem aprovação à organização  
para viagens, incluindo o formulário 
a preencher pelo viajante, o prazo de 
antecedência com que o formulário tem  
de ser apresentado, e a quem tem de  
ser apresentado.

•	Adiantamentos

- Como serão calculados os adiantamento 
de fundos a utilizar nas viagens. Por 
exemplo, há políticas que estabelecem que 
só podem ser concedidos adiantamentos 
até	uma	percentagem	específica	dos	
custos totais previstos da viagem.

-	 Quando	se	efectua	a	reconciliação	dos	
adiantamentos	pendentes.	É	boa	prática	
permitir-se apenas um adiantamento 
pendente de cada vez e estabelecer um 
prazo (por exemplo, entre duas semanas e 
um mês) para os empregados efectuarem 
a reconciliação do adiantamento após o 
regresso da viagem.

•	Reembolsos

- Os tipos de despesas a reembolsar (por 
exemplo, de transporte, com vistos, de 
alojamento, de câmbios, com chamadas 
telefónicas, de internet, etc.).

- Se as despesas são reembolsadas 
com base nas facturas apresentadas, 
através de subsídio diário ou mediante 
uma combinação entre os dois métodos 
anteriores. Caso exista subsídio diário, 
tem	de	ser	claramente	definido	tanto	para	
viagens domésticas como internacionais.

- Como é que os funcionários prestam 
contas das despesas de viagem após o 
regresso. Muitas ONGs usam um modelo 
de relatório de despesas recorrendo ao 
Microsoft Excel®, que os empregados 
preenchem após cada viagem.

•	Câmbios

-	 Qual	a	taxa	a	utilizar	nos	câmbios	de	
divisas estrangeiras para a moeda local. 
Por exemplo, há ONGs que usam a 
taxa	de	câmbios	oficial	interna	do	país,	
usando a respectiva documentação para a 
comprovarem, enquanto outras recorrem 
à taxa de câmbios de uma fonte on-line 
confiável,	como	www.oanda.com.

E se a organização não possuir directiva  
de viagens?

Neste caso, o padrão para a determinação 
da razoabilidade do reembolso de despesas 
no estrangeiro são as normas publicadas 
do Departamento de Estado dos EUA. São 
publicadas mensalmente tarifas por país  
(e por cidade em cada país), disponíveis em 
http://aoprals.state.gov/web920/per_diem.
asp. Se a organização não possuir directiva 
de viagens, o resumo seguinte das práticas do 
governo dos EUA pode constituir referência 
para a sua criação. 

O viajante necessita de aprovação/autorização?

A directiva de viagens deve exigir que os 
viajantes preencham e apresentem ao seu 
supervisor	um	pedido	de	viagem	que	justifique	as	
razões da mesma, as datas, o custo previsto, etc.

Lista	de	Verificação	de	Directiva	 
de Viagens*

A directiva de viagens de uma organização 
tem, no mínimo, de: 

 f Criar procedimentos para a determinação 
das despesas de viagem (por exemplo, 
subsídios diários, em espécie, etc.).

 f Estabelecer requisitos de aprovação interna 
de viagens.

 f Cobrir tanto as viagens domésticas como 
internacionais de todos os empregados, 
financiadas	ou	não	pelo	governo	dos	EUA.	

 f Especificar	a	classe	de	transporte	aéreo	
admissível em casos particulares.

 f Cumprir os requisitos do Fly America Act.

 f Prever	quaisquer	notificações	de	viagens	 
ou aprovações exigidas pelas adjudicações 
da USAID. 

 f Definir	custos	admissíveis	nos	seus	termos,	
de acordo com os princípios de custo 
aplicáveis estabelecidos pelo Gabinete dos 
EUA de Gestão e Orçamento (OMB).

*	http://www.usaid.gov/policy	ads/300/ 
  30359s1.pdf

Nota: Após a adopção das normas de 
viagens, a directiva da organização tem de ser 
uniformemente aplicada tanto às actividades 
financiadas	pelo	governo	americano	como	a	
todas as outras, salvo se o acordo contratual 
específico	sob	o	qual	a	viagem	seja	efectuada	
exigir diferentes procedimentos/requisitos.

http://www.usaid.gov/policy/ads/300/30359s1.pdf
http://aoprals.state.gov/web920/per_diem.asp
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Os viajantes podem pedir adiantamentos  
para viagens?

Os viajantes podem pretender solicitar o 
adiantamento de fundos de viagens que 
cubram o subsídio diário (ou as despesas reais, 
conforme a política da organização) e quaisquer 
outras despesas de trabalho. O montante do 
adiantamento e o formato do pedido dependem 
das políticas da organização. Nota: é vulgar os 
auditores descobrirem que os adiantamentos 
de viagens não são feitos de acordo com as 
políticas das organizações.

Os adiantamentos devem ser contabilizados 
pouco depois da viagem respectiva. A falta de 
reconciliação de despesas de viagem pode 
resultar em que as mesmas sejam deduzidas 
do ordenado do viajante. (Embora se trate de 
uma boa prática, convém que isto se faça de 
acordo com as políticas da organização).

O que é um subsídio diário (per diem)?

Um subsídio diário é um montante máximo 
por dia que pode ser reembolsado ao viajante 
pelo tempo que passe fora do seu local de 
trabalho	em	actividade	oficial.	O	subsídio	diário	
é normalmente composto de duas partes:

1.	Alojamento:	pode	haver	um	valor	médio	ou	
máximo a ser reemblsado pelo alojamento. 
O reembolso efectua-se normalmente com 
base na despesa real efectuada, até à taxa 
máxima admissível pelo USG. Atenção: 
devem ser apresentados os recibos originais 
com o pedido de reembolso de todas as 
despesas de alojamento.

2.M&IE	(Refeições	e	Gastos	Adicionais):	uma	
taxa	fixa	para	alimentação	(pequenos-
almoços, almoços, jantares) e outras despesas 
(gratificações	e	gorjetas	por	serviços,	

lavandaria, higiene pessoal, etc.). A Figura 
25	exemplifica	as	taxas	de	subsídios	diários	
do Departamento de Estado dos EUA para 
Francistown, no Botswana, consultadas em 
http://aoprals.state.gov/web920/per_diem.asp.

Se a cidade de destino não aparecer em Nome 
Postal, deve-se utilizar a tarifa de "Outros" ( ver 
coluna	2	da	Figura	25)	publicada	para	esse	país.

As despesas de viagem podem ser debitadas 
com base no custo real, em subsídio diário 
ou numa combinação dos dois métodos 
anteriores (for exemplo, usando o custo real 
do alojamento e um subsídio diário para 
alimentação e outras despesas),desde que 
esse método seja aplicado a toda a viagem  
e não apenas a alguns dias da mesma.

Subsídio para Refeições  
e Outras Despesas
Normalmente, os viajantes têm direito a este 
subsídio no dia em que se inicia a viagem. 
Nesse dia e no da chegada, só têm direito a 
uma percentagem (estipulada pela directiva 
da organização, sendo o padrão do USG de 
75%)	da	tarifa	de	M&IE	do	local	de	viagem	
autorizado. Os empregados em viagens diárias 
locais	só	podem	receber	subsídio	M&IE	se	o	
tempo	de	ausência	for	superior	a	12	horas.
E se forem oferecidas refeições (almoço, por 
exemplo), gratuitamente (por exemplo por outra 
organização), durante a viagem?

Os	subsídios	de	M&IE	terão	de	ser	reajustados	
se forem oferecidas refeições durante as 
viagens de trabalho. O site na internet de 
tarifas de subsídio diário do Departamento

Boa Prática

Conceder apenas um adiantamento para 
viagens	de	cada	vez;	não	conceder	outros	
enquanto as despesas de viagens pendentes/
pedido de reembolso e o relatório de viagem 
não forem apresentados.

Comprovar M&IE

Para obter reembolso pelo alojamento e outras 
despesas de viagem iguais ou superiores a 
US$25,	o	viajante	tem	de	guardar	e	apresentar	
todas as facturas e recibos originais para 
comprovar essas despesas. Para as refeições 
e	as	despesas	pessoais	abrangidas	por	M&IE,	
não são exigidos recibos pelo

Governo dos EUA, mas a directiva de 
subsídios diários da organização pode fazê-lo. 

Figura 25 - Exemplo de Tarifas de Subsídios Diários para o Botswana

Nome  
do País

Nome  
Postal

Início da 
Estação

Fim da 
Estação

Tarifa Máx. 
Alojamento

Tarifa 
M&IE

Tarifa Máx. 
Subs. 
Diário

Nota de 
Rodapé

Data 
Efectiva

Botswana Francistown 01/01 12/31 US$172 US$54 US$226 N/A 12/01/2009

Botswana Outros 01/01 12/31 US$103 US$44 US$147 N/A 12/01/2009
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de Estado dos EUA encontra-se em  
http://www.state.gov/www/perdiems/
breakdown.html. Na elaboração da directiva 
da organização para subsídios diários, 
deve	ser	prevista	a	forma	de	reduzir	o	M&IE	
quando qualquer das refeições for oferecida 
gratuitamente. O montante não é geralmente 
reajustado quando as refeições forem 
oferecidas normalmente pelas transportadoras 
(como companhias aéreas ou ferroviárias) ou 
por hotéis (no caso do preço da diária incluir 
dormida e pequeno-almoço).

O que é que acontece no caso de almoços  
de trabalho durante a viagem?

As refeições de trabalho devem ser 
reembolsadas se acompanhadas por 
explicação escrita do seguinte: 

•	objectivo	da	reunião;

•	porque	é	que	se	realizou	à	hora	da	refeição;

•	quem	esteve	presente	-	nomes	e	cargos	 
(se	aplicável);	e	

•	 resultados	da	reunião.	

Os viajantes só podem reclamar um subsídio 
diário ou a despesa real, e, neste caso, se 
solicitar o reembolso de refeições de trabalho 
(e desde que haja comprovativos adequados), 
terá	de	se	reajustar	o	M&IE	em	consonância,	tal	
como quando lhe for oferecida uma refeição. 

E se alguém viajar na mesma viagem para vários 
países diferentes (ou locais dentro de um país) 
com taxas de subsídio diário diferentes?

A taxa de reembolso máximo de subsídio 
diária é determinada de acordo com o local do 
alojamento. Se não for necessário alojamento, a 
taxa	de	M&IE	a	utilizar	é	a	do	local,	ou,	se	forem	
visitados vários locais no mesmo dia, recorre-
se à mais elevada de entre eles. Se o viajante 
visitar mais de um país na mesma viagem, deve-
se utilizar a taxa de cada país para o número de 
dias em que nele permaneça.

O que acontece se os verdadeiros custos 
de alojamento ou de M&IE do viajante forem 
superiores à tarifa máxima admissível?

Embora as políticas das organizações 
relativamente aos reembolsos máximos para 
viajantes possam diferir das do governo dos EUA, 
é importante notar que se o total do alojamento 
exceder o subsídio diário estabelecido para o 
local, é o viajante a ter de pagar o excedente. A 
única excepção é quando se solicita e recebe 
especificamente	autorização	para	"subsistência	
real" a uma tarifa mais elevada, mas esta 
só é concedida em casos muito especiais e 
extraordinários. Devem ser apresentados os 
recibos originais com os pedidos de reembolso  
de todas as despesas de alojamento.

E se o viajante ficar alojado em casa de amigos 
ou parentes?

Os	viajantes	que,	em	viagens	oficiais,	ficarem	
alojados em casa de amigos ou parentes, não 
podem solicitar o reembolso das despesas de 
alojamento. Portanto, se não for necessário 
alojamento,	a	tarifa	de	M&IE	aplicável	é	a	
referente ao local.

Como é que os viajantes calculam as despesas 
suportadas em divisa estrangeira?

No caso das viagens internacionais, parte 
importante das despesas são em moeda 
estrangeira. Para as calcular, o viajante tem de 
fornecer os recibos competentes e a taxa de 
câmbio aplicável no país durante esse período. 
Para obter a taxa de câmbio apropriada, pode 
utilizar os documentos comprovativos das 
referidas	operações,	ou	ir	a	um	site	confiável	
da internet sobre câmbios, como http://www.
oanda.com/converter/classic. A taxa de câmbio 
deve ser comprovada através da impressão da 
página da internet e da respectiva apresentação 
conjuntamente com o relatório de despesas.

4.3.4	Utilização	de Bens 
Financiadas pela USAID
Quando	as	organizações	adquirem	equipamento	
com fundos da USAID, há determinadas 
limitações quanto à forma da sua utilização.

Utilização de Equipamentos Fora 
das Actividades da Adjudicação
Na maioria dos casos, o título de todas as 
bens adquiridas ao abrigo das adjudicações 
revertem para as organizações. Para o 
confirmar,	convém	consultar	o	Acordo	
Cooperativo ou, para mais informações, 
consultar	22	CFR	226,	http://edocket.access.
gpo.gov/cfr_2007/aprqtr/22cfr226.34.htm.

Pode-se usar o equipamento no programa 
para o qual for adquirido e enquanto for 
necessário, independentemente de a USAID 
continuar	ou	não	a	financiá-lo.	Por	exemplo,	
se for comprado um veículo para ser usado 
como	unidade	de	análises	móvel	financiada	
pela USAID, ele pode continuar a ser usado 
para	o	mesmo	fim	após	o	final	da	adjudicação	
da USAID desde que o programa móvel de 
análises continue, e desde que se receba 
autorização escrita para a continuação da 
utilização desse equipamento.

Além disso, e durante o programa, é possível 
disponibilizar	equipamento	financiado	pela	
USAID para utilização em outros programas  

http://www.state.gov/www/perdiems/breakdown.html
http://www.oanda.com/currency/converter/
http://edocket.access.gpo.gov/cfr_2007/aprqtr/22cfr226.34.htm
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se tal não interferir com as tarefas do programa 
para o qual ele tenha sido originalmente 
adquirido. As eventuais rendas ou honorários 
cobrados constituirão receitas do programa. 

Quando	o	equipamento	deixar	de	ser	
necessário para o programa mas este 
continuar, é possível usá-lo no âmbito de 
outras actividades patrocinadas pelo governo 
dos EUA, pela seguinte ordem de prioridades: 

•	actividades	patrocinadas	pelo	departamento	
financiador	original	(USAID),	e	depois	

•	actividades	patrocinadas	por	outros	
departamentos do governo dos EUA. 

Nestes casos, não é necessário informar a 
USAID sobre a utilização dada ao equipamento 
até se ter de o alienar. Na aquisição de 
equipamentos de substituição, é possível usar 
os que vão ser substituídos para a troca, ou 
vendê-los e usar o produto para abater aos 
custos dos equipamentos de substituição, 
sujeitando-se à aprovação do AO.

Não é possível usar equipamentos adquiridos 
com fundos da USAID para prestar serviços 
a organizações externas ao governo dos 
EUA por preços inferiores aos praticados por 
empresas privadas para serviços equivalentes. 
Por outras palavras, se se comprar um 
veículo, ele não pode ser emprestado ou 
alugado a outra organização por menos do 
que normalmente custaria a essa organização 
alugar um veículo semelhante.

Embora a titularidade dos equipamentos 
pertença às organizações, elas não podem 
usá-la como garantia para empréstimos sem 
autorização da USAID. 

No encerramento das adjudicações, é 
necessário apresentar um plano de alienação 
final	e	um	inventário	que	preste	contas	de	
todo o equipamento e bens recebido ou 
adquirido com fundos da USAID. A decisão 
relativa aos direitos de propriedade incumbem 
à USAID.

Padrões de Gestão de Bens
As organizações devem ter políticas escritas 
para a gestão de bens e um sistema para 
catalogarem	e	monitorizarem	o	inventário.	É	
obrigatório que se monitorizem os bens de 
valor	igual	ou	superior	a	US$5.000	adquiridos	
com fundos da USAID usando um sistema 
desse tipo. No entanto, é boa prática utilizar 
esse sistema também para a monitorização de 
outros bens, como o equipamento informático 
e outros elementos do imobilizado. Note-
se, também, que algumas Missões podem 
estabelecer limites inferiores para os bens 
a monitorizar, com um valor menor a ser 
determinado pela organização.

Os padrões de gestão de bens para 
equipamentos	financiados	e	detidos	pela	USAID	
têm de incluir todos os pontos seguintes: 

•	Registos	correctamente	mantidos	dos	
equipamentos que contenham:

-	 descrição	do	equipamento;	

- número de série do fabricante, número 
do modelo, número de stock da USAID, 
número de stock nacional ou outro número 
de	identificação;

- fonte do equipamento, incluindo o número 
da	adjudicação;

- detentor do título de propriedade - a 
organização, a USAID ou outra entidade  
especificada,	como	o	governo	anfitrião;

-	 data	de	aquisição	ou	de	recepção;

- percentagem de fundos da USAID utilizada 
na compra do equipamento - por exemplo, 
se	foram	usados	25%	do	financiamento	de	
fonte externa ao governo dos EUA, então  
a	USAID	forneceu	75%	do		custo;

- local e estado do equipamento e data em 
que	foi	prestada	essa	informação;

-	 custo	unitário	de	aquisição;	e

-	 dados	de	alienação	final,	incluindo	a	
data da mesma e o preço de venda ou 
o método usado para determinar o justo 
preço de mercado actualizado quando o 
recipiente tiver compensado a USAID pela 
sua comparticipação.

•	Um	inventário	físico	do	equipamento	
contendo os resultados reconciliados 
com os registos do equipamento pelo 
menos uma vez em cada dois meses. 
Quaisquer	diferenças	entre	as	quantidades	
determinadas por inspecções presenciais e 
as apresentadas pelos registos contabilísticos 
devem ser averiguadas para se determinar 
as causas das discrepâncias. Além disso, 
o inventário deve incluir informações que 
confirmem	a	existência,	a	actualização	
actual e a continuação da necessidade 
do equipamento. Embora a USAID exija 
que as organizações efectuem inventários 
presenciais a cada dois anos, estas podem 
decidir controlar mais estreitamente o 
seu equipamento, podendo efectuar os 
inventários semestralmente ou anualmente, 
mesmo antes das auditorias (se as houver).

•	Um	sistema	de	controlo	previne	a	perda,	a	
danificação	ou	o	roubo	dos	equipamentos.	
Qualquer	perda,	danificação	ou	roubo	deve	
ser investigada e integralmente documentada, 
sendo o AO prontamente informado.

•	Procedimentos	de	manutenção	adequados	
para manter os equipamentos em bom estado.

•	Se	for	exigido	ou	autorizado	que	a	
organização venda o equipamento, esta tem 
de usar procedimentos adequados para a 
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alienação que prevejam concorrência dentro 
dos limites do praticável e assegurem a mais 
alta receita possível.

Existe software de gestão de imobilizados, mas 
pode ser caro e complicado de administrar. Desde 
que se mantenham os registos organizados, 
actualizados e salvaguardados, os dados podem 
ser mantidos numa simples folha de cálculo.

4.3.5	Solicitar	Modificações	
ao Acordo
Ao longo da vigência das adjudicações, os 
Acordos	Cooperativos	são	modificados	com	
actualizações de rotina, como atribuições 
adicionais	(ou	aumento	do	financiamento)	
e outras alterações ao programa, como 
alterações do Pessoal Chave.

Alterações que Impliquem 
Modificação do Acordo 
Cooperativos 
Certas alterações aos programas ou aos 
orçamentos necessitam de aprovação prévia 
e	ainda	da	modificação	formal	dos	acordos.	
Embora seja possível avançar com as 
mudanças logo que se receba autorização 
escrita,	também	é	importante	confirmar	
que	essas	alterações	fiquem	eventualmente	
consagradas no acordo, mediante a 
sua	modificação	(ver	“Requerimento	de	
Modificações”).	A	lista	seguinte	engloba	as	
alterações que têm de ser consagradas através 
de	modificação	dos	Acordos	Cooperativos:

•	Mudanças de Âmbito Importantes - 
alterações do escopo ou dos objectivos 
do projecto que necessitem da revisão do 
financiamento	atribuído	a	estes	últimos.

•	Mudanças de Pessoal Chave - Alterações 
ao Pessoal Chave indicado na adjudicação, 
incluindo	reduções	de	25%	no	tempo	
dedicado ao projecto.

•	Financiamento Adicional	-	Quando	 
se	adiciona	ou	alarga	financiamento	à	
afectação total.

•	Mudanças nas Despesas Indirectas - 
Quando	tiverem	sido	autorizados	custos	
indirectos, quaisquer planos para transferir 
fundos orçamentados para despesas 
indirectas para absorver aumentos das 
despesas directas ou vice versa.

•	Aumento de Bens Restritos -  
O aumento das despesas no orçamento  

que necessite de aprovação prévia, como  
para bens restritos. 

•	Redução dos Subsídios de Formação -  
A transferência de fundos afectados aos 
subsídios de formação (pagamentos 
directos aos formandos) para outras 
rubricas de despesa.

•	Adição/Substituição de Subrecipientes -  
O recipiente pretende estabelecer sub-
acordos com outras organizações para  
ajudar a implementar a adjudicação, e a 
parceria não estava prevista na descrição  
do programa e no orçamento aprovados. 

Há	outros	casos	em	que	a	USAID	pode	modificar	
os Acordos Cooperativos à sua discrição.

Requerimento de Modificações
O	primeiro	passo	para	a	modificação	de	um	
acordo	é	debater	as	modificações	com	o	
AOTR. Se este concordar, deve ser feito um 
requerimento formal por escrito ao AO, com 
cópia para o AOTR. 

As	modificações	aos	acordos	implicam	imenso	
trabalho burocrático para o pessoal da USAID. 
Por isso, o AO pode conceder aprovação 
por e-mail, mas esperar para executar a 
modificação	formal	em	data	posterior.	Para	se	
ajudar o AO, se possível, deve-se tentar juntar 
vários	pedidos	de	modificação	e	apresentá-los	
todos de uma vez. Por exemplo, se houver uma 
mudança importante no âmbito de trabalho 
do projecto, devem-se juntar os pedidos de 
modificação	do	orçamento,	da	descrição	do	
programa, do pessoal e dos objectivos para 
serem enviados todos juntos.

Se	for	requerida	uma	modificação	e	for	
recebido um e-mail de aprovação mas não 
uma	modificação	formal	do	acordo,	convém	
estar-se atento a estes pontos, relembrando-
se ocasionalmente ao AOTR as alterações 
pendentes. O momento mais adequado para  
o recordar é pouco antes da data anual em  
que	o	acordo	é	modificado	e	são	afectados	
fundos adicionais.

É	necessário	ter-se	recebido	pelo	menos	a	
aprovação por e-mail antes de se agir. Se forem 
implementadas	modificações	não	aprovadas,	
pode ser exigível o reembolso ou o pagamento 
de todas as despesas com fundos privados.



4

E
xecutar	um

	P
rogram

a	E
ficaz	e	em

	C
onform

idade

Guia Essencial das ONGs para a Gestão de Adjudicações USAID 95

4.4 Gestão  
Técnica do Programa
A gestão técnica dos programas visa assegurar 
que as equipas prestem serviços de qualidade 
e que correspondam às necessidades dos 
beneficiários,	cumprindo	os	objectivos	gerais	
dos programas. Um dos principais instrumentos 
disponíveis para auxiliar a gestão das 
actividades	é	o	sistema	M&E	(4.4.1).

As respostas a múltiplos problemas de todo 
o mundo evoluem continuamente, pelo que 
as organizações necessitam de aprender 
e partilhar (4.4.2) numa base contínua. A 
aprendizagem das boas práticas e de novas 
abordagens podem ajudá-las a resolver 
problemas enfrentados pelos seus programas 
e a melhorar os serviços prestados. Também 
é importante que comuniquem as suas 
experiências, para que outras pessoas 
e	organizações	possam	beneficiar	das	
importantes lições que tenham aprendido.

4.4.1	Monitorização	e	
Avaliação de Progresso
É	simplesmente	impossível	a	gestão	eficaz	da	
vertente técnica dos programas sem um bom 
sistema	de	M&E	(monitorização	e	avaliação)	
que recolha os dados necessários de forma 
exacta e atempada. No entanto, ter dados de 
boa qualidade e a tempo, por si só não chega. 
Os dados são igualmente uma importante 
ferramenta de gestão, e têm de ser interpretados 
e	usados	eficazmente	para	se	tomarem	de	forma	
científica	decisões	que	melhorem	continuamente	
os programas. Além disso, são usados na 
elaboração dos relatórios dos programas.

O	capítulo	3	já	analisou	a	configuração	de	
um	Sistema	M&E.	Durante	o	processo	de	
planeamento, os conceptores dos programas 
integram normalmente avaliações formais a 
cada dois anos, efectuados por entidades de 
avaliação externas. Tais avaliações ajudam a 
comprovar que os programas estão a obter 
resultados, mas não devem ser as únicas 
ocasiões	em	que	se	utiliza	os	dados	de	M&E	
para analizar os seus desempenhos.

No mínimo dos mínimos, os dados devem 
ser analizados trimestralmente, se possível 
envolvendo os sub-adjudicatários, os 
implementadores e em larga medida o pessoal. 
Trata-se da melhor oportunidade para se 
estudar os dados em profundidade para se 
examinar o desempenho dos programas e 
ponderar eventuais ajustamentos, um processo 
que	permite	a	utilização	do	M&E	como	
ferramenta de tomada de decisões.

Interpretação de Dados  
e Utilização do M&E como 
Instrumento de Tomada  
de Decisões
À medida que se monitoriza o progresso  
e	se	fazem	relatórios	sobre	os	beneficiários	
abrangidos pelo programa, podem-se 
descobrir	discrepâncias	significativas	entre	os	
objectivos estabelecidos no plano de trabalho 
e os números reais alcançados. Não se deve 
entrar em pânico - trata-se de um aspecto 
normal na gestão de programas, sobretudo 
em programas que implementem intervenções 
recém-concebidas ou que se expandam  
para	novas	áreas	geográficas	com	 
novos subrecipientes. 

A melhor compreensão das razões subjacentes 
a não se alcançarem os objectivos e a criação 
de um plano para se ajustar o programa e/
ou se redeterminar os seus objectivos são 
aspectos importantes da respectiva maturação. 
É	igualmente	importante	que	se	comparem	
os progressos efectuados na implementação 
e nos objectivos com o volume de fundos 
dispendidos, de forma a serem tomadas 
medidas para se implementarem estratégias 
de compensação de divergências orçamentais. 
As diferenças (perdas ou ganhos) tanto nos 
objectivos como nos orçamentos devem ser 
justificadas	nos	respectivos	relatórios,	para	
além de se apresentarem medidas para que  
a implementação se mantenha no rumo certo. 

Importância das Discrepâncias 
entre Objectivos e  
Desempenhos Reais
É	normal	que	surjam,	de	tempos	a	tempos,	
discrepâncias entre os objectivos e os 
desempenhos reais. Nesses casos, incumbe 
ao gestor de projecto decidir se determinada 
diferença	é	suficientemente	"significativa"	
para merecer investigação mais aprofundada. 
Qualquer	possível	acção	depende	de:	

•	Qual	a	importância	da	divergência?	10%	 
a	mais	ou	a	menos	que	o	esperado?	50%?	
Mais	de	50%?	

•	Como	se	acompanha	a	situação?	Gere-se	
o programa directamente ou através de 
subrecipientes?	O	programa	situa-se	no	
mesmo	país	ou	em	outro	mais	longínquo?

•	Até	que	ponto	a	actividade	em	que	 
há a discrepância é transversal a todo o 
programa?	Está	intrinsecamente	ligada	 
a muitas outras actividades, ou é um  
elemento	pequeno	e	autónomo?
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Revisão de Objectivos
Se for determinado que os resultados reais 
se	afastam	significativamente	dos	objectivos,	
é necessário descobrir porquê. Há muitas 
causas possíveis, mas a maioria enquadra-se 
nas seguintes:

• problemas com pressupostos errados ou 
defeituosos	na	concepção	da	intervenção;

•	 implementação	deficiente	do	programa;

•	arranque	tardio;

•	 instrumentos	de	recolha	de	dados	
deficientes;	e/ou

•	erros	de	qualidade	dos	dados.	

Cada uma destas áreas deve ser abordada 
por um membro diferente do pessoal: um 
responsável técnico para a concepção 
da intervenção, um subrecipiento para a 
implementação	e	um	especialista	em	M&E	para	
a qualidade dos dados. O processo de análise 
de divergências dos objectivos deve inclui-los a 
todos, eventualmente sob a liderança do director 
do projecto.

A adjustamento Ascendente  
dos Objectivos 
Embora as divergências sejam normalmente 
referentes a resultados inferiores aos 
projectados, os programas também podem 
necessitar de alterações no caso de resultados 
significativamente	superiores	aos	objectivos.	
Por exemplo, resultados desse tipo podem 
afectar os orçamentos ou outras actividades 
relacionadas. Podem também ser indicadores 
de duplicação nas contagens. Por isso, é 
necessário prestar-se atenção a resultados 
inesperadamente elevados e estar-se preparado 
para os investigar e a reajustar, se necessário. 

Adjustamento Descendente  
dos Objectivos 
Em alguns casos, os resultados não deixam 
outra alternativa que não o reajustamento dos 
objectivos. Como há a obrigação contratual de 
se alcançarem os objectivos, será necessário 
trabalhar com o AOTR para efectivar essas 
modificações.	Ao	fazê-lo,	há	que	ponderar	 
o seguinte:

•	Reduzem-se	os	objectivos	para	o	ano	
corrente	ou	para	todo	o	projecto?	Sempre	
que possível, devem-se propor soluções 
para se compensarem as divergências nos 
próximos anos.

•	Há	alguma	justificação	válida	para	a	redução	
dos	objectivos	gerais?	A	falta	de	tempo	
não basta. Será que um alargamento do 
tempo	de	execução	sem	financiamento	

adicional poderia permitir alcançar os 
objectivos	originais?	Se	a	resposta	
continuar a ser negativa, será necessário 
redigir	um	justificativo	bem	documentado	
e fundamentado para apoiar o pedido de 
redução dos objectivos.

 Ao se ajustarem os objectivos, deve-se tentar 
precisar os respectivos pressupostos. Por 
exemplo,	se	um	programa	sobre	Tráfico	de	
Pessoas (TIP) tiver mau desempenho e se for 
achado que tal se deve, em parte, a haver 
menos vítimas de TIP que o previsto na zona 
abrangida, deve-se recolher dados que o 
demonstrem e utilizá-los como base para o 
pedido	de	modificação.	

No plano de trabalho, os objectivos propostos  
estão geralmente relacionados com o 
orçamento. Por isso, ao se propor a redução 
de objectivos, deve-se tratar dos impactos 
no orçamento. Se não for possível alcançar 
os objectivos propostos em determinada área 
do programa, deve-se tentar ver se é possível 
reorçamentar para se elevarem os objectivos 
em outras. Se for necessário reduzir o número 
total	dos	objectivos,	o	custo	por	beneficiário	
aumenta necessariamente, fazendo o programa 
parecer	menos	eficaz	do	ponto	de	vista	
económico. Nesse caso, é necessário prever 
que	o	departamento	financiador	venha	a	reduzir	
o	financiamento	proporcionalmente	 
à redução dos objectivos.

A revisão dos objectivos, a efectivação  
de ajustmentos nos programas e a avaliação da 
qualidade dos dados são elementos normais 
e necessários do processo de gestão de 
programas.	A	cada	vez	que	se	refine	o	modelo	
do programa e se apliquem as lições recolhidas, 
reforça-se o programa. Em resultado disso, da 
próxima vez que se implemente em outra área 
ou que se colabore com um novo subrecipiente, 
os pressupostos serão melhores e os objectivos 
mais exactos.

Problemas de Qualidade de Dados
E se a concepção da intervenção for correcta 
e a implementação sem problemas, mas 
continuarem a existir divergências entre os 
objectivos	e	os	dados	do	desempenho	real?	
O problema pode residir nos próprios dados, 
nomeadamente: 

•	sub-avaliação	dos	resultados	(por	exemplo,	
se os voluntários não registarem toda a gente 
abrangida);	

•	contagem	dupla	dos	resultados	(os	
resultados superiores ao previsto podem 
resultar	de	se	contarem	os	beneficiários	do	
programa	várias	vezes);	

•	 instrumentos	de	recolha	de	dados	
deficientes;	e
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•	problemas	de	inserção	de	dados	(os	dados	
podem ser correctamente recolhidos, mas 
por qualquer razão haver falhas na sua 
entrada no sistema). 

Resolução de Problemas  
de Qualidade de Dados 
Os problemas de qualidade de dados têm 
de ser tratados logo que descobertos. Por 
exemplo, se o problema for a má contagem, 
convém	verificar	se	todos	os	envolvidos	
compreendem	a	definição	de	exactamente	 
o quê/quem contar para cada indicador.

Deve-se	confirmar	se	a	equipa	percebe	o(s)	
indicador(es).	Por	vezes,	os	financiadores	
definem	claramente	os	indicadores.	No	
entanto, há casos em que se espera que a 
organização estabeleça os seus próprios 
padrões mínimos para contar quando 
determinada pessoa foi "abrangida". Pode 
haver erros de contagem se nem toda a  
gente dentro dessa organização aplicar  
esses padrões.

Há	que	rever	os	indicadores	para	confirmar	
a	exactidão	das	definições.	Se	tiverem	
sido apresentados à USAID resultados que 
contenham erros, deve-se analisar a questão 
com o AOTR e combinar uma forma de se 
corrigir os relatórios anteriores. 

Pressupostos da Concepção 
das Intervenções
Quando	se	concebe	um	programa,	parte-se	
de vários pressupostos. Eles são usados, 
sucessivamente, para o estabelecimento dos 
objectivos e para a escolha de indicadores. 
Os factores neles tomados em conta incluem 
normalmente: 

•	dados	demográficos	(incluindo	o	volume	
populacional, a distribuição etária e as taxas 
de	prevalência);	

•	 factores	sociais	e	culturais	(como	a	língua,	a	
conveniência	cultural	e	o	acolhimento);	e/ou

•	previsões	de	eficácia	do	programa	(como	
cálculos do número de pessoas que 
modificarão	os	seus	comportamentos	 
ou receptivas à aceitação dos serviços).

Geralmente,	quanto	mais	fiáveis	forem	os	
dados iniciais usados na concepção do 
programa, mais correctos serão os objectivos. 
No entanto, nos novos programas e nos que 
se expandem para novas regiões, os dados 
demográficos	subjacentes	e	os	pressupostos	
culturais	e	sociais	podem	não	ser	tão	fiáveis	
como para os programas consagrados. São 
por isso de esperar discrepâncias entre os 
objectivos e os resultados reais. 

Dificuldades de Implementação 
Por vezes, a fonte das discrepâncias é a  
implementação do programa, e não a sua 
concepção. Nisto se pode incluir: 

•	arranque	do	programa	mais	lento	que	 
o	previsto;

•	problemas	orçamentais	(como	custos	
superiores ao esperado ou atrasos em se 
assegurarem	os	fundos	correspondentes);

•	problemas	de	recursos	humanos	(como	a	 
incapacidade para se encontrar pessoal 
qualificado	ou	dificuldades	no	recrutamento	 
e	retenção	de	voluntários);

•	acontecimentos	imprevistos	(como	agitação	
da	população	civil);	

•	problemas	ambientais	(como	chuvas	fortes	
que tornem o trabalho de campo impossível  
devido ao corte de estradas por um  
longo	período	de	tempo);	e/ou	

•	problemas	de	formação	(como	formadores	
incompetentes ou suportes de formação 
ineficazes).

Criar Soluções
Após	as	discrepâncias	identificadas,	é	
necessário procurar a(s) causa(s) e criar 
soluções para a sua resolução. 

Caso se encontrem várias razões para elas, 
não se deve tentar tratar todas de uma vez. 
Convém concentrar esforços em uma ou duas 
cuja resolução tenha maior impacto ou, por 
outras palavras, que gere o melhor retorno para 
o investimento de tempo, pessoal e recursos. 
Se	possível,	convém	testar	as	modificações	
em pequena escala, antes de elas serem 
implementadas em todo o programa. 

Se for necessário ajustar-se uma intervenção, 
convém que se implementem processos de 
teste e validação dos ajustamentos. Deve-
se monitorizar de perto os progressos e 
documentar	as	modificações	efectuadas.	Se	
se estiver a proceder à mesma intervenção 
que outros subrecipientes ou parceiros em 
outro local, convém proceder à partilha das 
experiências	para	que	todos	beneficiem	das	
lições retiradas.

Analisar a Concepção  
do Programa 
Os desvios dos objectivos devido a problemas 
de concepção da intervenção são os mais 
difíceis de detectar e aqueles a que é mais 
árduo responder. Deve-se tentar excluir 
primeiro todos os outros problemas. 
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Efectuar Ajustamentos  
à Implementação 
Por vezes, um reajustamento das estratégias 
do programa podem colocá-lo de novo no 
rumo certo. São de ter em conta as seguintes 
sugestões:

•	Convém	testar	as	modificações	em	pequena	
escala, antes de elas serem implementadas 
em todo o programa, se possível. Deve-
se	conceder	às	modificações	alguns	
meses para que resultem, antes de se 
acelerarem as coisas para se compensarem 
as discrepâncias para se alcançarem os 
objectivos.	É	possível	solicitar	um	prazo	
adicional mais tarde, mesmo tendo em conta 
que a respectiva aprovação não é automática.

•	Devem-se	registar	todos	os	ajustamentos,	
para não se repetirem erros. 

4.4.2	Aprendizagem	 
e Partilha
Ao longo do ciclo dos projectos, o seu 
pessoal e os colaboradores têm inúmeras 
oportunidades para aprenderem e melhorarem 
a capacidade de gestão e implementação 
de	projectos	eficazes,	tanto	a	partir	da	
observação, dos dados e da investigação, dos 
erros cometidos, dos problemas resolvidos 
e de novas ideias recebidas em debates 
como das avaliações formais ou informais. 
Embora	não	seja	eficiente	nem	prático	
que todos estejam sempre presentes, há 
formas de maximizar os ganhos, contribuir 
para o aperfeiçoamento do pessoal, 
melhorar	a	eficácia	do	projecto	e	reforçar	
a sua sustentabilidade. Deve-se promover 
activamente a aprendizagem consciente 
e criar deliberadamente oportunidades de 
intercâmbio a todos os níveis dos programas, 
no seio das organizações e entre programas e 
organizações parceiras.

Por vezes, a USAID ou outras instituições nos 
países realizam seminários onde é possível 
participar. Deve-se contactar o AOTR para 
confirmar	que	a	organização	seja	incluída	
na	lista	de	endereços	da	Missão,	ficando	ao	
corrente desses debates. Independentemente 
de ser ou não a USAID a promover esses 
eventos, as organizações que promovem 
activamente a aprendizagem e a partilha no 
seu seio e com terceiros têm capacidade 
para responderem rapidamente à mudança, 
melhorarem	a	eficácia	dos	programas	e	
promoverem a inovação.

Vantagens da Aprendizagem  
e Partilha
O empenho na aprendizagem e partilha dentro 
da cultura organizacional deve partir da equipa 
de gestão. Se não se promove activamente 
a aprendizagem e a partilha no seio da 
organização, do programa ou da comunidade 
ONG em geral, provavelmente não é isso 
que acontece. Por vezes, os gestores não 
promovem a aprendizagem nem a partilha por 
desconhecerem as vantagens. Pensam que tal 
beneficia	determinados	funcionários	e	outras	
organizações, e não compreendem como pode 
ajudar a sua organização. Ou temem que, se 
os empregados aprenderem demais, peçam 
melhores salários ou partam para melhores 
empregos, e que outras organizações possam 
usar os seus conceitos de programa para 
serem mais concorrenciais na busca de  
futuros	financiamentos.

Mas qualquer organização lucra fortemente 
com um sólido programa de aprendizagem 
e partilha que promova o intercâmbio de 
conhecimentos no seio da organização, entre 
ela e organizações parceiras e até com outras 
exteriores. Apresentam-se alguns exemplos:

•	As	organizações	com	um	sólido	programa	de	
aprendizagem e partilha recrutam e mantêm 
mais facilmente pessoal competente. Os bons 
profissionais	sabem	quais	as	organizações	
em que é bom trabalhar, e quais as que os 
ajudam a evoluir nas suas carreiras.

•	As	organizações	que	partilham	e	
salvaguardam os conhecimentos de 
cada funcionário evitam sofrer vácuos de 
conhecimentos após a partida de pessoal 
chave e evitam repetir erros evitáveis.

•	As	organizações	que	partilham		
conhecimentos com os subrecipientes 
e a comunidade de organizações de 
implementação ajudam a criar participação 
no projecto e uma resposta sustentável.

•	As	organizações	que	estão	prontas	a	
partilhar experiências e a aprender com 
outras	beneficiam	exponencialmente	das	
experiências destas. Isso permite-lhes 
manterem-se na vanguarda, desenvolverem 
uma reputação de parceiras colaborantes e, 
eventualmente, ajuda-as a assumir um melhor 
posicionamento para futuras adjudicações.

Sugestões para a Promoção  
da Aprendizagem e Partilha

•	Aprender	pode	ser	grátis.	Mesmo	que	de	
momento não se tenha orçamento para 
formação, pode-se promover a aprendizagem 
e a partilha através de reuniões de intercâmbio 
informal durante os lanches ou as refeições.
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•	Todos	temos	algo	a	partilhar.	Por	exemplo,	
o especialista informático do escritório 
pode demonstrar a todos como aproveitar 
melhor as folhas de cálculo. O contabilista 
pode mostrar como se elabora um bom 
orçamento. O voluntário local pode ensinar 
a todos algumas frases no idioma da região. 
O pessoal tem muitos conhecimentos que 
adoraria partilhar. A chave é, a partir desses 
conhecimentos, criar um ambiente aberto e 
receptivo. No entanto, muitas vezes tem de se 
pedir ou convidar as pessoas a partilharem o 
que sabem. Compete ao líder criar um espaço 
onde isso seja possível.

•	Não	se	pode	esperar	que	outros	criem	
um fórum de aprendizagem. Deve-se 
tomar a iniciativa, com os parceiros e 
outras ONGs da região, de se incentivar 
visitas de intercâmbio do pessoal e outras 
oportunidades de aprendizagem.

•	Deve-se	integrar	tempo	para	reflexão.	
Deve-se reservar tempo após as actividades 
ou avaliações principais ou a intervalos 
regulares durante a implementação para 
se recolher, partilhar e consolidar as lições 
recolhidas. Nele, deve haver oportunidade 
para todos partilharem o que aprenderam e 
com que pretendam contribuir, e não apenas 
os principais responsáveis. Frequentemente, 
quem está mais directamente ligado 
à implementação tem as idéias mais 
praticáveis sobre o aperfeiçoamento  
dos processos e do projecto.

•	Todos	devem	ser	incluídos.	Por	vezes,	há	mais	
aprendizagem entre os níveis superiores de 
gestão das organizações, enquanto há pouca 
a realizar-se ao nível do pessoal. No entanto, 
todos	podem	beneficiar	da	aprendizagem	nas	
organizações, e a maioria do pessoal está 
interessada em aprender novas competências, 
mesmo que não tenham nada a ver com 
as suas actuais funções. Nunca se sabe: o 
assistente administrativo da organização pode 
ser	o	seu	futuro	perito	em	M&E.

•	Deve-se	recolher	os	conhecimentos.	Sempre	
que possível, deve-se gravar as partilhas de 
experiências em formato electrónico, para 
poderem ser partilhadas de novo. Isso pode 
implicar pedir a quem as apresenta que faça 
um PowerPoint® para colocar num disco 
partilhado, ou ajudar o pessoal a traduzir os 
processos apresentados em simples manuais 
de formação. As organizações maiores 
poderão até explorar as opções do software  
de gestão de conhecimentos.

•	Deve-se	avaliar	a	aprendizagem	e	a	
colaboração ou partilha actuais. Há 
orçamento	para	formação?	As	outras	

actividades já existentes promovem a 
partilha?	Em	que	conferências	externas	é	
possível	participar?	Deve-se	pedir	sugestões	
ao pessoal quanto à formação julgada 
necessária ou em que esteja interessado.

•	Deve	ser	elaborado	um	plano	e	estabelecidos	
objectivos. A aprendizagem e a partilha 
podem ser algo que a organização venha a 
esquecer mais tarde, se não forem integradas 
no seu plano de gestão. Basta a criação de 
um plano simples com objectivos para a 
organização. O progresso deve ser revisto 
pelo menos anualmente, e a aprendizagem 
e partilha devem fazer parte da lista de 
atribuições de cada empregado e das análises 
de desempenho anuais. Deve ser registado o 
número de acções de formação frequentadas 
ou ministradas pelos empregados.

•	Devem-se	explorar	as	oportunidades	na	
internet. A disponibilidade de informações 
em linha e a melhoria dos acessos à internet 
estão a criar fantásticas oportunidades de 
aprendizagem através de comunidades de 
prática, mesmo para organizações instaladas 
nas áreas mais remotas. Deve-se incentivar o 
pessoal a procurar comunidades na internet e 
a partilhar as suas descobertas com outros.

4.5 Sumário
Administrar	um	programa	eficaz	e	em	
conformidade abrange um conjunto de 
áreas da gestão, tanto administrativas como 
técnicas. Um bom gestor de programas 
reúne-as todas, colaborando com a equipa de 
projecto	no	refinamento	constante	do	modelo	
de implementação da organização, e mantendo 
toda a gente concentrada na prestação de 
serviços de qualidade aos utentes.

Este capítulo forneceu detalhes sobre os 
requisitos de gestão administrativa dos acordos 
financiados	pela	USAID,	especialmente	em	
relação	a	finanças,	aquisições,	administração	de	
bens e viagens. Analisou também os aspectos 
básicos da gestão da documentação e do 
financiamento	das	adjudicações,	incluindo	
modificações	aos	acordos	e	aos	orçamentos.	
Finalmente,	identificou	os	requisitos	e	as	boas	
práticas relacionadas com a gestão técnica  
dos programas.

Um aspecto fundamental da gestão de 
programas	financiados	pela	USAID	que	não	foi	
coberto por este capítulo é a apresentação de 
relatórios. Devido ao número e à complexidade 
dos requisitos da USAID nesse domínio, o 
tema é abordado separadamente no capítulo	5.




