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6.1 Resumo
O encerramento da adjudicação representa  
o	final	de	determinado	fluxo	de	financiamento,	
mas	não	é	o	fim	do	trabalho.	Em	vez	disso,	
é o início de uma fase de transição para a 
organização e para a equipa, podendo haver 
implicações	para	os	beneficiários.

Quer	se	disponha	ou	não	de	fundos	adicionais	
para se manter o projecto, a fase de encer-
ramento é um momento importante para se 
documentar e avaliar o que se aprendeu, 
bem como para transferir recursos humanos, 
financeiros	e	outros	a	actividades	diferentes,	
e	para	se	cumprir	as	responsabilidades	finais	
para com a USAID previstas nas Condições 
Gerais do Acordo Cooperativo.

Este capítulo cobre os requisitos da USAID  
para	relatórios	finais	(6.3.1), as regulamentações 
relativas à utilização dos activos adquiridos com 
fundos	da	USAID	após	o	final	do	período	da	
adjudicação (6.4), e a documentação que tem  
de ser mantida após a adjudicação (6.3.2.1).

Objectivos
•	Saber	quais	os	passos	que	é	necessário	dar	

para se encerrar uma adjudicação, e quando 
devem ser dados.

•	Conhecer	os	requisitos	para	os	relatórios	finais.

•	Compreender	o	que	se	pode	e	o	que	não	 
se pode fazer com as bens e outros activos 
relacionados	com	o	projecto	após	o	final	 
da adjudicação.

•	Saber	qual	a	documentação	do	projecto	que	
é necessário manter e por quanto tempo. 

Acrónimos e Termos 
Fundamentais 
•	Custos Comparticipados - A parte das 

despesas do projecto ou programa que 
a USG não cobre. Pode traduzir-se em 
numerário ou em contribuições em espécie.

•	Encerramento	-	Fase	final	dos	projectos	
em que são acabadas as actividades e 
concluídas as tarefas administrativas.

•	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.)

•	Prorrogação Sem Custos (também 
chamada Prorrogação Não Financiada) 
-	Quando	o	recipiente	solicita	e	lhe	é	
concedido tempo adicional após a data do 
final	da	adjudicação	para	usar	fundos	não	
gastos da adjudicação original para concluir  
as actividades.

6.2 Começar 

À	medida	que	as	adjudicações	chegam	ao	fim,	
os gestores têm de tratar de várias questões 
muito importantes: 

•	Dificuldades	de	Gestão	-	Quando	os	
projectos terminam, o entusiasmo por eles 
começa a desvanecer-se, e tanto o pessoal 
como as organizações parceiras podem estar 
ansiosos por avançarem para o próximo 
projecto. Em alguns casos, o pessoal pode 
virar a sua atenção para conseguir novos 
cargos, e a moral pode baixar à medida 
que	o	final	do	projecto	se	aproxima.	No	
entanto, é um momento vital em que a perda 
de pessoal chave pode abalar o processo 
de conclusão progressiva ou de transição 
dos programas. Em condições ideais, a 
organização já tem outros projectos para 
os quais pode transferir o seu pessoal. No 
entanto,	isso	nem	sempre	acontece,	e	o	fim	
de uma adjudicação pode também implicar 
o	fim	dos	contratos	de	parte	do	pessoal.	Isso	
pode	levar	a	dificuldades	de	preenchimento	
de cargos, especialmente em organizações 
mais pequenas.

•	Requisitos	dos	Doadores	-	Os	doadores	
impõem prazos para a conclusão dos 

Passar Para a Frente

 f Prorrogação de Adjudicações

 f Conclusão das Despesas Totais

 f SF-425	final

 fManutenção de Documentação

 f Requisitos de RH

 f Relatório Final de Desempenho

 f Venda de Bens

 f Relatório Final de Inventário

 f Cronograma	e	Lista	de	Verificação	 
do Encerramento

Fase de 
Adjudicação Arranque Implementação Encerramento

http://www.usaid.gov/business/regulations/BestPractices.pdf
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requisitos	de	relatórios	finais	e	podem	
solicitar balanços à equipa do projecto. 
Há	requisitos	programáticos	e	financeiros	
específicos	para	a	USAID.

•	Problemas	de	Transição	-	Se	todas	ou	
parte das actividades da organização 
forem	transferidas	para	novos	fluxos	de	
financiamento	ou	outros	implementadores,	a	
organização tem de cuidar de várias tarefas de 
gestão	de	programas	e	de	gestão	financeira.

 Tratar destes problemas gasta tempo e 
dinheiro, e a oganização tem de planear, 
orçamentar e começar a resolvê-los antes 
da	data	do	final	da	adjudicação,	uma	vez	
que tudo tem de estar pronto de antemão, 
se possível, uma vez que não é possível 
gastar	fundos	após	o	final	da	adjudicação	e	
o pessoal tem de estar pronto a passar para 
outros projectos. Mesmo que estas tarefas 
não requeiram atenção total e imediata, o 
melhor é começar-se a preparar a fase de 
encerramento antecipadamente - até cerca 
de	um	ano	antes	do	final	da	adjudicação.

6.2.1	Seis	Sugestões	para	
Gerir o Encerramento da 
Adjudicação
1. Criar de um plano de encerramento

 Para se gerir com sucesso o encerramento de 
uma adjudicação, deve-se começar por criar 
um plano de encerramento que estabeleça 
as várias actividades e quando devem estar 
concluídas, bem como quem as supervisiona. 
Isso ajuda a organização a estar atenta aos 
prazos importantes do encerramento e a 
planear melhor para o futuro.

2. Colaborar com o pessoal antecipadamente  
para se assegurar uma transição suave.

	 Um	dos	maiores	problemas	do	final	de	
uma adjudicação é lidar com o impacto 
de pessoal que parte antes de o projecto 
acabar. Se houver incerteza sobre a 
continuação	do	financiamento	ou	outros	
projectos, o pessoal pode procurar outras 
oportunidades	antes	do	fim	do	projecto.	
Isto	apresenta	dificuldades	não	só	para	a	
transição ou encerramento do projecto, mas 
também por se correr o risco de se perder 
conhecimentos importantes necessários para 
os	relatórios	finais	sempre	que	membros	do	
pessoal partem.

 A melhor estratégia é colaborar 
antecipadamente com o pessoal para se 
procurar projectos adicionais ou outros 
financiamentos	que	lhes	assegurem	o	
emprego num futuro previsível. No entanto, 

e se a partida for inevitável, deve-se fazer 
com que estes funcionários registem as suas 
experiências, sobretudo se forem relativas 
às	etapas	finais	do	projecto,	incluindo	o	
relatório	final.	Ao	longo	deste	processo,	
deve-se consultar a legislação laboral local 
para assegurar o cumprimento de todos os 
requisitos	do	país	anfitrião.

3. Efectuar uma avaliação final para medir  
o impacto e tirar ilacções.

 O orçamento do projecto deve incluir 
fundos	para	a	avaliação	final,	na	conclusão	
do projecto. Se tal não acontecer, convém 
efectuá-la com fundos privados da 
organização ou de outra proveniência. Uma 
avaliação	final	pode	ser	de	uma	enorme	
importância para as organizações, e não 
apenas	para	cada	projecto	específico.	Ajuda	
a avaliar o impacto que o trabalho teve 
sobre as comunidades abrangidas, uma 
informação que é vital para o reforço dos 
meios de marketing e para apoiar propostas 
de acções futuras. Permite igualmente 
registar ilacções retiradas que possam ajudar 
a melhorar a concepção e a implementação 
de futuras intervenções.

 A avaliação reforça a sua credibilidade 
quando é efectuada por consultores 
independentes do projecto. 

	 Para	assegurar	que	haja	tempo	suficiente	
para uma avaliação aprofundada, esta deve 
ser contratada para arrancar até seis meses 
antes do sinal da adjudicação. Os resultados 
e as experiências da avaliação podem ser 
comunicados a outras ONGs da mesma 
rede e apresentados em vários fóruns e 
conferências onde seja possível encontrars 
potenciais parceiros e doadores. 

4. Efectuar os pedido de prorrogação 
antecipadamente. 

 Se existirem fundos não gastos à chegada 
da data do encerramento, ou se existirem 
actividades em curso cuja interrupção seja 
prejudicial para a comunidade, é possível 
solicitar uma prorrogação. Deve-se procurar 
orientação sobre se a USAID aceitaria 
conceder um alargamento do prazo, e qual o 
tipo de prorrogação (ver 6.2.3) se deve solicitar.

5. Colaborar com os subrecipientes no(s) 
respectivo(s) encerramento(s).

	 É	importante	uma	estreita	colaboração	com	
os subrecipientes durante o encerramento, 
por duas razões: Primeiro, porque o 
adjudicatário principal é responsável por 
assegurar que os sub-adjudicatários 
cumpram	todos	os	requisitos	financeiros	

 e outros da adjudicação, mesmo os 
posteriores à adjudicação. Por isso, é  
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do	interesse	da	organização	verificar	se	
os sub-adjudicatários compreendem e 
correspondem ao que lhes é solicitado.

 Em segundo lugar, porque quando se vai 
transferir actividades para os subrecipientes, 
o período do encerramento é fundamental 
para uma transição sem problemas do 
programa.	Convém	reservar	fundos	suficientes	
para efectuar essa transição, até os sub-
adjudicatários estejam preparados para 
gerirem eles próprios as actividades. 

	 É	boa	ideia	que	os	subrecipientes	encerrem	
as	suas	partes	30	a	60	dias	antes	do	final	
do período de vigência e que não façam 
implementação durante esse tempo. Isso dá 
à organização e ao(s) subrecipiente(s) tempo 
suficiente	para	concluirem	os	requisitos	de	
encerramento relativos às sub-adjudicações.

6. Encerrar com a comunidade.

 À medida que a organização e os doadores 
encerram o projecto, e que o pessoal e os 
subrecipientes começam a concentrar-se 
em outros projectos, convém "concluir" com 
os líderes comunitários e com os utentes 
para maximizar a respectiva capacidade de 
manterem os serviços em que se tenham 
habituado	a	confiar.	Deve-se	agradecer	aos	
líderes e membros da comunidade o seu 
apoio ao projecto e ao pessoal, indicando-
lhes com quem contactar se tiverem 
dúvidas ou necessitarem de mais apoio no 
futuro. Efectivamente, convém informar a 
comunidade sobre a estratégia de saída do 
empreendimento, para capacitar os seus 
membros para se apropriarem do programa  
e para evitar surpresas no encerramento.

6.2.2	Planeamento	para	
Continuidade
Uma das primeiras etapas do processo de 
encerramento	é	a	verificação	da	necessidade	
de se continuar os serviços ou as intervenções 
do	projecto,	e,	se	isso	se	justificar,	a	busca	de	
opções	de	financiamento.	Pelo	menos	um	ano	
antes	do	final	da	adjudicação,	deve	iniciar-se	 
a	reflexão	sobre	se	a	organização	vai:

•	continuar	o	projecto	com	novas	fontes	 
de	financiamento;

•	solicitar	a	prorrogação;

•	 transferir	a	responsabilidade	pelos	serviços	
ou intervenções para um parceiro local com 
financiamento	alternativo;	ou	

•	simplesmente	encerrar	as	actividades	 
(caso, por exemplo, os serviços já não  
sejam necessários). 

A via a escolher depende de vários factores, 
razão pela qual é importante tomar decisões 
após a consulta da Missão, dos parceiros,  
dos	líderes	comunitários,	dos	beneficiários	 
e dos doadores.

6.2.3	Prorrogação	de	
Adjudicações
Os programas raramente funcionam como 
previsto, e é muitas vezes difícil compensar 
os atrasos trabalhando simplesmente mais 
depressa. Dependendo das circunstâncias  
e	necessidades	específicas	do	programa,	 
é possível solicitar uma prorrogação para  
se	obter	mais	tempo	e/ou	financiamento	 
para a sua implementação.

Há três tipos gerais de prorrogação:
1.	Prorrogação Sem Custos (também 

chamada Prorrogação Não Financiada) 
-	Quando	o	recipiente	solicita	e	lhe	é	
concedido tempo adicional após a data 
do	final	da	adjudicação	para	usar	fundos	
não gastos da adjudicação original para 
concluir as actividades. Não há aumento do 
financiamento	global	da	adjudicação,	só	é	
concedido mais tempo para prosseguir  
o programa.

 Este é provavelmente o tipo de prorrogação 
mais vulgar, uma vez que não exige à USAID 
que desbloqueie fundos para além dos já 
atribuídos, ajudando a assegurar o cum-
primento dos objectivos do projecto original.

 
2.	Prorrogação Com Custos (também 

chamada Prorrogação Financiada) - 
Quando	o	recipiente	já	não	tem	tempo	 
nem fundos, mas não atingiu os objectivos, 
ou se necessitar de mais tempo e dinheiro  
para concluir o programa.

3.	Expansão do Acordo - Acontece quando 
a USAID pede à organização que alargue 
o trabalho existente. A USAID proporciona 
normalmente	financiamento	adicional,	e,	
por vezes, mais tempo para se concluir o 
trabalho suplementar.

 Pode ocorrer no caso de a USAID ter 
um vazio no seu programa geral que 
pretenda que a organização preencha 
temporariamente, enquanto se conclui um 
programa mais amplo. Por exemplo, este é 
o caso se um projecto trabalhar com várias 
organizações comunitárias, e se o AOTR lhe 
pedir para expandir o projecto para abarcar 
várias outras organizações durante um ano, 
enquanto a USAID encontra e escolhe um 
implementador com capacidade institucional 
ou um sub-adjudicante.
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6.2.3.1 Pedido de Prorrogação
Para se determinar se há fundos que sobrem 
no	final	do	programa	devem-se	analisar	as	
taxas	de	fluxos	e	de	dispêndio	de	capital.	Se	
for determinada a utilidade de prorrogação 
não	financiada,	convém	debatê-la	com	muita	
antecedência com o AOTR - pelo menos 
seis	meses	antes	do	final	da	adjudicação.	
Há necessidade de realizar várias acções 
no caso da adjudicação continuar, em vez 
de ser encerrada. Se se esperar demasiado 
tempo para se pedir a prorrogação, há o risco 
de se perder pessoal e de ter de se reiniciar 
actividades já encerradas.

Ao analizar-se a possibilidade de prorrogação 
com o AOTR, deve-se explicar as razões pelas 
quais é impossível concluir a adjudicação 
dentro do prazo original. Além disso, deve-se 
demonstrar que o prazo adicional vai permitir 
cumprir ou ultrapassar os objectivos originais. 
Se o AOTR for receptivo, solicita à organização 
que prepare um requerimento formal por 
escrito nesse sentido, incluindo um orçamento 
que demonstre como se pretendem gastar 
os fundos em sobra durante o período de 
prorrogação. O requerimento é apresentado 
ao	AO,	que	toma	a	decisão	final	e,	no	caso	
de aprovação da prorrogação, efectua a 
modificação	do	acordo.

Se o requerimento de período de prorrogação 
for aprovado, continuam a ser necessários os 
relatórios	financeiros	e	de	desempenho	normais	
ao longo desse período e com a periodicidade 
habitual. (Para mais informações sobre os 
requisitos dos relatórios, ver capítulo	5.) As 
aprovações de prorrogações devem ser  
sempre	por	escrito	e	ter	a	forma	de	modificação	 
do acordo.

As prorrogações nunca são garantidas, seja em 
que circunstâncias for. Por isso, é necessário 
planear cuidadosamente e entabular as 
conversações antecipadamente. 

6.2.4	Encerramento	de	 
Subrecipientes
Os subrecipientes devem igualmente efectuar 
o encerramento da adjudicação, e o parceiro 
principal é responsável por assegurar 
o cumprimento de todos os requisitos 
pós-adjudicação. A organização deve 
colaborar com os subrecipientes para eles 
compreenderem	os	requisitos,	e	verificar	se	
dispõem dos recursos e da ajuda necessária 
ao seu cumprimento. Os prazos para a 
apresentação	dos	relatórios	finais	devem	 
conceder	tempo	suficiente	para	que	sejam	 
incorporados	no	relatório	final.

Algumas organizações optam pelo 
encerramento	com	os	subrecipientes	30	a	60	
dias	antes	do	final	da	adjudicação,	de	forma	a	
que	o	encerramento	financeiro,	a	facturação	e	
o	relatório	finais	estejam	concluídos	até	à	data	
do	final	da	adjudicação.	Neste	caso,	deve-
se estipular isso nos sub-acordos, para que 
os subrecipientes não sejam surpreendidos. 
Deve-se	confirmar	se	os	sub-adjudicatários	
sabem que todas as despesas que incorrerem 
após	a	data	final	da	sub-adjudicação	não	
são reembolsadas. Se os subrecipientes não 
tiverem feito o encerramento antes da data do 
final	da	adjudicação,	os	relatórios	de	todos	
eles	devem	ser	recolhidos	no	prazo	de	60	dias	
após	esse	final.

A	etapa	final	após	a	recepção	dos	relatórios	
dos subrecipientes é o envio de uma carta a 
terminar formalmente a ligação contratual com 
eles. Esta termina as obrigações da organização 
e liberta-a de responsabilidades futuras.

Os requisitos de encerramento dos 
subrecipientes são basicamente idênticos aos 
dos parceiros principais, embora os relatórios 
sejam entregues a estes e não directamente à 
USAID. Alguns dos requisitos chaves que se 
devem combinar com os subrecipientes são:

•	Relatórios de Desempenho Final - Os 
subrecipientes devem contribuir para o 
relatório	final,	inclusivamente	quanto	a	dados.	
O	relatório	de	desempenho	final	deve	dizer	se	
cada subrecipiente atingiu as suas metas e 
objectivos. Se qualquer subrecipiente não os 
atingir, tem de explicar porquê.

•	Encerramento Financeiro - Deve-se 
assegurar que os subrecipientes façam 
as	suas	despesas	finais	e	apresentem	o	
seu	relatório	financeiro	final	a	tempo	de	a	
organização cumprir as datas para os seus 
relatórios	financeiros.	

•	Relatórios de Inventário - Os 
subrecipientes têm de preencher um relatório 
final	de	inventário	(ver	6.4.2).

•	Registos - Os subrecipientes têm de 
manter a mesma documentação que os 
recipientes principais. Deve-se colaborar 
com os subrecipientes para que saibam qual 
a documentação que é necessário manter e 
por quanto tempo. (Para mais informações 
sobre manutenção de documentação,  
ver 6.3.2.1).

6.2.5	Pedido	Final	de	Fundos
À	medida	que	se	aproxima	a	data	de	fim	
da adjudicação, é necessário pensar no 
pedido	de	fundos	final.	Três	meses	antes	do	
final	da	adjudicação,	tem	de	se	apresentar	
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o	Formulário	Padrão	(SF)-270	-	Pedido	de	
Adiantamento ou Reembolso, ou o Formulário 
Padrão	(SF)-1034	-	Comprovativo	Público	de	
Aquisições	e	Serviços	Salvo	Pessoal,	finais,	de	
acordo com o que for acordado com o FMO 
da USAID. (Para mais informações sobre como 
preencher	os	formulários	SF-270	e	SF-1034,	
ver capítulo	4.) Além disso, alguns acordos 
podem	requerer	um	SF-425	final	no	prazo	 
de	90	dias	após	a	data	de	encerramento	 
da adjudicação.

Se a organização não trabalhar com base  
em adiantamentos trimestrais, devem-se  
consultar	os	prazos	do	SF-270	e	SF-1034.

Nessa altura, é necessária atenção aos fundos 
remanescentes da adjudicação e às despesas 
pendentes. Se o sistema contabilístico for 
baseado	nos	fluxos	de	caixa,	e	não	em	
acumulados,	deve-se	configurar	uma	folha	 
de cálculo especial para monitorizar os fundos 
nos últimos três meses da adjudicação. 

6.2.6	Final	da	Adjudicação	
É	favor	verificar	o	Acordo	Cooperativo	
para	determinar	a	data	exacta	do	final	da	
adjudicação. Se houver prorrogação, tem de 
haver	uma	modificação	do	acordo,	efectuada	
pelo AO, que comprove a mudança e 
determine	a	nova	data	final.

No	final	da	adjudicação,	é	necessário	
apresentar	os	relatórios	financeiro	e	de	
desempenho. Mais importante, é necessário 
parar de contrair despesas a debitar à 
adjudicação. Se for prevista a necessidade 
de	se	efectuarem	gastos	após	o	final	da	
adjudicação, deve-se pedir autorização prévia 
ao AO. Caso contrário, a organização será 
responsável por todas as despesas incorridas 
após	a	data	do	final	da	adjudicação.

Note-se que é permitido liquidar junto dos 
vendedores obrigações pendentes por 
despesas	contraídas	antes	da	data	do	final.	
É	necessário	pagar	todas	essas	despesas	e	
reembolsar à USAID os fundos restantes no 
prazo	de	90	dias	após	a	data	de	encerramento	
da adjudicação.

6.3	Políticas	e	Procedimentos	
de Encerramento
Há quatro aspectos chave no encerramento  
de	um	projecto,	financeiros,	administrativos,	 
de recursos humanos e programáticos, todos 
eles analisados abaixo. 

No	prazo	de	90	dias	após	o	final	da	adjudicação,	
é	necessário	apresentar	um	relatório	final	que	
inclua os seguintes elementos:

•	Relatório	Financeiro	Federal	SF-425	final	
(6.3.1.4);

•	Relatórios	de	Impostos	Estrangeiros	(IVA)	
final	(6.3.1.5) 

•	Relatório	Final	de	Desempenho	(6.3.4);	

•	Relatório	Final	de	Inventário	(6.4.2);	e

•	Quaisquer	outros	relatórios	estipulados	 
no acordo.

6.3.1 Encerramento Financeiro
Doze	meses	antes	do	final	da	adjudicação,	 
o Gestor de Programa da organização tem de 
criar um plano de trabalho e um orçamento 
para o último ano do projecto incluindo as 
despesas relacionadas com o encerramento. 
Isto, além de ser exigido, facilita o processo  
de encerramento.

Há vários elementos chave no encerramento 
financeiro,	incluindo	a	conclusão	das	despesas	
totais,	a	elaboração	do	relatório	financeiro	
final	e	a	manutenção	de	documentos.	No	
entanto, antes da conclusão destes passos, é 
necessário concluir toda a facturação relativa à 
adjudicação,	incluindo	os	pagamentos	finais	aos	
subrecipientes.	Após	o	final	deste	processo	e	o	
preenchimento	do	SF-270	ou	SF-1034	final,	é	
possível concluir as despesas totais e preparar  
o	relatório	financeiro	de	encerramento.

6.3.1.1 Conclusão das 
Despesas Totais
O	primeiro	passo	do	encerramento	financeiro	
é a conclusão das despesas totais. Este 
processo ajuda a determinar se sobejaram 
fundos	e	a	confirmar	se	a	organização	cumpriu	
os mínimos da sua quota de custos.

Como se disso no capítulo	4,	o	financiamento	
da adjudicação é atribuído por etapas e depois 
transferido para a organização mediante 
adiantamentos ou reembolsos. Têm de ser 
calculados os totais para as categorias seguintes:

•	Montante Total Adjudicado pela USAID 
- A soma total ou o custo máximo previsto 
da adjudicação (sem incluir custos 
comparticipados).

•	Obrigações Totais - A soma de todos os 
fundos da USAID atribuídos à organização 
ao abrigo da adjudicação.
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•	Desembolsos Totais - Montante total de 
facto	recebido	do	departamento	financiador	
durante a adjudicação (quer dizer, soma dos 
fundos transferidos para a conta bancária 
da	organização	através	de	pedidos	SF-270	
ou	SF-1034).	É	necessário	incluir	todos	os	
desembolsos	finais.

•	Despesas Totais - Montante total gasto  
na adjudicação.

- Despesas Totais Debitadas à USAID -  
A soma de todas as despesas debitadas 
à USAID ao abrigo da adjudicação. 
Exclui as despesas cobertas pelos 
custos comparticipados ou por outras 
contribuições de doadores.

•	Compromisso Total de Custos 
Comparticipados (caso exista) - Montante 
indicado no orçamento do acordo original.

•	Contribuição Total de Custos 
Comparticipados - A soma de todas as 
contribuições em espécie ou em numerário 
efectuadas ao longo da adjudicação.

6.3.1.2 Fundos Restantes
Esta secção utiliza vários exemplos de cálculos 
com	base	nos	dados	de	amostra	da	Figura	39:

Figura	39	-	Exemplo	de	Dados	sobre	Fundos	
Restantes da Adjudicação

Montante Total da Adjudicação 
(do Acordo de Cooperação)

US$3.500.000

Obrigações Totais US$3.400.000

Desembolsos Totais US$3.200.000

Despesas Totais US$3.989.100

Despesas Totais Debitadas à USAID US$3.089.100

Compromisso Total de Partilha  
de Custos 

US$1.000.000

Contribuição	Total	de	Quota	 
de Custos 

US$	900.000

Há três categorias importantes de fundos 
remanescentes a calcular: 

1.		fundos	disponíveis;	
2.		obrigação	restante;	e	
3.		fundos	adiantados	não	gastos	

As duas primeiras categorias integram  
fundos que podem ser ainda elegíveis para 
serem	recebidos	após	o	final	da	adjudicação.	

A terceira categoria são fundos não gastos que 
será necessário devolver à USAID, salvo se lhe 
for	atribuída	uma	prorrogação	não	financiada	
ou	outra	modificação	que	permita	gastá-los.

Para	o	final	da	adjudicação,	é	importante	
avaliar quais os fundos que restam, caso 
existam, que não foram gastos. Isto inclui tanto 
montantes disponíveis como obrigatórios.

1. Fundos Disponíveis

 Os fundos disponíveis são a diferença entre 
os que foram atribuídos e o montante total  
da adjudicação. Este montante é calculado  
da seguinte forma:

  Total da Adjudicação da USAID – Total da 
Obrigação	=	Fundos	Disponíveis

  Exemplo:	US$3.500.000	–	US$3.400.000	=	
US$100.000

 A USAID não é obrigada a desembolsar 
quaisquer fundos que não tenha atribuído. 
Esses fundos são disponibilizados em 
função da sua existência e da continuação 
da necessidade para as actividades do 
programa.	Qualquer	despesa	feita	pela	
organização acima do montante obrigatório  
é por sua conta e risco.

2. Obrigação Restante

 Uma obrigação restante é qualquer quantia 
de fundos atribuídos que não tenham sido 
gastos. Este montante é calculado da 
seguinte forma:

  Total	da	Obrigação	–	Total	de	Desembolsos	=	
Obrigação Restante

  Exemplo:	US$3.400.000	–	US$3.200.000	=	
US$200.000

	 É	fundamental	que	se	monitorize	este	
montante,	especialmente	nos	meses	finais	
da adjudicação. Se for necessário concluir 
quaisquer	actividades	finais	da	adjudicação	
antes da conclusão da mesma, pode-se 
recorrer à obrigação restante para cobrir os 
seus custos. Também pode ser possível à 
organização receber uma prorrogação não 
financiada	(6.2.3) para continuar o programa 
se sobrarem fundos atribuídos.

3. Fundos Adiantados Não Gastos

 A última categoria de fundos remanescentes 
é a do dinheiro adiantado e não gasto. Este 
montante é calculado da seguinte forma:

  Total de Desembolsos – Total das Despesas 
(Quota	da	USAID)*	=	Fundos	Adiantados	 
Não Gastos

  Exemplo:	US$3.200.000	–	US$3.089.100	=	
US$120.900

*	No	cálculo	dos	fundos	remanescentes,	é	necessário	extrair	as	despesas	cobertas	por	contribuições	de	partilha	de	custos.	No	exemplo,	as	despesas	
totais	=	US$3.989.100,	mas	a	contribuição	para	a	partilha	de	custos	=	US$900.000.	Portanto,	a	quota	total	da	USAID	nas	despesas	=	US$3.089.100.
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Se a organização tiver fundos adiantados 
que	não	tiver	gasto	no	momento	do	final	da	
adjudicação, eles têm de ser devolvidos. Ao 
calculá-los, tem de se ter em conta todas as 
despesas,	incluindo	as	facturas	finais	e	as	
despesas dos prestadores de serviços, dos 
fornecedores e dos subrecipientes.

6.3.1.3 Cumprimento 
do Requisito de Custos 
Comparticipados
Quando	a	organização	se	compromete	
a contribuir com uma quota de custos 
comparticipados para a ajudicação, tem de 
prestar contas da mesma e comprová-la. O 
cálculo	que	permite	confirmar	se	o	requisito	 
de quota de custo comparticipado foi  
cumprido é:

Requisito de Custo Comparticipado - Contribuição 
Total	de	Custo	Comparticipado	=	Saldo	de	Custos	
Comparticipados	Exemplo:	US$1.000.000	–	
US$900.000	=	US$100.000

Neste	exemplo,	a	organização	assumiu	US$1	
milhão como custo comparticipado, mas só 
contribuiu	com	US$900.000	durante	a	vigência	
da	adjudicação.	Isto	dá	US$100.000	de	saldo	
de custo comparticipado. Como a organização 
está contratualmente obrigada a cumprir a 
sua quota de custos comparticipados, terá 
de reembolsar a USAID desse saldo ou de 
deduzi-lo de um dos pedidos de reembolso 
finais.	(Para	mais	informações	sobre	custos	
comparticipados, ver capítulo	9.) 

6.3.1.4 Relatório Financeiro  
Federal Final (SF-425)
O	Relatório	Financeiro	Federal	final	tem	 
de	ser	apresentado	90	dias	após	o	final	
da adjudicação, e pode estar sujeito a 
ajustamentos de NICRA de acordo com 
auditoria da organização ou da USAID. Inclui 
o último trimestre de actividades, todas as 
transacções	e	despesas	finais	e	os	totais	
acumulados	de	toda	a	adjudicação.	É	
apresentado utilizando o Formulário Padrão 
(SF)-425	-	o	mesmo	que	se	usa	para	os	
relatórios	financeiros	trimestrais.	(Para	uma	
explicação	sobre	como	preencher	o	SF-425,	 
ver o capítulo	5).

•	O	relatório	tem	de	ser	apresentado	90	dias	
após	o	final	da	adjudicação.	A	data	do	final	
da adjudicação é indicada na adjudicação 

original, salvo se tiver sido concedida 
prorrogação (6.2.3).*	

•	O	bloco	6	(Tipo	de	Relatório)	tem	de	indicar	
que	se	trata	do	relatório	final.

•	O	bloco	9	(Data	Final	do	Período	do	Relatório)	
deve incluir as datas de toda a adjudicação.

Os cálculos do "período actual" devem  
incluir o último trimestre da adjudicação, e os 
"totais acumulados" devem corresponder aos 
totais acumulados gastos durante toda  
a adjudicação. 

De	notar	que	os	blocos	10	i	a	k	(Quota	do	
Recipiente)	são	onde	a	USAID	vai	confirmar	
se a organização cumpriu o requisito de 
contribuição de custos comparticipados, 
se existir. Esta secção deve incluir a soma 
de todas as contribuições para o programa, 
em espécie ou em numerário. Algumas 
organizações anexam uma explicação ao SF-
425	final	com	o	resumo	da	sua	contribuição	
para os custos comparticipados e declarando 
se foi cumprida ou não, e neste caso, porquê.

6.3.1.5 Relatório de Impostos 
Estrangeiros Final
Nos	90	dias	após	o	final	da	adjudicação,	a	
Instituição tem de apresentar um relatório de 
Impostos	Estrangeiros	(IVA)	final	ao	gabinete	
indicado no seu Acordo Cooperativo, na 
cláusula padrão Relatórios de Impostos 
Estrangeiros. O relatório de IVA deve englobar 
todos os impostos pagos pela organização 
e os que foram reembolsados pelo governo 
anfitrião	desde	o	último	ciclo	de	relatórios	de	
impostos	até	ao	final	da	adjudicação.	Se	forem	
recebidos reembolsos mais tarde, esses fundos 
têm de ser apresentados à USAID. (Para mais 
informações sobre Relatórios de Impostos 
Estrangeiros, ver capítulo	5.)

6.3.1.6 Auditoria Final
Um	ano	fiscal	após	o	final	da	adjudicação,	
deve	ser	efectuada	uma	auditoria	final	que	
cubra o último ano da adjudicação. Ela pode 
ser	efectuada	simultaneamente	com	o	final	
do	ano	fiscal	da	organização,	e	pode	ser	
apresentada como qualquer outra auditoria, 
de acordo com as condições estabelecidas 
no acordo. (Para mais informações, consultar 
a disposição "Contabilidade, Auditoria e 
Registos" do Acordo Cooperativo).

*	Em	caso	de	prorrogação,	continuar	a	apresentação	dos	relatórios	trimestrais	de	rotina	até	à	data	do	final	do	prazo	da	prorrogação,	conforme	
descrito no capítulo	5.
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6.3.2	Encerramento	 
Administrativo
O encerramento administrativo consiste 
em	concluir	as	tarefas	não	financeiras	com	
implicações	financeiras.	A	organização	tem	de:	

•	Assegurar	o	cumprimento	dos	padrões	da	
USAID sobre tipos de documentos que têm 
de ser conservados. (Relembra-se que tem 
de ser possível fornecer os documentos à 
USAID quando esta os solicitar).

•	Encerrar	a	conta	bancária	aberta	
especificamente	para	o	programa	logo	 
que deixe de ser necessária.

•	Rescindir	os	arrendamentos	(se	adequado)	
de espaços administrativos que não se 
tencionem utilizar após a adjudicação. 

•	Rescindir	os	contratos	de	fornecimento	
(consumíveis de escritório, alugueres, etc.). 

•	Rescindir	os	contratos	de	abastecimento	
(electricidade, água, gás, telefone, internet, 
combustíveis, etc.).

•	Rescindir	os	contratos	com	outros	
prestadores de serviços (telemóveis, 
segurança, seguros, armazéns, expedição, 
limpeza, bancos, etc.). 

•	Obter	recibos	de	todos	os	fornecedores	
confirmando	que	aceitam	a	notificação	 
de rescisão.

•	Manter	o	ambiente	de	trabalho	do	escritório	
enquanto for possível.

•	Cumprir	todas	as	obrigações	relativas	ao	
encerramento dos escritórios e de outras 
instalações do programa. Por exemplo, 
se o escritório for partilhado com outros 
programas e existirem acordos em vigor  
para suprimento das despesas do mesmo,  
é necessário rescindir esses acordos e 
informar os outros ocupantes da intenção  
de desocupar.

Relembra-se que não é possível debitar serviços 
prestados	após	a	data	final	do	projecto,	pelo	
que é necessário garantir o cancelamento a 
tempo de todos os serviços recebidos.

6.3.2.1 Manutenção  
de Documentação
É	obrigatório	a	organização	manter	todos	
os registos contabilísticos referentes à 
adjudicação durante pelo menos três anos 
após a apresentação do relatório de despesas 

final.	A	USAID	reserva-se	o	direito	de	 
efectuar auditorias à organização em qualquer 
altura durante esses três anos. Manter a 
documentação também pode ser útil no caso 
de existirem litígios ou processos judiciais.

Os subrecipientes devem também manter a 
mesma	documentação	três	anos	após	o	final	
da adjudicação. Deve-se trabalhar com eles 
para	se	confirmar	se	compreendem	as	suas	
obrigações e guardam toda a documentação 
em lugar seguro. Note-se que alguns países 
têm requisitos próprios quanto à manutenção 
de documentos que são mais longos que os  
da USAID, e tanto a organização como os  
subrecipientes têm de os cumprir.

6.3.3	Encerramento	 
de Recursos Humanos
O encerramento pode ser um momento de 
ansiedade em que os gestores tentam manter o 
equilíbrio entre o cumprimento das obrigações 
contratuais e a resposta às necessidades 
individuais do pessoal. Historicamente, o 
foco do encerramento tem sido posto no 
cumprimento das obrigações contratuais. No 
entanto, isso pode ser visto pelo pessoal como 
falta de sensibilidade, dada a preocupação com 
o futuro, especialmente se o projecto terminar. 
A comunicação é a chave para a manutenção 
de um elevado nível de desempenho. Todo o 
pessoal deve ser informado sobre o processo 
de encerramento e os planos de encerramento 
de RH, e receber indicações claras sobre 
quaisquer esforços para se manter o pessoal. 
Se as questões de pessoal forem tratadas com 
justiça, a organização é vista como um bom 
empregador, fazendo com que quando existir 
novo projecto os antigos empregados queiram 
regressar, mesmo que não seja possível mantê-
los nesta altura. Se as questões de pessoal não 
forem bem geridas, há o risco de reclamações, 
baixa moral, falta de concentração e mau 
desempenho.

6.3.3.1 Dinâmica Interpessoal 
e de Equipa
Ao longo do processo de encerramento devem 
ser realizadas reuniões periódicas para tratar 
de questões de RH. A boa prática é descobrir 
o que resultou e como pode ser melhorado. 
Tal não envolve apenas a equipa actual, mas 
dá também lições que se podem aplicar mais 
tarde. Devem-se tomar notas para incluir no 
relatório	final	do	projecto,	se	apropriado.
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Sempre que possível, deve-se tentar manter 
os empregados, transferindo-os para outros 
projectos. Deve-se preferir os com fortes 
dotes e competências para impulsionar 
desempenhos. Se existirem oportunidades, 
deve-se pensar em promover funcionários 
a cargos superiores. Para os que forem 
transferidos para outros projectos, é necessário 
criar uma nova conta de custos para o seu 
salário e regalias sociais a partir da data em 
que já não possam ser debitados ao projecto 
que esteja a terminar. 

Se não for possível transferir empregados,  
os gestores devem cumprir a legislação laboral 
local e as boas práticas de RH ao terminar o 
emprego, efectuando entrevistas de saída para 
saberem como podem melhorar as condições 
de trabalho e manter o pessoal mais tarde. As 
entrevistas de saída devem também fornecer 
aos empregados perspectivas que os possam 
ajudar a tomar decisões quanto à carreira.

Para o pessoal que deixe a organização a 
bem, é de ter em conta fornecer-lhe cartas 
de recomendação que ajudem cada um 
a encontrar novo emprego. Estas podem 
ser	separadas	dos	certificados	de	serviços	
prestados. Devem explicar as circunstâncias 
em que a pessoa perdeu o emprego e fornecer 
uma avaliação concisa dos seus atributos, 
capacidades e desempenhos. Há três coisas a 
ter em conta: ser-se honesto, ter-se a certeza 
de	se	poder	confirmar	o	que	se	diz	e	manter	
uma cópia da carta para arquivo. 

Além disso: 

•	Arquivar	e	proteger	as	fichas	de	cada	
membro do pessoal - Durante o 
encerramento, é necessário proteger a 
privacidade das pessoas, e especialmente 
dos documentos relativos a questões de 
saúde, de acidentes de trabalho ou de 
deficiência.	Deve-se	confirmar	que	o	pessoal	
despedido	não	mantenha	acesso	a	ficheiros,	
bens e e-mails da organização.

•	Assegurar	a	devolução	de	todas	as	bens	
da organização - Após a conclusão das 
tarefas, recolher as chaves, os distintivos, 
os computadores, os telemóveis, etc., do 
pessoal que saia. 

•	Confirmar	se	todo	o	pessoal	está	consciente	
de	eventuais	acordos	de	confidencialidade	
assinados quanto à divulgação de 
informações, dados ou documentos  
da organização.

6.3.3.2 Requisitos e Obrigações 
Contratuais de RH
A organização tem de cumprir a legislação 
local do país relativa a despedimentos, 
assegurando o pagamento da indemnização  
e de outros benefícios sociais nela previstos. 

O	pessoal	tem	direito	a	receber	certificados	de	
serviços prestados. Este pode simplesmente 
conter o nome da entidade empregadora, 
o nome do empregado, a data de início de 
funções	e	a	data	de	final	de	funções.	

De acordo com as normas aplicáveis ao país 
onde esteja empregado, o pessoal terá de 
receber o pagamento do último salário e de 
eventuais despesas pendentes, os dias de férias 
não gozados, a indemnização ou prémios de 
serviço e eventuais outras somas atribuídas pela 
organização. Além disso, tem de poder transferir 
as respectivas contribuições para a reforma.

Quando	o	pessoal	for	elegível	para	
repatriamento, todas as despesas têm de ser 
incorridas antes da data de conclusão do 
projecto, com os custos de expedição a serem 
fixados	antes	da	data	final	(mesmo	que	a	
expedição	só	suceda	após	o	final	do	projecto).

6.3.4	Relatório	Final	 
de Desempenho
O	relatório	final	de	desempenho	é	até	certo	
ponto semelhante ao Relatório de Desempenho 
Trimestral (descrito no capítulo	5), embora 
englobe todo o período da adjudicação. O 
AOTR pode fornecer um esboço ou modelo 
específico	a	seguir.	No	mínimo,	o	relatório	final	
de desempenho deve incluir os resultados 
finais,	as	ilacções	retiradas	e	as	conclusões.	

Tem de ser apresentado ao AOTR e 
à Compensação de Experiências de 
Desenvolvimento (DEC) (http://dec.usaid.gov)  
no	prazo	de	90	dias	após	o	final	da	adjudicação.
Muitas organizações optam por levar mais longe 
o	relatório	de	desempenho	final,	criando	algo	
mais perene que possa ser comunicado aos 
utentes, à comunidade, aos subrecipientes e 
às outras ONGs. Isso permite-lhes realçar os 
seus sucessos e registar as lições aprendidas, 
contribuindo para o esforço constante para 
melhorar as intervenções nessa zona. As 
experiências da organização podem mesmo 
ajudar outras comunidades que enfrentem 
os mesmos problemas. Há organizações que 
publicitam este documento em comunidades 
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de prática da internet, dentro da sua rede 
de ONGs, em conferências regionais e 
internacionais, ou nas respectivas publicações.

Para se elaborar este relatório é necessário 
criar um documento separado do apresentado 
à USAID, mas continua a ser necessário 
conceder os créditos a esta de forma idêntica 
a qualquer outro produto de informação 
pública relacionado com o projecto. (Para mais 
informações sobre marcas, ver capítulo	3.) 
Uma	avaliação	de	fim	de	projecto	(ver	6.2.1) 
que comprove objectivamente o impacto do 
projecto e forneça uma análise independente 
dos sucessos do projecto pode reforçar 
signiificativamente	a	qualidade	do	relatório.

6.4 Utilização Posterior  
à Adjudicação de Bens e 
Mercadorias Financiados 
pela USAID
Fica à discrição da USAID a determinação do 
destino a dar a todos os bens e mercadorias 
financiados	pela	USAID.	A	organização,	
enquanto outorgada, deve rever  
os	regulamentos	(22	CFR	226.34, 
http://edocket.access.gpo.gov/cfr_2007/
aprqtr/pdf/22cfr226.34.pdf) relativos à venda 
ou utilização de equipamentos fora de 
actividades relacionadas com a adjudicação, 
com uma antecedência de três meses em 
relação	ao	final	da	adjudicação.	Após	a	
análise dos regulamentos, deve ser preparado 
um plano de alienação - uma descrição 
detalhada do que se proponha fazer com os 
equipamentos e fornecimentos não utilizados 
quando a adjudicação terminar. Ele terá de 
ser apresentado ao AO, que pode aprovar a 
proposta ou fornecer mais instruções. 

6.4.1	Venda	de	Bens	 
e Equipamentos
Foram	definidas	as	seguintes	regras	para	
beneficiários	da	USAID:

•	A	USAID	reserva-se	o	direito	de	transferir	a	
titularidade para a USAID ou para terceiros. 
O	AO	tem	de	identificar	adequadamente	
os equipamentos ou então comunicá-lo 
ao	recipiente	por	escrito.	Quando	a	USAID	
exerce o seu direito a assumir a titularidade, 

o	equipamento	fica	sujeito	a	uma	Disposição	
Padrão intitulada Titularidade e Cuidados 
da Propriedade (Titularidade do Governo 
dos EUA). (Ver Anexo II, Disposições Padrão 
Comuns da USAID).

•	Se	a	organização	receber	instruções	para	
dispor do equipamento, a USAID reembolsa-a 
pelas despesas razoáveis incorridas na 
expedição do equipamento para novo 
local. Será necessário seguir as normas das 
aquisições relativas a concursos públicos 
para se obter o serviço mais económico. 

•	Se	não	forem	recebidas	instruções	nos	 
120	dias	civis	posteriores	à	apresentação	 
do plano de alienação, será possível a venda 
dos equipamentos, reembolsando-se a 
USAID	pela	sua	parte.	É	possível	deduzir	
e	reter	US$500	da	quota	da	USAID,	ou,	
para	artigos	de	valor	superior	a	US$5.000,	
reter	10%	das	receitas	para	despesas	de	
tratamento e de venda. 

•	A	titularidade	dos	abastecimentos	e	outros	
equipamentos consumíveis compete à 
organização quando os adquire. Se o valor 
dos abastecimentos restantes novos e não 
utilizados	ultrapassar	US$5.000	na	conclusão	
do programa e eles não forem necessários 
para	outros	projectos	financiados	pelo	USG,	
é	possível	ficar	com	eles	desde	que	se	
compense a USAID pela sua participação nos 
custos. Não é possível usar equipamentos 
adquiridos com fundos da USAID para prestar 
serviços a organizações externas por preços 
inferiores aos praticados por empresas 
privadas para serviços equivalentes, salvo 
autorização	específica	do	USG.

•	É	necessário,	no	mínimo,	proporcionar	 
a mesma cobertura de seguros aos bens 
imóveis e ao equipamento adquirido com 
fundos do USG que a estipulada para  
outros bens da organização. 

•	Compete	ao	AO	dar	instruções	especiais	 
se o acordo permitir à organização a 
compra de bens imóveis, incluindo terrenos 
ou edifícios.

6.4.2	Relatório	Final	 
de Inventário
No	prazo	de	90	dias	após	o	final	da	
adjudicação, é necessário apresentar 
um	relatório	final	que	inclua	todos	os	
equipamentos adquiridos com fundos da 
adjudicação ou recebidos da USAID. O 
inventário deve ser apresentado juntamente 
com	o	relatório	final,	devendo	ser	preenchido	

http://edocket.access.gpo.gov/cfr_2007/aprqtr/pdf/22cfr226.34.pdf
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de acordo com o clausulado do acordo e com 
o plano de alienação aprovado pela USAID. O 
inventário	final	tem	de	incluir:	

•	uma	listagem	dos	equipamentos	que	custem	
US$5.000	ou	mais	e	com	vida	útil	igual	ou	
superior a um ano adquiridos com fundos  
da USAID, e

•	 todos	os	fornecimentos	não	utilizados	de	 
valor	igual	ou	superior	a	US$5.000.	

Para cada elemento da listagem deve-se indicar:

•	custo	original;

•	participação	da	USAID	no	custo	(por	exemplo,	
se a organização tiver pago parte da compra 
com custos comparticipados ou obrigação de 
reconciliação,	é	necessário	indicá-lo);

•	 localização	e	estado	actual	do	equipamento	
e/ou	como	é	utilizado;	e

•	proposta	detalhada	do	que	se	fez	ou	se	
pretende fazer com essa propriedade.

Embora a lista anterior abranja os requisitos 
padrão, os Acordos Cooperativos podem 
variar. Por exemplo, em vez da listagem dos 
equipamentos de valor superior ou igual a 
US$5.000,	pode	ser	exigida	à	organização	 
uma que abranja todo o equipamento de  
valor	superior	a	US$500.	

6.4.3	Outras	Considerações	
sobre o Encerramento
Para além das actividades e relatórios 
fundamentais que se realizam na fase 
de encerramento, é necessário lidar com 
várias outras tarefas antes de se concluir o 
encerramento. Estas tarefas podem não se 
aplicar a todos, mas sempre que necessário,  
as organizações devem:

•	Reconciliar os Adiantamentos - Se a 
organização concedeu adiantamentos a 
subrecipientes ou funcionários, deve fazer 
com que estes lhe  apresentem relatórios 
finais	de	despesas	e	a	reembolsem	de	
quaisquer fundos remanescentes.

•	Encerrar a Conta Bancária - Encerrar a  
conta	bancária	aberta	especificamente	para	 
o programa.

•	Rescindir os Arrendamentos (se adequado) 
- Rescindir os arrendamentos de espaços 

administrativos que não se tencione utilizar 
após a adjudicação.

•	Apólices de Seguros - Cancelar as apólices 
de seguros que deixem de ser necessárias.

•	Contratos Pendentes - Rescindir quaisquer 
contratos que vigorem com fornecedores, 
consultores e outros prestadores de serviços.

•	Encerramento de Escritórios/Instalações 
- Cumprir todas as obrigações relativas ao 
encerramento dos escritórios e de outras 
instalações do programa. Por exemplo, se o 
escritório for partilhado com outros programas 
e existirem acordos em vigor para suprimento 
das despesas do mesmo, é necessário 
rescindir esses acordos e informar os outros 
ocupantes da intenção dedesocupar.

6.4.4	Carta	à	USAID
O	passo	final	de	todo	o	processo	de	
encerramento é o envio de uma carta ao 
AO	a	confirmar	a	conclusão	das	acções	
fundamentais de encerramento, incluindo a 
apresentação	das	facturas	finais,	do	inventário	e	
de todos os outros relatórios a quem de direito 
e o encerramento de todas as sub-contratações 
e sub-acordos. Esta carta deve ser arquivada, 
uma vez que a USAID pode solicitar 
informações sobre o encerramento, podendo 
ser-lhe enviada em resposta a carta original.

6.5 Sumário 
Este capítulo analisou alguns dos requisitos 
fundamentais da USAID e outras questões 
a ter em consideração à medida que se 
aproxima	a	fase	final	da	adjudicação.	É	
necessário começar cedo os preparativos para 
o encerramento, e colaborar estreitamente com 
o pessoal e os subrecipientes para assegurar 
que o investimento efectuado pela organização 
tenha o melhor impacto possível a longo  
prazo	nas	vidas	dos	beneficiários	e	nas	 
comunidades servidas.

A	Figura	40	é	um	cronograma	que	vai	de	 
12	meses	antes	da	data	do	final	da	adjudicação	
até	3	anos	após	esse	final,	cobrindo	as	tarefas	
de encerramento a realizar. As tarefas deste 
cronograma aplicam-se tando a recipientes 
principais como a subrecipientes 
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Figura	40	-	Cronograma	e	Lista	de	Verificação	de	Encerramento

Momento Actividade Quem Detalhes

12 meses 
antes	do	final 
da adjudicação

Orçamento para 
encerramento  
(obrigatório)  
Azul indica 
actividade 
obrigatória

Gestor do 
Programa

Criar um plano de trabalho e um orçamento para 
o último ano do projecto incluindo as despesas 
relacionadas com o encerramento.

Pelo menos  
9	meses  
antes	do	fim	 
da adjudicação

Plano para a 
continuidade dos 
serviços ou de 
outras actividades 
financiadas	pelo	
projecto (opcional, 
mas muito 
recomendável)

Director Executivo 1.	Verificação	da	necessidade	de	se	continuar	
os serviços ou as intervenções do projecto, 
e,	se	isso	se	justificar,	busca	de	opções	de	
financiamento.	Consultar	os	parceiros,	os	
líderes	comunitários,	os	beneficiários	e	os	
doadores para determinar se a organização vai:
a. continuar o projecto com novas fontes  
de	financiamento;

b. transferir a responsabilidade pelos serviços 
ou intervenções para um parceiro local com 
financiamento	alternativo;	ou

c. encerrar as actividades (caso, por exemplo, 
os serviços já não sejam necessários). 

2.	Criar	um	plano	que	defina	as	etapas	
necessárias para uma transição suave.

6 meses antes 
do	fim	da	
adjudicação

Início da avaliação 
de	final	de	projecto	
(opcional)

Gestor	M&E	 
ou Consultor

Efectuar uma avaliação do projecto e registar as 
experiências. Isso ajuda a USAID e os parceiros 
locais a melhorarem as actividades futuras.

Solicitar 
prorrogação 
não	financiada	
(opcional, 
conforme 
necessário)

Gestor do 
Programa
Gestor Financeiro 
Director Executivo

Determinar se o programa necessita de uma 
prorrogação	não	financiada,	ou	de	outro	tipo.	
Depois, entabular negociações com o AOTR. 
Analisar	as	taxas	de	fluxos	e	de	dispêndio	
de capital para determinar se há fundos que 
sobrem	no	final	do	programa.	Os	funcionários	da	
USAID exigem explicações sobre porque é que 
se necessita de mais tempo e o que se pretende 
alcançar durante o tempo da prorrogação 
proposta.	É	necessário	um	orçamento	detalhado	
de todas as despesas a suportar após a data 
final	original	da	adjudicação	para	prorrogações	
tanto	não	financiadas	como	financiadas.	

Director Executivo Debater as oportunidades de emprego e as 
transições	de	fim	de	projecto	com	o	pessoal.	Isso	
visa manter os funcionários tanto quanto possível 
e a preparar a organização para o caso de 
alguém	decidir	partir	antes	do	final	do	prazo	do	
projecto. Consultar a legislação laboral local para 
assegurar o cumprimento de todos os requisitos.

Elaborar os 
requisitos de 
encerramento para 
os subrecipientes  
(conforme 
necessário)

Gestores de 
Programa Principal 
e Subrecipientes

1.	Analisar	os	requisitos	de	encerramento	 
com	os	subrecipientes,	e	verificar	se	dispõem	
dos recursos e da ajuda necessária ao  
seu cumprimento.

2.	Estabelecer	prazos	para	a	apresentação	de	
relatórios	que	concedam	tempo	suficiente	para	
que	sejam	incorporados	no	relatório	final.	
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Figura 40	-	Cronograma	e	Lista	de	Verificação	de	Encerramento	(continuação)

Momento Actividade Quem Detalhes

3 meses antes 
do	fim	da	
adjudicação

Início do 
encerramento dos 
subrecipientes

Director Executivo 
do Subrecipiente

Recomenda-se o encerramento dos 
subrecipientes	30	a	60	dias	antes	do	final	da	
adjudicação, de forma a que todas as despesas 
e	relatórios	finais	estejam	concluídos	antes	 
da	data	do	final	da	adjudicação.	

Iniciar a 
monitorização  
dos acumulados

Gestor Financeiro Estar atento aos fundos remanescentes da 
adjudicação através da monitorização dos 
acumulados durante os três últimos meses  
da adjudicação.

Listagem das 
tarefas de 
encerramento 
administrativo

Director do 
Programa

Listagem de todos os contratos, arrendamentos, 
apólices de seguros e outros que tenham de ser 
rescindidos ou transferidos, bem como as datas 
e as disposições importantes a ter em conta. 

Apresentação 
do pedido de 
alienação do 
inventário ao AO

Gestor do 
Programa

Rever os regulamentos relativos à venda ou 
utilização de equipamentos fora de actividades 
relacionadas com a adjudicação. 

Criar uma descrição detalhada do que se 
proponha fazer com os equipamentos e 
fornecimentos não utilizados quando a 
adjudicação terminar. Note-se que a USAID tem  
a	decisão	final	quanto	à	disposição	final	a	dar	 
ao equipamento.

A apresentar ao AO, que pode aprovar a 
proposta ou fornecer mais instruções quanto 
ao que se deve fazer com o equipamento. Se 
não	forem	recebidas	instruções	nos	120	dias	
após a apresentação do relatório de inventário, 
é possível a venda dos equipamentos, 
reembolsando-se a USAID pela sua parte. 

(Para mais informações, consultar a disposição  
"Titularidade e Utilização de Bens" do Acordo 
Cooperativo).

Final da 
adjudicação

Rever as 
informações 
necessárias para 
os relatórios 
financeiro	e	de	
desempenho 
exijidos pelo 
doador

Director Executivo,
Gestor Financeiro

1.	Parar	de	efectuar	despesas	a	debitar	à	
adjudicação (salvo se houver autorização 
prévia,	o	que	significa	que	houve	prorrogação	
da data da adjudicação).

2.	Iniciar	o	encerramento	financeiro,	incluindo	a	
demonstração de que se cumpriram todos os 
requisitos de custos comparticipados e que 
se concluiram todas as despesas relativas  
à adjudicação.

60 dias
após	o	final	 
da adjudicação

Recolha dos 
relatórios dos 
subrecipientes  
a apresentar  
ao recipiente 
(recomendado)

Director Executivo 
do Subrecipiente

Se os subrecipientes não tiverem feito o 
encerramento	antes	da	data	do	final	da	
adjudicação, os relatórios de todos eles devem 
ser recolhidos agora para assegurar as suas 
contribuições	para	o	relatório	final.

Após a recepção 
dos relatórios dos 
subrecipientes, 
enviar-lhes a  
carta de 
encerramento

Director Executivo Enviar uma carta a encerrar formalmente a 
relação contratual com o(s) subrecipiente(s).
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Momento Actividade Quem Detalhes

90	dias	
após	o	final	 
da adjudicação

Apresentar 
o Relatório 
Financeiro 
Federal Final  
(SF-425) (Exigido)

Gestor Financeiro Apresentar	o	SF-425	final	de	acordo	com	
o estipulado no acordo e cobrindo todo o 
período	da	adjudicação.	Confirmar	que	ele	
demonstra que foram cumpridos todos os 
requisitos de custos comparticipados e que 
o	sistema	contabilístico	confirma	os	custos	
comparticipados, em caso de auditoria. Os 
fundos não gastos devem ser devolvidos  
à USAID 

Apresentar o 
relatório	final	 
de desempenho
(exigido)

Gestor do 
Programa

Apresentar	o	relatório	final	de	desempenho	
focando	os	resultados	finais	e	as	ilacções	
retiradas ao longo de todo o período da 
adjudicação, ao AOTR e ao DEC, de acordo  
com o estipulado no acordo. 

Apresentar o 
relatório	final	
de inventário 
(exigido)

Gestor do 
Programa

Apresentar	o	relatório	final	de	inventário,	que	
inclui uma listagem dos equipamentos, todos os 
fornecimentos não utilizados e uma declaração 
transmitindo	onde	foi	colocado	o	inventário	final.

Apresentar o  
relatório	final	 
de IVA (impostos 
estrangeiros) 
(exigido)

Gestor Financeiro Apresentar	o	relatório	final	de	IVA	ao	gabinete	
indicado no Acordo Cooperativo, na cláusula 
Relatórios de Impostos Estrangeiros. O relatório 
engloba os impostos pagos e reembolsados  
até	ao	final	da	adjudicação,	de	acordo	com	 
as condições do acordo. 

Final do ano 
fiscal	após o 
encerramento 
da adjudicação

Apresentar a 
auditoria	final	
(exigido)

Auditor Efectuar	uma	auditoria	final	que	cubra	o	 
último ano da adjudicação. Pode ser efectuada 
simultaneamente	com	o	final	do	ano	fiscal	da	
organização, e pode ser apresentada como 
qualquer outra auditoria, de acordo com as 
condições estabelecidas no acordo. 

3 anos após a 
apresentação 
do relatório 
financeiro	final

Manutenção de 
registos (exigido)

Gestor Financeiro Manter todos os registos contabilísticos 
referentes à adjudicação durante pelo menos três 
anos	após	a	apresentação	do	relatório	financeiro	
final.	O	USG	reserva-se	o	direito	de	efectuar	
auditorias à organização e ao(s) subrecipiente(s) 
em qualquer altura durante esses três anos.

Figura 40	-	Cronograma	e	Lista	de	Verificação	de	Encerramento	(continuação)
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Figura 41 - Actividades Essenciais de Encerramento numa Perspectiva de Desenvolvimento Organizacional 

    Gestão do Programa     Recursos Humanos     Gestão Financeira

•	 Fazer os subrecipientes e/ou 
parceiros participarem no debate 
das opções de encerramento e 
no acordo quanto à via a seguir 
(encerrar o projecto ou procurar 
alternativas).

•	 Comunicar os processos  
de encerramento a todos os 
interessados importantes, 
incluindo	o	governo	anfitrião.

•	 Reduzir ou terminar todas as 
actividades do programa

•	 Remover dísticos e outra 
documentação das instalações 
dos subrecipientes e/ou 
parceiros.

•	 Verificar	a	aceitação	dos	
documentos	finais	do	projecto	
pelo AOTR.

•	 Fazer o balanço com os 
responsáveis superiores e o 
principal pessoal no terreno  
das lições aprendidas.

•	 Terminar o arquivamento de 
todos	os	registos	finais	do	
projecto em formatos em que os 
dados e informações originais 
não possam ser alterados.

•	 Se necessário, tratar do 
armazenamento fora das 
instalações de todos os 
registos do projecto pelo tempo 
requerido pelo departamento 
financiador	e	pelo	governo	
anfitrião.

•	 Apresentar	o	relatório	final	 
de desempenho ao DEC  
(http://dec.usaid.gov).

•	 Preparar lista do pessoal 
dispensado.

•	 Colaborar com o pessoal 
principal sobre a transição de 
empregos, conforme necessário.

•	 Fazer	modificar	os	contratos	
para	reflectirem	a	data	de	
encerramento (especialmente 
em caso de prorrogação).

•	 Planear a dispensa adequada 
do pessoal e efectuar todos 
os respectivos pagamentos 
cumprindo a legislação  
laboral local.

•	 Assegurar a liquidação de 
adiantamentos ao pessoal 
pendentes.

•	 Apagar as informações 
importantes permanentemente 
dos computadores/telemóveis.

•	 Rescindir arrendamentos 
conforme adequado e obter  
os depósitos se aplicável.

•	 Gerir o encerramento dos 
escritórios/instalações.

•	 Notificar	os	prestadores	de	
serviços e/ou fornecedores do 
final	dos	serviços	e	da	data	de	
saída prevista.

•	 Concluir os documentos, 
pagamentos, etc. dos 
consultores.

•	 Comprovar	o	pagamento	final	
dos abastecimentos.

•	 Assegurar a cobrança dos 
pagamentos por cheque antes 
do encerramento da conta 
bancária.

•	 Encerrar a conta bancária  
do projecto.

•	 Apresentar o relatório  
financeiro	final.




