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GOVERNANÇA

Governança são os sistemas e processos relativos a garantir a 
orientação geral, a eficácia, a supervisão e a responsabilização numa 
organização. São normalmente da responsabilidade do Conselho de 
Administração que estabelece as políticas que o director executivo e 
o pessoal implementam no dia-a-dia.  

É essencial a boa governança para um funcionamento eficaz de 
qualquer organização não governamental (ONG). Muitas ONGs, 
fundadas para lidar com carências sociais prementes, começam 
com poucas pessoas e muitas vezes não distinguem claramente 
as funções de governança e de gestão. Contudo, à medida que 
as organizações crescem, é fundamental separar a governança da 
gestão para lhes permitir cumprir a sua missão, cumprir os seus 
valores e ter sucesso a longo prazo. 

Esta secção apresenta conceitos básicos de governança e as 
diferenças e relações entre a gestão e o Conselho de Administração 
e oferece um panorama do planeamento estratégico, processo 
fundamental para se estabelecer a orientação futura da organização. 

Tópicos:

1.1 Governança, Gestão e 

 o Papel de um Conselho de Administração

1.2        Como Estabelecer um Conselho de Administração

1.3 Vista geral da planificação estratégica
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D E F i n i ç õ E s

Governança—Sistemas e processos 
de fornecimento de visão geral, 
direcção, objectivos, responsabilização 
e supervisão a uma organização; 
normalmente é o âmbito da função do 
Conselho de Administração.

Gestão—Arte da direcção do 
funcionamento da organização no 
dia-a-dia.

Estatutos da Organização—Regras 
legais que regem o funcionamento de uma 
organização sem fins lucrativos. Os Estatutos 
estabelecem geralmente os métodos de 
escolha de administradores, criação de 
comissões e presidência de reuniões. 

P Qual é a diferença entre governança e gestão? 
Quem é responsável pela governança e por que 
razão esta é importante?

R
À medida que as organizações crescem e se expandem, é importante 
compreender a diferença entre governança e gestão e quem é 
responsável por cada uma delas. A governança trata do ideal e da 
direcção organizacional, enquanto a implementação prática das 
políticas e procedimentos compete à gestão. 
  

Na maioria das organizações da sociedade civil, a governança compete ao 
Conselho de Administração, que pode também chamar-se comissão de 
gestão, comissão executiva, Conselho de Governadores ou Conselho de 
Curadores. Este grupo supervisiona a organização e confirma que ela cumpre 
a sua missão, respeita os seus valores e mantém a viabilidade para o futuro. 

Apesar de esta não ser uma lista exaustiva, o Conselho tem em suma as 
seguintes responsabilidades: 
•	 Definir as expectativas da organização

	� Estabelecimento e conservação da perspectiva, missão e valores 
	� Elaboração de estratégias (por exemplo, plano estratégico a 

longo prazo) 
	� Criação e/aprovação das políticas da organização 

•	 Atribuir poderes
	� Selecção, gestão e apoio ao director executivo da organização 

•	 Verificar o desempenho 
	� Garantia de conformidade da aplicação dos documentos de 

governação (ex. estatutos)
	� Garantia de responsabilização e de cumprimento das leis 

e regulamentos 
	� Manutenção devida do controlo fiscal 

A gestão recebe orientações do Conselho e implementa-as no dia-a-dia.
A Gestão tem as seguintes responsabilidades: 
•	 Transmissão de expectativas – missão, estratégia, políticas – a toda a 

equipa; 
•	 Gestão das operações de rotina e implementação de programas para se 

cumprirem as expectativas; e
•	 Apresentação dos resultados ao Conselho.

Quando o equilíbrio entre as responsabilidades do Conselho e da Gestão é 
estabelecido e funciona bem, a organização tem mais capacidade para: 

•	 Satisfazer as expectativas dos utentes, beneficiários e outros 
intervenientes interessados; 

•	 Gerar programas de qualidade, eficazes e eficientes; e 
•	 Cumprir as leis, regulamentos e outros requisitos. 

Governança, Gestão e Papel de 
um Conselho de Administração 

1.1
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Próximos passos
Se a sua organização tiver dificuldades em encontrar o equilíbrio entre as 
funções do Conselho e as do director executivo, analise os estatutos da 
organização ou outro documento básico de governança, as condições de 
referência e as descrições de responsabilidades do pessoal de gestão superior 
estabelecidas pelo Conselho para ver quais são os parâmetros definidos.

Se estas fontes forem insuficientes para esclarecer a questão, pense em 
pedir ao Conselho para definir as responsabilidades e os procedimentos 
de uma forma mais clara. Afinal, faz parte da governança – e, portanto, das 
responsabilidades do Conselho - garantir que as funções e as estruturas na 
organização sejam claramente definidas.

Conselho de 
Administração

De�ne 
Expectativas

Comunica 
Expectativas

= Expectativas dos 
interessados 
correspondidas

Atribui 
Poderes

Implementa = Programas e�cazes 
e de qualidade

Veri�ca o 
desempenho

Comunica o 
Desempenho

= Conformidade com 
os requisitos e 
regulamentos

Gestão 
Executiva Resultados

R E F E R ê n C i As

A Handbook of NGO Governance  
http://www.ecnl.org/dindocuments/ 
18_Governance%20Handbook.pdf

Governança num Relance
http://www.npi-connect.net/documents/592341/0/
Capacity+Building+Series+-+Governace+at+a+Glance

Mecanismos de Governança e 
Conselho de Administração
www.help4nonprofits.com/H4NP.
htm#Boards

http://www.ecnl.org/dindocuments/18_Governance%20Handbook.pdf
http://www.npi-connect.net/documents/592341/0/Capacity+Building+Series+-+Governance+at+a+Glance
www.help4nonprofits.com/H4NP.htm#Boards
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D E F i n i ç õ E s

Governança—Sistemas e processos de 
fornecimento de visão geral, direcção, 
objectivos, responsabilização e supervisão a 
uma organização; normalmente é o âmbito 
da função do Conselho de Administração.

Gestão—A arte da direcção do 
funcionamento da organização no dia-a-dia.

P Porque é que a sua organização necessita de 
Conselho de Administração e como criar um eficaz?

R
Um dos principais activos da sua organização é o seu Conselho de 
Administração. Esse orgão, necessário em muitos países para permitir 
o registo e o funcionamento legal das ONGs, serve sobretudo para 
supervisão, mas os seus membros podem também trabalhar na  

 promoção e na angariação de fundos. 
 
Governança 1.1: Governança, Gestão e o Papel do Conselho de Administração 
analisa as diferenças entre governança e gestão e apresenta as amplas 
responsabilidades do Conselho de Administração. Aqui focamos como formar 
um Conselho de Administração.

O Conselho de Administração de uma ONG é normalmente composto 
por voluntários e está separado da gestão da organização e do pessoal 
remunerado. A sua missão principal é a supervisão da organização, incluindo 
assegurar que a organização cumpre a sua missão, respeita os seus valores 
e mantém a viabilidade para o futuro. Pode ser composto por líderes 
comunitários, representantes de grupos de beneficiários e/ou doadores 
privados. Reúne-se regularmente com o director executivo e com a equipa de 
gestão da organização para analisar a evolução.

As organizações podem ser governadas de diferentes formas. Alguns 
Conselhos de Administração reúnem frequentemente, especialmente quando 
as organizações são jovens ou enfrentam problemas.  Outros são menos 
intervenientes, reunindo-se trimestralmente ou anualmente para analisarem 
os relatórios financeiros e de desempenho e estabelecer objectivos para o 
ano seguinte.

Involuntariamente, os membros do Conselho de Administração são vistos 
na comunidade como um reflexo da sua organização. Assim, o Conselho 
de Administração tanto pode se a face como o carrasco da organização. 
É por isso muito importante que se encontre membros do Conselho que 
representem bem a organização e angariem apoio para a sua causa

Definir critérios de elegibilidade
Embora cada ONG seja diferente, há qualificações para os membros 
do Conselho de Administração que são quase universais. Primeiro, eles 
devem estar empenhados na missão da organização. Pretende-se alguém 
que se preocupe com o trabalho e esteja pronto a apresentar-se como 
voluntariamente para o apoiar. Em segundo lugar, eles devem estar prontos a 
comprometer-se a cumprir as responsabilidades do Conselho definidas pela 
organização. Estas podem incluir a participação nas reuniões do Conselho 
de Administração, a participação em comissões ou o apoio à angariação de 
fundos. Finalmente, tem de se estabelecer o prazo do mandato dos membros 
do Conselho de Administração. Estabelecer á partida a duração do mandato 
ajuda os candidatos a decidir se é possível comprometerem-se com o cargo e 
ajuda a organização a manter um Conselho jovem e cheio de vida. 

Após a determinação das qualificações pretendidas para o Conselho 
de Administração devem-se escrever as descrições das funções para 
consulta ao avaliar os candidatos ao mesmo. 

Como Estabelecer um Conselho 
de Administração Eficiente

1.2
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Apresenta-se a seguir um exemplo de descrição de funções de membro 
do Conselho. Para análise de outros exemplos, visitar www.bridgestar.org, 
managementhelp.org ou www.scoreknox.org.

A seguir, definir a composição que se pretende para o Conselho de 
Administração Embora todos os membros do Conselho devam corresponder 
às qualificações da descrição de funções, um Conselho diversificado traz 
uma gama alargada de perspectivas à organização, o que por sua vez gera 
abordagens mais ponderadas à realização da sua missão.  Pensar nas 
competências que são necessárias e se qualquer pessoa pode ajudar na 
mobilização de recursos. Por exemplo, uma organização focada na prevenção 
do VIH/SIDA ou em problemas de águas e saneamento pode preferir membros 
do Conselho que tenham competências nessas áreas técnicas. A diversidade 
da composição do Conselho pode reflectir-se no sexo, idade, crença religiosa, 
grau de rendimentos, competências, experiência, etc. 

onde Procurar membros do conselho de 
administração
Prever o recrutamento de indivíduos que sejam:
•	 líderes nas comunidades servidas pela organização. É uma excelente 

forma de assegurar que as estratégias da organização sejam aplicáveis 
e correspondam às carências da comunidade. Além disso, tais líderes 
têm frequentemente contactos com grupos ou redes que podem apoiar o 
trabalho da organização. 

•	 membros activos de associações profissionais como as representativas 
do comércio, contabilidade, direito ou do sector técnico em que a 
organização trabalha. Estes indivíduos podem oferecer serviços que de 
outra forma são muito caros para a organização.

•	 de prestígio ou famosos. Ponderar cuidadosamente as vantagens e 
os prejuízos potenciais de membros famosos no Conselho. Antes de 
serem contactados, é aconselhável saber se exprimiram interesse pela 
causa da organização. Além disso, ter em atenção que tais celebridades 
podem frequentemente não ter tempo que chegue para cumprirem os 
compromissos pedidos aos membros do Conselho de Administração. 

•	 membros do grupo dos beneficiários ou utentes. Fazê-lo assegura 
a existência de uma voz das pessoas que servimos a ser ouvida no 
Conselho de Administração. 

Espera-se de todos os membros que contribuam para a governança da 
organização pelo Conselho. O nível e o tipo de contribuições variará de acordo 
com a situação, as competências e a experiência individuais de cada membro 
do Conselho. Nunca excluir um candidato por não possuir os mesmos recursos 
materiais que outros a serem analisados. 

Exemplo de Descrição de Funções para Membros do Conselho 
de Administração

1. Conhecer e apoiar a missão da organização
2. Participar regularmente nas reuniões do Conselho (especificar se 

mensais, trimestrais, etc.) 
3. Preparar-se antecipadamente para as reuniões
4. Guardar confidencialidade
5. Fornecer orientação imparcial e informada
6. Evitar planos particulares e conflitos de interesse
7. Participar em comissões e eventos especiais
8. Aconselhar o responsável executivo
9. Participar no desenvolvimento de recursos
10. Promover a organização na comunidade

Fonte: Exemplo de Descrição de Funções para Membros do Conselho de 
Administração em Manual de Governança de ONGs de CEE Working Group on 
Nonprofit Governance, http://www.ecnl.org/dindocuments/18_Governance%20
Handbook.pdf

E v i tA R  C O n F l i tO s  
D E  i n t E R E s s E

Presume-se que todos os membros 
do Conselho de Administração 
de ONGs agem de acordo com 
o interesse das organizações. No 
entanto há casos que ensombram 
tal afirmação. Apenas alguns 
exemplos:
•	 O membro do Conselho também 

tem funções idênticas em uma 
ONG rival. 

•	 A ONG compra equipamentos 
de escritório à empresa de 
um parente de um membro 
do Conselho. 

•	 Um membro do Conselho 
contrata alguém para o 
pessoal para lhe prestar 
serviços privados. 

•	 A ONG paga um ordenado ao 
filho do presidente do Conselho.

Pode haver explicações razoáveis 
para tais situações, que não 
envolvam necessariamente reais 
maus procedimentos. Mas, em todos 
estes casos existem conflitos de 
interesses potenciais ou detectados, 
mesmo que de facto não existam 
delitos ou infracções. Como o 
Conselho é o reflexo da organização, 
o melhor é navegar ao largo de 
conflitos de interesses, mesmo 
que aparentes.

Fonte: Questions Every Board  
Member Should Ask by the CEE  
Working Group on Nonprofit 
Governance, The Global 
Forum on NGO Governance, 
www.NGOBoards.org.
http://www.ecnl.org/dindocuments/
18_Governance%20Handbook.pdf

Leve o seu tempo a conhecer 
os candidatos ao Conselho 
de Administração, e analise 
cuidadosamente o que 
eles podem trazer a este 
se forem escolhidos. 
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Os membros do Conselho de Administração podem contribuir de formas 
diferentes, e uma perspectiva específica pode ser tão importante como 
a capacidade de angariação de fundos, dependendo da situação e das 
necessidades da organização.

criar um processo padrão para o 
recrutamento e selecção de candidatos
O recrutamento de membros do Conselho de Administração não é tarefa 
única nem para uma pessoa. É boa prática formar uma pequena comissão 
que seguirá um processo sistemático de recrutamento, entrevistando 
e seleccionando os novos membros do Conselho. Os processos de 
recrutamento e selecção devem estar previstos nos estatutos da organização 
para serem utilizados sempre que se tenha de preencher uma vaga 
no Conselho.

Deve-se começar por sondar a comunidade para identificar um grupo de 
potenciais candidatos que a comissão pense corresponderem aos cargos no 
Conselho com base nas respectivas descrições já elaboradas. Como para 
uma função no pessoal, deve-se tentar encontrar dois candidatos para cada 
lugar vago no Conselho, para haver poder de escolha quando se tomar a 
decisão final. 

Após a identificação dos candidatos, eles devem ser contactados por e-mail, 
se possível e adequado no contexto do país, para explicação do processo de 
recrutamento, descrição das funções e informações sobre a organização.  

Se o candidato estiver aberto a integrar o Conselho, marcar uma entrevista 
logo que possível. Ela é uma oportunidade para se conhecer melhor 
o candidato e para este saber mais sobre o cargo e a organização. É 
também o melhor momento para se fazer a triagem de potenciais conflitos 
de interesses dos candidatos. Se qualquer membro do Conselho tiver 
conflitos de interesses, isso pode colocar em causa a integridade de toda a 
organização. É por isso muito importante inquirir o candidato sobre quaisquer 
relações que tenha com o pessoal ou os executivos da organização e de 
organizações concorrentes. 

No final da entrevista, perguntar se o candidato continua interessado em 
integrar o Conselho, para não se perder tempo a analisar alguém que não quer 
aceitar o cargo que lhe é proposto.

Após a conclusão das entrevistas, reunir a comissão de selecção. Nas 
deliberações, ter em conta a descrição de funções, bem como os objectivos 
da organização e a composição desejada do Conselho de Administração. 
Proceder à escolha e informar o feliz contemplado.

Embora possa ser difícil encontrar membros do Conselho de Administração 
competentes, vale a pena porque ter as pessoas certas e com as 
competências desejadas no Conselho pode ajudar à realização da missão e 
aumentar o impacto da organização na sua comunidade.

Exemplo de Ordem de trabalhos 
de Orientação

• Boas-vindas e apresentações
• Análise da missão, ideal e 

objectivos da organização
• Análise das funções e 

responsabilidades do Conselho de 
Administração 

• Análise da descrição de 
funções do cargo no Conselho 
apresentando expectativas 
específicas

• Oportunidade para o candidato ao 
Conselho fazer perguntas

• Avaliação da vontade do candidato 
em aceitar o cargo

• Debate das próximas etapas

Fonte: Exemplo de Ordem de 
Trabalhos de Orientação em Create 
the Future, Developing a Board 
Recruitment Plan http://www.
createthefuture.com/developing.htm

R E F E R ê n C i As

Manual de Governança de ONGs 
http://www.ecnl.org/dindocuments/
18_Governance%20Handbook.pdf

Criação de Planos de Recrutamento para 
o Conselho de Administração
http://www.createthefuture.com/
developing.htm 

Mecanismos de Governança e Conselho 
de Administração www.help4nonprofits.
com/H4NP.htm#Boards

Recrutamento de Membros de Conselhos 
de Administração Sem Fins Lucrativos
http://www.bridgestar.org/
LearningCenters/Recruiting/
RecruitingBoardMembers.aspx

http://www.ecnl.org/dindocuments/18_Governance%20Handbook.pdf
http://www.createthefuture.com/developing.htm
www.help4nonprofits.com/H4NP.htm#Boards
http://www.bridgestar.org/LearningCenters/Recruiting/RecruitingBoardMembers.aspx
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P Como arrancamos com o planeamento 
para o futuro? 

R
O planeamento estratégico é um processo participativo e estruturado 
para estabelecer a orientação futura da organização. É uma 
ferramenta de gestão que ajudará a sua organização a identificar as 
suas capacidades actuais, as suas necessidades e os seus 

objectivos. Há vários métodos para efectuar a planificação estratégica, mas o 
mais simples é mediante a resposta colectiva a quatro perguntas essenciais:

•	 Onde estamos agora?
•	 Para onde vamos?
•	 Como lá chegar?
•	 Como saber se já chegámos ou não?

Um processo de planeamento estratégico e os seus resultados só são bons 
se forem honestos e úteis - honestos significa a abordagem objectiva dos 
factores internos e externos, e úteis significa que traduzem os objectivos 
específicos e as etapas na acção para ajudar a organização a avançar.

o Prazo da Planificação
O futuro da organização pode ser visto como dividido em três partes: o 
horizonte de acção, o horizonte estratégico e o ideal a longo prazo: Cada 
organização se encontra numa fase diferente da sua evolução, e num estádio 
distinto em cada momento da sua vida organizacional. Independentemente de 
onde a sua organização se encontre actualmente, a planificação estratégica é 
um processo fundamental para a ajudar a avançar para o futuro.

O horizonte de acção ou a curto prazo é definido pelas descrições de 
programas, acordos, disposições de pessoal e planos de trabalho actualmente 
vigentes. Pode corresponder a um ano ou estender-se até ao final da 
adjudicação do Governo dos EUA (USG). O horizonte estratégico ou a 
médio prazo é normalmente um período de dois a cinco anos que começa 
quando o horizonte de acção começa a desvanecer-se. As variáveis como 
o financiamento, a alocação de pessoal e os planos de trabalho tendem a 
tornar-se cada vez mais incertos à medida que termina o financiamento para 
programas específicos.

No entanto, algumas variáveis podem não ser totalmente indeterminadas. 
Por exemplo, pode não ser capaz de identificar com precisão futuras 
fontes de financiamento, mas provavelmente já tem algumas boas ideias e 
projectos potenciais. Esta é a fase durante a qual o seu plano estratégico é 
especialmente importante.

D E F i n i ç õ E s

Plano de Acção—Uma série específica de 
etapas que descrevem o que tem de ser 
feito, como, quando e por quem, para se 
alcançar um ou mais objectivos. Podem 
ser usados planos de acção escritos 
ao nível da organização, do projecto ou 
da actividade.

Horizonte—Prazo de tempo contemplado 
por uma organização no futuro ao preparar 
um plano estratégico. Este prazo varia 
normalmente entre dois e cinco anos, mas 
o horizonte apropriado depende do sector. 

visão (ideal ou Objectivos)—Declaração 
inspiradora sobre o que a organização 
tenta alcançar. As ONGs concentram-se 
frequentemente no problema que esperam 
resolver elaborando um ideal que têm para 
o futuro, após o problema ser resolvido ou 
a situação melhorar comprovadamente.
 
Missão—Aprofunda a visão, resumindo 
as acções a tomar pela organização 
para tornar essa visão uma realidade. É 
essa declaração que esclarece os fins da 
organização e a sua actividade diária. 

interessados— Pessoas ou organizações 
que podem influenciar ou ser afectadas 
pelo programa da organização.

       Conhecido                                                    

Prazo de 
Acção

 Prazo 
Estratégico

 Visão a 
Longo Prazo

"A estratégia converte a 
missão e os objectivos de 
uma instituição sem fins 
lucrativos em desempenhos." 

 
 

Planos de Trabalho
Descrições de Programas

Acordos

Plano 
Estratégico

    Diminuição Gradual dos
Programas Existentes

  2 a 3 Anos Após os 
Programas Existentes

5 a 10 
Anos

 
Hoje       

Desconhecido

Vista geral da planificação 
estratégica

1.3
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Para lá do horizonte estratégico reside o ideal a longo prazo. É nele que 
as variáveis se tornam imprevisíveis, mas a perspectiva a longo prazo é a 
força original que traça o seu percurso.

Dez passos de planificação estratégica
1. Determinar um processo de planeamento estratégico. Para 

conseguir adesão e melhorar as hipóteses de que o plano não fique 
na prateleira, fazer participar as pessoas que serão responsáveis pela 
sua implementação. Em reunião com o pessoal chave, os membros do 
Conselho e até alguns interessados externos, esclarecer o mandato e o 
objectivo do trabalho e debater o valor do planeamento estratégico e dos 
seus custos em termos de tempo e recursos. Criar um plano de trabalho e 
um cronograma e atribuir tarefas específicas às pessoas.

2. Definir ou rever o ideal e a missão da organização. Verificar se existe 
consenso sobre o porquê de a organização existir, o que procura conseguir 
e quem serve. Isto é a base para a escrita ou revisão da declaração de 
objectivos Por exemplo: “A ONG XYZ idealiza a nossa comunidade livre 
da fome, onde cada pessoa tem acesso a alimentos sãos e suficientes 
para manter uma vida saudável e produtiva”. Escrever ou rever então a 
declaração de objectivos. Por exemplo: “A nossa missão é lutar contra 
a pobreza e a fome na nossa comunidade gerando programas de 
desenvolvimento económico, educativo e agrícola que correspondam às 
necessidades comunitárias”.

3. Efectuar uma sondagem ambiental. Procurar forças, fraquezas, 
oportunidades e ameaças (análise SWOT). Forças e fraquezas corresponde 
ao trabalho interno da organização; relacionam-se com os activos e 
passivos actuais. Existem oportunidades e ameaças fora da organização, 
que são referentes ao futuro.

4. identificar os problemas e escolhas fundamentais. Analisar e especificar 
as prioridades da organização em termos de tempo e importância. 

5. Estabelecer as metas estratégicas. Ligar as metas estratégicas ao ideal 
da organização Trata-se essencialmente de uma imagem do que será a 
organização se implementar com sucesso o plano estratégico. Por exemplo: 
"Aumentar os rendimentos de famílias chefiadas por mulheres na província 
X através melhor criação e comercialização de animais".

6. Estabelecer os objectivos estratégicos. Determinar objectivos 
estratégicos que estabeleçam como se pretende alcançar as metas. Por 
exemplo: "Até [ano], a nossa ONG vai apoiar iniciativas com o objectivo de 
aumentar os rendimentos de [Y número de] famílias chefiadas por mulheres 
na província X através melhores práticas de criação e de reprodução e de 
comercialização de animais".

7. Criar um plano de acção. Determinar as etapas específicas - o 
que tem de ser feito, como, quando e por quem - para realizar cada 
objectivo estratégico.

8. identificar os recursos necessários para executar o plano de acção. 
Responder a questões básicas, nomeadamente: De que fontes de 
financiamento dispomos? Onde mais podemos obter financiamento? De 
que recursos humanos necessitamos? Quem no nosso pessoal possui os 
conhecimentos, as competências e a experiência necessários? Adicione as 
respostas ao seu plano de acção.

9. Criar um orçamento e um plano de implementação. Após a elaboração 
do plano de acção e a identificação dos recursos necessários, calcule 
quanto custa executá-lo durante os próximos três anos.

10. Monitorizar e avaliar a evolução; reajustar o plano se necessário. 
A equipa de planeamento estratégico deve continuar a reunir-se 
regularmente para avaliar os progressos internos e as realidades 
externas e para modificar o plano se necessário para o adaptar às 
novas circunstâncias.

R E F E R ê n C i As

Kit de ferramentas de planeamento 
estratégico Civicus 
http://www.civicus.org/new/media/
Strategic%20Planning.pdf

Developing Strategic Plans:  
A Tool for Community- and Faith-Based 
Organizations (pdf) 
http://www.humanitarianforum.
org/data/files/resources/713/en/
AllianceStrategicPlanningTool.pdf 

Problem Solving: SWOTS &  
Strategic Plans  
http://www.networklearning.org/index.
php?option=com_content& 
view=article&id=118:problem 
solving-swots-a-strategic-plans& 
catid=21:management&Itemid=145

“O planeamento estratégico é 
um processo através do qual 
podemos prever o futuro e criar 
os procedimentos e operações 
necessários para influenciar e 
alcançar esse futuro".  

-Clark Crouch

http://www.civicus.org/new/media/Strategic%20Planning.pdf
http://www.humanitarianforum.org/data/files/resources/713/en/AllianceStrategicPlanningTool.pdf
http://www.networklearning.org/index.php?option=com_content&view=article&id=118:problemsolving-swots-a-strategic-plans&catid=21:management&ltemid=145
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GESTÃO FINANCEIRA

Gestão financeira é mais que manter registos exactos das contas. 
Envolve também o planeamento, controlo e monitorização de 
recursos financeiros para alcançar os objectivos da organização. 
No mínimo, um sistema de gestão financeira deve assegurar que as 
despesas são adequadamente classificadas, registadas e imputadas 
nas contas correctas, e que os gestores sejam capazes de efectuar 
relatórios exactos das informações financeiras ao Conselho de 
Administração e aos doadores.

Um bom sistema de gestão financeira facilita a prestação de contas 
aos doadores e beneficiários do projecto, aumentando assim o 
seu respeito e confiança na organização. Isto, por sua vez, ajuda a 
ONG a ser mais competitiva e pode aumentar as suas hipóteses de 
manter a sua saúde financeira a longo prazo. 

Esta secção apresenta os elementos chave para um sistema de 
gestão financeira abrangente e as formas de as ONGs reforçarem a 
sua capacidade neste domínio vital. Cobre ainda  
os requisitos da USAID para pedidos de fundos, relatórios de 
despesas, alocação de recursos e auditoria.

Tópicos:

2.1 Vista Geral da Gestão Financeira

2.2 Fundos Remanescentes e Taxas de Consumo

2.3      Compreensão da Flutuação das Taxas de Câmbio  

2.4 Partilha de Custos (custos não cobertos)

2.5 Imputação de Custos Não Cobertos

2.6 Comunicação dos impostos pagos no estrangeiro ("IVA")

2.7 Solicitar Fundos do Governo dos EUA através do Formulário  
 Padrão-270 (SF-270)

2.8 SF-425: Preenchimento do Formulário de Informação da  
 Situação Financeira do USG

2.9      Requisitos Anuais de Auditoria: Perguntas e Respostas
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D E F i n i ç õ E s

Gestão Financeira—Planeamento, 
organização, controlo e monitorização 
de recursos financeiros para sustentar 
os objectivos e o funcionamento de 
uma organização.

Manual de Gestão Financeira—Um 
conjunto de directivas e práticas que 
definem como uma organização conduz 
os seus assuntos fiscais no dia-a-dia. 

P O que é que implica a boa gestão financeira? 

R
Boa gestão financeira envolve o planeamento, organização, controlo 
e monitorização de recursos para que a organização atinja os seus 
objectivos e cumpra os compromissos para com os beneficiários, 
doadores e outros interessados. 

 
Boa gestão financeira é mais do que manter registos exactos das contas. 
Muitas ONGs podem ter apenas um sistema de contabilidade ou de guarda-
livros em vez de um sistema de gestão financeira. A contabilidade é um 
subsistema da gestão financeira. Um sistema de gestão financeira abrange 
tantos sistemas administrativos como sistemas contabilísticos.

Os sistemas administrativos proporcionam um quadro para tratamento das 
aquisições, viagens, inventário, instalações e questões de pessoal como 
salários e regalias sociais. (Ver Conformidade 5.1–5.6)

Os sistemas de contabilidade abrangem os métodos, procedimentos e 
controlos estabelecidos para reunir, registar, classificar, analisar, resumir, 
interpretar e apresentar dados financeiros pontuais e exactos.  

Quatro Pilares fundamentais da 
Gestão financeira 
Embora nenhum modelo de gestão financeira sirva para todas as 
organizações, os componentes seguintes são essenciais a uma boa 
gestão financeira:

1. Planear ajuda a preparar a organização para o futuro através da criação 
de orçamentos para cobrir as actividades de um programa ou de toda a 
organização por um ano ou por período superior.

2. Organizar esclarece quem faz o quê, porquê, quando e como. 
3. Controlar estabelece sistemas e procedimentos, verificações e 

confirmações, para assegurar que os recursos financeiros da organização 
são devidamente tratados e que os riscos são controlados. 

4. Monitorizar compara os planos com os desempenhos reais para 
detectar as forças e fraquezas no planeamento e implementação, 
reajustando-os se necessário.

Quem é responsável pela gestão financeira? 
Os membros do pessoal a todos os níveis têm um papel a desempenhar para 
ajudarem a gerir os riscos, responderem perante os doadores e beneficiários 
e apresentarem resultados pela organização. O Conselho de Administração 
assume a supervisão financeira de toda a organização e é o seu único 
responsável perante a Lei. No entanto, ele delega normalmente as suas 
responsabilidades correntes no director executivo ou na gestão de topo, que 
por sua vez delega algumas funções nos responsáveis principais. Estes, por 

Sistemas 
Contabilísticos

Sistemas 
Administrativos

Gestão 
Financeira

M A n uA l  D E  G E stãO 
F i n A n C E i RA  D E  O n G

Exemplo de tabela de Conteúdos
• Rotinas de contabilidade financeira 
• Carta de códigos de contas e 

centros de custo 
• Normas de delegação de 

responsabilidade (ou seja, quem 
pode fazer o quê) 

• Processo de planeamento e gestão 
orçamental 

• Procedimentos de encomenda  
e aquisição 

• Procedimentos bancários e de 
tratamento de numerário 

• Rotinas e prazos contabilísticos  
da gestão 

• Gestão e controlo de activos fixos 
• Vencimentos e regalias sociais  

do pessoal 
• Planos anuais de auditoria 
• Como lidar com fraudes e  

outras irregularidades 
• Código de conduta para o pessoal 

e os membros do Conselho 
de Administração 

O manual pode ainda incluir 
documentos de referência como: 
•	 carta da organização, 
• descrições de funções, 
• formulários padrão, e
• glossário e/ou lista de acrónimos 

e abreviaturas.

Fonte: Practical Financial Management 
for NGOs—Getting the Basics Right. 
Terry Lewis. Mango (Management 
Accounting for Non-governmental 
Organisations) 2009. http://www.mango.
org.uk/

Vista Geral da Gestão Financeira
2.1
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sua vez, delegam algumas funções em inferiores hierárquicos, e assim por 
diante, conforme se ilustra na tabela abaixo.

Protagonistas 
na Gestão 
Financeira Exemplo de Responsabilidades

Conselho de 
Administração 
(Curadores)

• Supervisão dos controlos financeiros e prestação de contas
• Análise e aprovação do orçamento anual
• Aprovação de políticas financeiras, incluindo delegação de poderes
• Análise e aprovação de relatórios financeiros semestrais e 

anuais (auditados) 
• Monitorização e apoio à mobilização de recursos
• Avaliação dos riscos financeiros que a ONG enfrenta

Director 
Geral —  
CEO (Director 
Executivo)

• Responder perante o Conselho e gerir o processo 
de orçamentação

• Nomear/contratar pessoal financeiro e delegar tarefas
• Rever os acordos/contratos com doadores e outros
• Assegurar que os registos financeiros são exactos e actualizados
• Assegurar a preparação correcta e atempada e a apresentação de 

relatórios financeiros
• Assegurar que as actividades dos programas correspondem ao 

orçamento e aos resultados
• Monitorizar os recursos e gerir a geração de receitas
• Monitorizar as necessidades financeiras da organização e a 

planificação de actividades

Responsáveis 
superiores

• Gerir e monitorizar os orçamentos dos respectivos departamentos 
ou projectos

• Analisar os relatórios financeiros da organização e dar parecer 
ao CEO

• Delegar novamente algumas responsabilidades financeiras na 
sua equipa

• Projectar necessidades financeiras futuras

Pessoal do 
Programa

• Estabelecer orçamentos de projectos para assegurar a inclusão de 
todos os custos (como produtos, M&E, implementação)

• Controlar os orçamentos para assegurar que o dinheiro é gasto 
conforme o estabelecido e colaborar com o pessoal financeiro 
para confirmar a aplicação das directivas e procedimentos e a 
codificação e comunicação adequada das despesas 

• Trabalhar com o pessoal apropriado para assegurar que as 
aquisições têm a melhor relação qualidade/preço

Pessoal 
Financeiro

• Cuidar do dinheiro da ONG, incluindo depósitos e emissão 
de recibos

• Administrar o processo de pagamentos para assegurar que as 
facturas sejam pagas atempadamente

• Preencher os livros de contas e reconciliá-las mensalmente
• Preparar relatórios financeiros internos e externos

analisar os requisitos mínimos do sistema 
financeiro do usG
O U.S. Code of Federal Regulations - Código Federal de Regulamenações 
dos EUA (CFR) contém um conjunto de requisitos mínimos a que os sistemas 
financeiros das ONGs têm de corresponder antes de receberem fundos de 
adjudicação do USG, devendo mantê-los enquanto esta estiver em vigor. Estão 
disponíveis informações detalhadas on-line em http://www.access.gpo.gov/
nara/cfr/waisidx_10/22cfr226_10.html.

criar um manual de Gestão financeira
Documentar como os seus sistemas administrativo e de contabilidade funcionam. 
Não há um modelo único de manual de gestão financeira, porque depende das 
necessidades e da estrutura da organização. No entanto, a tabela de conteúdos 
de exemplo na página anterior é um bom ponto de partida. Deve-se imprimir e 
encadernar as políticas e procedimentos num manual que seja comunicado a 
todo o pessoal e que esteja prontamente acessível por todos.

R E F E R ê n C i As

U.S. Government Standards for Financial 
Management Systems U.S. Code of 
Federal Regulations 22 CFR 226.21
http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/
waisidx_10/22cfr226_10.html

The NPI Resource Guide
www.npi-connect.net

Practical Financial Management 
for NGOs—Getting the Basics Right. 
Mango (Management Accounting for 
Non-governmental Organisations)
http://www.mango.org.uk/Guide 

A Practical Guide to the Financial 
Management of NGOs. Namibia Institute 
for Democracy
http://www.nid.org.na/pdf/publications/
Financial%20training%20manual.pdf

MSH EHandbook Chapter 6 “Managing 
Finances and Related Systems” 
http://www.msh.org/Documents/upload/
msh_eHandbook_ch06.pdf 

A boa gestão financeira 
reforça a capacidade de 
prestar contas perante os 
doadores e beneficiários. 
Aumenta também o respeito e 
a confiança na organização, 
melhorando as suas hipóteses 
de saúde financeira a 
longo prazo.

http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_10/22cfr226_10.html
http://www.nid.org.na/pdf/publications/Financial%20training%20manual.pdf
http://www.msh.org/Documents/upload/msh_eHandbook_ch06.pdf
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D E F i n i ç õ E s

Montante Adjudicado (ou Adjudicação)— 
A soma total que se prevê que o USG 
venha a gastar ao longo da duração 
do projecto.

Montante Atribuído (ou Obrigado)—É a 
soma destinada pelo USG ao projecto 
em determinado momento, que pode 
ser o montante total da adjudicação 
ou apenas uma parte. Por outras 
palavras, é o montante disponível para 
a organização gastar no projecto em 
determinado momento.

Fundos Remanescentes—Quantidade de 
fundos atribuídos mas ainda não gastos.

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

P Quais são os nossos "fundos remanescentes" e 
"taxa de consumo" e como os calculamos?

R
Podemos ouvir termos como "fundos remanescentes" e "taxa de 
consumo" no debate da gestão financeira do Acordo de Cooperação. 
Mas o que significam, para que são usados, e como se calculam? 
 

Para controlar quanto dinheiro você está gastando sob sua subvenção do 
Governo dos Estados Unidos (USG) e assegurar-se que há bastante dinheiro 
disponível para cobrir as suas despesas próximas, dois números chave a 
seguir são os seus fundos remanescentes e taxa de consumo. 

Para calculá-los, comece por analisar o seu acordo de subvenção para 
identificar o montante que o governo dos EUA se comprometeu a dar por 
enquanto para a sua subvenção, conhecido como "valor obrigado." Note que 
este valor é diferente do " valor de adjudicação," que é o total que se espera 
atribuir ao longo da subvenção.

Os seus fundos remanescentes são a quantidade de fundos atribuídos mas 
ainda não gastos. Este é o montante de dinheiro que está disponível para você 
aplicar nas actividades do projecto. Calcule isto somando todos os fundos que 
já gastou até agora e subtraindo esse valor da obrigação total.

          Cálculo: Fundos remanescentes = Total Atribuído – Total Gasto  

A taxa de consumo é a velocidade a que a organização dispende os 
fundos da adjudicação. O cálculo básico da sua taxa de consumo é 
descobrir quanto se gastou e dividir isso pelo número de meses em que 
se gastou.
       
         Cálculo: Taxa de Consumo = Montante Total Gasto / N.º de Meses

Exemplo: 

•	 A "MyNGO" recebeu a adjudicação de um Acordo de Cooperação num 
total de US$1.000. Recebeu uma obrigação inicial de 10 dólares. Quando 
o plano de trabalho foi aprovado, recebeu uma dotação adicional de 
US$300, elevando o total obrigado a US$310.

•	 A MyNGO fez funcionar o projecto durante quatro meses e gastou um 
total de 145 dólares.

•	 Subtraindo a despesa total (145 dólares) do total obrigado (de 310 
dólares) dá-nos os fundos remanescentes de 165 dólares.

•	 A divisão do montante gasto (145 dólares) pelo número de meses em que 
gastámos (4) dá-nos uma taxa de consumo de 36,25 dólares por mês.

O b R i GAç õ E s  v s . 
A D j u D i CAçãO

É importante entender que seu valor 
obrigado não é necessariamente o 
valor total da adjudicação. O valor 
total da adjudicação é o valor que se 
prevê gastar durante a vida de seu 
projeto. O valor obrigado é o valor que 
o governo dos EUA se comprometeu 
definitivamente a gastar no projeto. 

No entanto, só porque sua 
organização recebeu uma adjudicação, 
o governo dos EUA é apenas 
responsável por lhe pagar até ao valor 
obrigado. Qualquer despesa feita 
pela organização acima do montante 
obrigatório é por sua conta e risco!

"Fundos remanescentes" e "Taxa 
de consumo"

2.2
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Próximos passos
Usando os fundos remanescentes e a taxa de consumo, você pode calcular 
para quantos meses chega o dinheiro que ainda antes de precisar de uma 
obrigação adicional. 

Cálculo Fundos remanescentes / Taxa de Consumo = n.º aproximado de 
meses com dinheiro antes de ser gasto o montante obrigado

No nosso exemplo acima, dividindo fundos remanescentes de Minha ONG de 
165 dólares pela taxa de consumo de 36,25 dólares diz-nos que Minha ONG 
gastará a sua obrigação restante durante aproximadamente quatro meses e 
meio, presumindo despesas aproximadamente ao mesmo nível. 

Controlando os seus fundos remanescentes e taxa de consumo, você pode 
controlar os seus gastos para se assegurar de que não está a gastar nem 
muito rapidamente nem muito lentamente. O mais importante é que ao ao ver 
este números, você saberá quando tem de solicitar uma obrigação adicional 
do governo dos EUA. 

adjudicação usG mynGo

Valor da Adjudicação $1.000

Obrigação Original $10

Obrigação adicional $300

Obrigação Total até à data $310

Jan Fev Mar Abr Total

Despesas $25 $55 $35 $30 $145

Cálculos Resultado

Fundos remanescentes $310-$145 $165

Taxa de consumo $145 / 4 $36,25

Meses Restantes $165 / $36,25 4,5 meses

Divisão do Valor total da adjudicação

R E F E R ê n C i As

ADS Glossary 
http://www.usaid.gov/policy/ads/
glossary.pdf 

USAID’s Accrual Documentation  
http://www.usaid.gov/policy/ads/600/
631sab.pdf 

P O n tO s  A  C O n s i D E RA R

Atenção: o processo de solicitar e 
receber fundos adicionais do governo 
dos EUA pode levar bastante tempo, 
por isso assegure-se por favor de 
projectar para o futuro, para que 
o seu projecto possa continuar 
sem interrupção.

16,5%

14,5%

69%

Fundos 
Remanescentes
Gastos

Obrigados Não obrigados

http://www.usaid.gov/policy/ads/glossary.pdf
http://www.usaid.gov/policy/ads/600/631sab.pdf
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D E F i n i ç õ E s

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

taxa de câmbio—Quantidade de dinheiro 
necessária em determinada divisa para 
comprar outra.  Este processo é também 
chamado "conversão cambial".

Montante Atribuído (ou Obrigado)—É a 
soma destinada pelo USG ao projecto em 
determinado momento, que pode ser o 
montante total da adjudicação ou apenas 
uma parte. Por outras palavras, é o montante 
disponível para a organização gastar no 
projecto em determinado momento.

Fundos Remanescentes—Quantidade de 
fundos atribuídos mas ainda não gastos.

Média Ponderada de taxa de Câmbio—  
Uma média das taxas de câmbio ao longo 
de determinado período de tempo. 

P O que são taxas de câmbio flutuantes, e qual o seu 
impacto na implementação de projectos?

R
Embora a maioria das transacções com vendedores nacionais tenha 
de se efectuar em divisa local, o orçamento apresentado para as 
adjudicações da USAID, o montante concedido e os relatórios 
financeiros que têm de ser apresentados têm de ser em dólares 

(USD).  Consequentemente, quando se converte fundos de uma divisa para 
outra, é necessário ter em conta como as alterações da taxa de câmbios 
entre essas moedas podem afectar o montante real de financiamento 
disponível para a implementação do programa.  
 
A seguir analisam-se as consequências da flutuação das taxas de câmbios e 
indicam-se estratégias para tratar do problema com as mínimas perturbações 
nos serviços do programa.

taxas de câmbio fixas versus flutuantes 
Taxa de câmbio é o preço pelo qual uma divisa pode ser trocada por outra em 
determinado momento, Há duas formas de se estabelecer o preço de uma 
divisa: 1) o governo (ou o banco emissor) determina uma taxa e mantém-na 
como taxa de câmbio oficial, ou 2) o mercado de câmbios privado (forex) 
determina a taxa com base na oferta e na procura de determinada moeda em 
relação às outras. Consequentemente, a taxa é flutuante, ou oscila. A maioria 
das divisas de todo o mundo são flutuantes. 

Um dos exemplos de países com taxa cambial flutuante é a África do Sul, 
onde o valor do Rand pode ser de 8 Rands para 1 dólar num dia e de 11 
Rands para 1 USD no dia seguinte. 

Impactos no Programa
Quando se elabora o orçamento do programa, é provável que se use a 
taxa de câmbio em vigor na altura em que se apresenta a proposta. Mas 
a taxa normalmente muda entre a obtenção da adjudicação e a recepção 
dos primeiros financiamentos  em USD. Consequentemente, quando se 
convertem os fundos em dólares para a moeda local, o montante real pode 
variar de acordo com a diferença entre a taxa de câmbios actual e a utilizada 
no orçamento original. Em alguns casos, isso pode ser vantajoso para o 
projecto, que fica com mais fundos que o previsto, enquanto em outros casos 
se passará o contrário.

Gestão dos efeitos das taxas de  
câmbio flutuantes 
Práticas de gestão financeira sólidas são a melhor forma de se prever 
o impacto das taxas de câmbio flutuantes e de se mitigar os eventuais 
efeitos negativos para os programas. Em condições ideais, as organizações 
devem ter um sistema contabilístico multicambial que possa registar 
automaticamente as transacções na moeda local e gerar relatórios nessa 
divisa e no equivalente em USD.

Compreensão da Flutuação das 
Taxas de Câmbio

2.3
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Práticas de gestão 
financeira sólidas são a 
melhor forma de se prever o 
impacto das taxas de câmbio 
flutuantes e de se mitigar os 
eventuais efeitos negativos 
para os programas.

Para as organizações que não têm um sistema deste tipo, há dois métodos que 
se sugerem para se ter em conta a taxa de câmbios:
•	 “primeiro a entrar, primeiro a sair” e 
•	 taxa de câmbios média ponderada.  

método “Primeiro a entrar, Primeiro a sair”
O método "primeiro a entrar, primeiro a sair" usa a taxa de câmbios mais antiga 
para contabilizar as despesas até os fundos recebidos a essa taxa serem 
completamente gastos. Por exemplo, vejamos uma organização que recebe 
US$1.000 a 1 de Janeiro, sendo a taxa de câmbio da altura de US$1 = 7 
Rands. Depois, a 15 de Janeiro, recebe US$2.000 à taxa de US$1 = 8 Rands, e 
a 23 de Janeiro recebe US$500 a uma taxa de US$1 = 5 Rands. Durante esse 
período de tempo, gasta 17.300 Rands. Usando o método "primeiro a entrar, 
primeiro a sair", este montante será convertido em USD da seguinte forma:

Data
Montante 
Recebido 

em usD

taxa de 
Câmbio

Montante 
Recebido 

em Rands

Despesas 
em Rands

Despesas em 
usD

1 de Janeiro 1.000 7 7.000 7.000 7.000/7 = 1.000

15 de Janeiro 2.000 8 16.000 8.000 8.000/8 = 1.000

23 de Janeiro 500 5 2.500 2.300 2.300/5 = 460

tOtAl 3.500 25.500 17.300 2.460 

Neste exemplo, se forem gastos 17.300 Rands, eles serão equivalentes a 
US$2.460, sendo o saldo dos fundos em USD correspondente a US$1.040 
(US$3.500 – US$2.460).

método da taxa de câmbios média Ponderada
Em locais onde a taxa de câmbios flutua significativamente ao longo de 
um mês, o método da taxa de câmbios média ponderada.  

A taxa de câmbios média ponderada é uma média das taxas de câmbio ao 
longo de determinado período de tempo. Calcula-se multiplicando cada 
taxa pelo montante convertido a essa taxa, adicionando os três subtotais 
e dividindo pelo montante total em USD cambiados. Usando o mesmo 
exemplo, a tabela abaixo apresenta a taxa de câmbio a que os custos 
podem ser convertidos em USD para os relatórios de despesas. 

Data usD taxa de Câmbio Rand

1 de Janeiro 1.000 7 7.000

15 de Janeiro 2.000 8 16.000

23 de Janeiro 500 5 2.500

tOtAl 3.500 25.500

Neste exemplo, a taxa de câmbios média ponderada seria de 7,29 
(3.500/25.500).  Se forem gastos 17.300 Rands, usando a taxa de câmbios 
média ponderada eles serão equivalentes a US$2.373,11 (17.300/7,29), e o 
saldo de fundos disponíveis a US$1.126,89 (US$3500– US$2.373,11).

Com a a taxa de câmbios média ponderada, o programa pode 
apurar exactamente os custos suportados e os fundos que restam e 
minimizar as variações das taxas de câmbios que têm de ser registadas 
no sistema contabilístico.

Como é possível constatar-se, os diferentes métodos resultam em respostas 
ligeiramente diferentes. No entanto, o objectivo é limitar o risco de câmbios 
usando um método de conversão relativamente simples. 

Se a taxa de câmbios afectar 
gravemente a programação 
e os objectivos, é importante 
comunicar esse problema aos 
financiadores e resolver como 
as carências serão superadas.
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Como se disse acima, pode-se ter utilizado uma taxa de câmbios fdiferente 
que vigorasse quando se apresentou a proposta. Para este exemplo, se a taxa 
de câmbios tivesse sido de 10 Rands para US$1 na altura, ambos os métodos 
apresentados proporcionariam um reflexo de custos em USD mais exacto que 
se fosse utilizada a taxa de câmbios originalmente orçamentada.  

fundos remanescentes
Calcular quanto se está a gastar tanto em moeda local como em dólares 
é fundamental para se gerir eficazmente uma adjudicação, mas é apenas 
o primeiro passo. Após se ter em conta a flutuação das taxas de câmbio, 
é importante controlar-se os fundos remanescentes e a taxa de consumo 
para se poder saber quais os fundos que restam para as actividades 
planeadas e para se reajustarem as actividades se necessário. (Para mais 
informações sobre o cálculo de fundos remanescentes e taxa de consumo, 
ver Gestão Financeira 2.2) 

É importante para a equipa financeira manter-se em contacto com a equipa 
do programa relativamente aos fundos remanescentes do projecto e ao 
montante de financiamento restante para as actividades. O planeamento 
do trabalho, em particular, deve ser feito tendo muita atenção aos fundos 
remanescentes actualizados.

relatórios
Os relatórios trimestrais e anuais para a USAID têm de ser em USD. Os custos 
locais devem ser apresentados no relatório de acordo com o método de taxa 
de câmbio escolhido pela organização.

É essencial manter-se a comunicação com a USAID. Se a taxa de câmbio 
tiver um impacto mensurável no programa e nos objectivos, é vital passar 
essa informação e resolver como se vai enfrentar os cortes. Por outro 
lado, se a taxa de câmbio der algum dinheiro adicional, ele pode ser usado 
para o programa.

Documentação
Deve-se estabelecer uma directiva escrita sobre como se vai lidar com as 
taxas de câmbios. Isso não só vai assegurar que a directiva é aplicada de 
forma constante pelo pessoal, mas serve também de documentação de apoio 
no caso de surgirem dúvidas durante uma auditoria. 

Gerir sub-adjudicatários
Para se reduzir o fardo da gestão de câmbios, recomenda-se que 
todos os sub-adjudicatários sejam contratados em moeda local. Isso 
ajuda o sub-adjudicatário a gerir melhor o seu orçamento, uma vez que 
tanto este como as despesas reais se fazem na mesma moeda. (Ver 
Gestão de Programas 4.2)

R E F E R ê n C i As

Mandatory Standard Provisions 
for Non-U.S. Nongovernmental 
Recipients – Local Procurement (#8)  
http://www.usaid.gov/policy/
ads/300/303mab.pdf

Code of Federal 
Regulations – Local Procurement – 22 
CFR 228.40  
http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/
waisidx_01/22cfr228_01.html

http://www.usaid.gov/policy/ads/300/303mab.pdf
http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_01/22cfr228_01.html
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P O que se entende por custos não cobertos? O 
que se inclui nos custos não cobertos e como 
reportá-los?

R
Os custos não cobertos são a proporção dos custos do seu projecto 
não atribuíveis ao Governo dos EUA (USG). Os custos não cobertos 
podem ser contribuições em dinheiro ou em espécie.  
 

Quando se comprometer a suportar custos não cobertos e não os incluir no 
orçamento aprovado pelo seu acordo, é-lhe exigida a apresentação da 
documentação indicando que esta obrigação foi cumprida com êxito.

Se tiver o compromisso de oferecer os custos não cobertos mas não lhe for 
possível cumprir essa obrigação conforme exigido, ainda assim, fica sujeito 
à mesma.

Exemplo: O seu acordo tem um orçamento aprovado de 1,1 milhões de dólares, 
composto por 1 milhão de dólares em fundos do Governo dos EUA (USG) 
e 100.000 em custos não cobertos. Se forem documentadas e constarem 
em relatório contribuições de custos não cobertos de apenas US$75.000, a 
organização é responsável pelos US$25.000 restantes. Se não forem fornecidos 
comprovativos aceitáveis nem for comunicado o saldo remanescente antes 
do final do período de vigência do projecto, o Oficial do Acordo pode reduzir a 
obrigação final de fundos do USG em US$25.000.

o que conta como custos não cobertos? 
As contribuições em dinheiro e em espécie de fonte que não o Governo 
dos EUA (USG) podem ser elegíveis para serem tidos em linha de conta como 
compromisso de custos não cobertos. Para este efeito, a contribuição dos 
custos não cobertos deve cumprir todos os seguintes critérios:
•	 Deve ser verificável nos registos da sua organização;
•	 Não pode ser incluída como contribuição para outro programa apoiado 

pelo Governo dos EUA (USG);
•	 Deve ser necessária e razoável para o cumprimento adequado e eficiente 

dos objectivos do projecto;
•	 Deve ser permitida ao abrigo dos princípios de custo aplicáveis do 

Governo dos EUA (USG) (inclusive a razoabilidade do custo ou valor dos 
bens ou serviços doados); e

•	 Não deve ser paga pelo Governo dos EUA (USG) ao abrigo de 
outro acordo; e 

•	 Deve estar incluída no seu orçamento aprovado.

D E F i n i ç õ E s

Custos não cobertos—A proporção dos 
custos de projecto não cobertos pelo 
Governo dos EUA (USG). Estes podem ser 
contribuições em dinheiro ou em espécie.

Contribuição em espécie—Recursos 
não monetários de contribuições para o 
projecto. Estes podem incluir serviços 
voluntários, equipamento ou bens.

Sugestão: Certas restrições de aprovisionamento (processo de concurso 
de aquisição) aplicáveis a fundos do Governo dos EUA (USG) podem 
não ser aplicáveis à utilização de recursos de custos não cobertos que 
não dependa do Governo dos EUA (USG). Por exemplo, os requisitos 
de aprovisionamento (processo de concurso de aquisição) da fonte e da 
origem e os fornecimentos de viagens internacionais presentes no seu 
acordo podem não ser aplicáveis a compras ou viagens utilizando fundos 
que não sejam do Governo dos EUA (USG).

C u stO s  n ãO  C O b E RtO s 
v s .  F u n D O s  D E 
C O M PA Rt i C i PAçãO

O termo “fundos de comparticipação" 
é utilizado quando os destinatários 
do programa têm de entregar um 
determinado montante dos fundos 
que não são do Governo dos EUA 
(USG) a um projecto, de modo a ser 
elegível para fundos do Governo dos 
EUA (USG). 

Os “custos não cobertos" referem-
se a todos os outros casos em que 
contribuições que não são do Governo 
dos EUA (USG) são atribuídas a 
um programa. 

Custos não cobertos
2.4
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comunicar os custos não cobertos
De modo a demonstrar que satisfaz a sua obrigação de custos não 
cobertos, tem de registar o montante (ou montante equivalente no caso 
das contribuições em espécie) no seu Relatório Financeiro Federal 
trimestral através do Formulário Padrão - 425 (ver SF-425, secção 10. 
Transacções, Quota do Destinatário: linha i). Estes montantes devem ser 
verificáveis nos registos da sua organização e estão sujeitos a auditoria.

Dicas para documentar e comunicar as contribuições em espécie
•	 Os serviços voluntários podem ser tidos em linha de conta para a sua 

obrigação de custos não cobertos, mas devem ser documentados e, na 
medida do possível, comprovados pelos mesmos métodos utilizados 
com os seus funcionários (como, por exemplo, as folhas de ponto). As 
tarifas para os voluntários devem ser consistentes com as que são pagas 
por trabalho similar pela sua organização ou com as tarifas por trabalho 
similar no mercado laboral local.

•	 O material doado pode incluir equipamento depreciável, material de 
escritório, material de laboratório ou materiais de seminário e formação. 

•	 Os valores estipulados para propriedades pessoais fungíveis, o 
equipamento doado ou emprestado, os terrenos ou edifícios doados ou 
o espaço doado devem ser razoáveis e não podem exceder o seu valor 
do mercado no momento da doação.

•	 O valor de terrenos ou edifícios doados ou de espaço de escritório deve 
ser determinado por um avaliador independente (ex. avaliador certificado 
de propriedades) e certificado por um funcionário responsável na 
sua organização. 

•	 Tem de documentar a base utilizada para determinar o valor de todos os 
serviços pessoais, material, equipamento, edifícios ou terra que relata 
como contribuição em espécie. Não há forma obrigatória para o fazer, 
tem apenas de ser justa e claramente documentada.

Com a autorização do Oficial de Acordos, pode mobilizar as contribuições 
de custos não cobertos dos seus eventuais adjudicatários no projecto (se 
houver) para o cumprimento da sua obrigação. Tome nota de que os mesmos 
parâmetros são aplicáveis aos adjudicatários.

R E F E R ê n C i As

OMB Circular A-110 - Uniform 
Administrative Requirements for Grants 
and Agreements with Institutions of 
Higher Education, Hospitals and Other 
Non-Profit Organizations 
http://www.whitehouse.gov/omb/
circulars_a110 

n O  s E u  AC O R D O

Se aplicável, o seu compromisso de 
custos não cobertos aparece indicado  
nas seguintes secções:

• Final da carta de adjudicação, na 
secção A. Item Geral 5—"Montante 
de custos não cobertos (não 
federal)" 

• Anexo A da sua adjudicação na 
secção Plano

• Parte 4 — "Orçamento do Acordo 
Cooperativo"

• Parte 9 — "Custos não cobertos"

http://www.whitehouse.gov/omb/circulars_a110
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P temos vários projectos com financiadores 
diferentes. Como contabilizamos as despesas 
administrativas comuns?

R Uma organização com mais de um projecto incorre em três 
categorias de despesas: 

1. Custos directos de projecto. Os custos que podem ser claramente 
atribuídos a um projecto específico, como um funcionário nomeado, 
espaço de escritório utilizado por funcionários ou equipamento 
específico e mercadorias utilizadas apenas por um único projecto.

2. Custos do Projecto Partilhados. Custos necessários para a execução 
de um projecto, mas que são difíceis de atribuir a um projecto específico, 
como a electricidade ou pessoal administrativo.

3. Custos não associados a um projecto. Despesas organizacionais 
legítimas, mas não associadas a um projecto em específico ou custos 
não "autorizados". 

A maior parte das suas despesas recaem facilmente na categoria de 
custo directo, enquanto que os custos não associados a um projecto são 
normalmente evidentes. Porém, os custos que podem ser partilhados podem 
ser o maior desafio. 

recursos Partilhados vs. custos Partilhados
Há uma diferença importante entre um recurso que possa ser partilhado por 
mais do que um projecto e um custo partilhado ou indirecto. 

Um recurso que possa ser partilhado por mais do que um projecto 
normalmente pertence à categoria de custo directo. Por exemplo, vamos 
encarar um funcionário especializado como um recurso que pode dedicar 
o seu tempo a mais do que um projecto. Já que o tempo do indivíduo é 
controlado numa folha de ponto, saberá exactamente quantas horas foram 
dedicadas ao Projecto A versus o Projecto B. Portanto, poderá atribuir o 
número exacto de horas e salário a cada projecto como custos directos.· 

Outro exemplo: Se a sua organização tiver um veículo, este poderá ser 
utilizado para viagens do pessoal que trabalhe para mais do que um projecto. 
Cada viagem deve ser registada no livro de registo do veículo. Portanto, 
as despesas para cada viagem podem ser atribuídas como custo directo a 
cada projecto.

Por outro lado, um custo partilhado ou indirecto é um custo efectuado 
pela necessidade comum dos projectos. Exemplos de custos partilhados 
comuns de escritório são os utilitários, as despesas do serviço de Internet 
e o material de escritório gasto, como o papel e os clipes. Ao contrário dos 
exemplos acima, não é claro quando é que se deve cobrar directamente a um 
determinado projecto. 

Algumas organizações passaram por um processo em conjunção com a 
Agência de Desenvolvimento Internacional dos EUA (USAID) para estabelecer 
um Acordo dos Índices de Custos Indirectos Negociados (NICRA) e utilizá-lo 
para lidar com estes tipos de custos. Mas a maior parte das organizações 
não têm um NICRA (ou têm apenas um NICRA para as despesas da sede) e, 
portanto, precisam de um método para perceber como se deve alocar estes 
tipos de custos.

D E F i n i ç õ E s

Despesas Directas de Projecto—Bens e 
serviços especificamente comprados para 
o benefício exclusivo de um projecto que 
sejam cobrados a esse projecto.  

niCRA—Taxa de Custos Indirectos 
Negociados (Negotiated Indirect Cost Rate 
Agreement), que é negociada caso a caso 
entre as organizações e o USG para a 
cobertura dos custos indirectos.

Custos do Projecto Partilhados—
Bens e serviços utilizados por múltiplos 
projectos e para os quais um fornecedor 
não pode enviar uma factura relativa a 
cada projecto individualmente para cada 
projecto de auxílio com base numa fórmula 
previamente determinada.

Imputação de Custos Não 
Cobertos

2.5
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Defina—e mantenha actualizada—uma 
política de custo partilhado e indirecto
Com estas directrizes em mente, crie uma política que responda às 
perguntas seguintes:

•	 Quais são os custos específicos e os recursos considerados 
"partilhados"?

•	 Como é que a sua organização irá dividir os custos partilhados entre os 
diferentes projectos?

•	 Quando é que a fórmula será revista?

fórmula exemplificativa de cálculo de despesas partilhadas
Os custos que não podem ser atribuídos a um projecto ou a outro como custo 
directo precisam de ser tratados através da aplicação de uma fórmula. Uma 
das abordagens possíveis é utilizar uma percentagem com base no número 
de funcionários num projecto versus o número total dos funcionários ou a 
alocação a um espaço de escritório designado. 

Para tal, primeiro defina quais são as partes do escritório destinadas  a um 
projecto específico, como o espaço de uma equipa de projecto designado 
e quais são as partes partilhadas, como as salas de reuniões ou a área de 
recepção. Das áreas dedicadas a projectos específicos, calcule os metros 
quadrados atribuídos a cada projecto. Até pode dividir o espaço do escritório 
de um indivíduo que divide o seu tempo com base na percentagem de 
dedicação a cada projecto. Calcule qual é a área destinada a cada projecto e 
calcule a percentagem destinada a cada projecto.

Por exemplo, vamos supor que um escritório de 1.000 metros quadrados 
acolhe dois projectos; oitocentos metros quadrados de espaço de escritório 
são dedicados aos projectos, e o resto é partilhado. Do espaço dedicado, 
600 metros quadrados são para um projecto e 200 para o outro. Tal significa 
que 75 por cento do espaço total é cobrado ao primeiro projecto (750 metros 
quadrados) e 25 por cento para o segundo (250 metros quadrados). Estas 
percentagens também podem ser utilizadas como base para distribuir os 
custos por outras despesas partilhadas. 

Não há um único método correcto para determinar os custos partilhados, 
mas deve-se tornar claro a forma como a organização lida com estes custos. 
Tal ajuda a garantir que os fundos do seu projecto são utilizados de forma 
inteligente e que a distribuição dos custos é justa. E não se esqueça, sempre 
que os projectos e os fluxos de financiamento se alterarem, também deverá 
ajustar a fórmula. 

escritórios múltiplos
Se a sua organização tiver escritórios em diferentes locais, pode querer 
definir algumas directrizes gerais e pedir a cada escritório para definir a sua 
própria política com base nos projectos e nas despesas desse local. As 
políticas devem estar reduzidas a escrito, porque durante a auditoria anual, os 
auditores irão analisar e comparar a política com a prática. Alguns os projectos 
que partilham escritórios definem um Memorando de Intenções formal que 
inclui os acordos detalhados sobre tópicos adicionais, como os activos 
partilhados, salários e recursos humanos. Tal é especialmente comum quando 
as "equipas de projecto" individuais são oriundas de diferentes unidades de 
operação ou de diferentes organizações.

R E F E R ê n C i As

Best Practices Guide for  
Indirect Costing. 
http://www.transition.usaid.gov/business/
regulations/BestPractices.pdf

P O n tO s  A  C O n s i D E RA R

P. se tiver um niCRA, ainda 
assim precisa de alocar custos 
partilhados?

É tentador pensar que ter um Acordo 
de Índices de Custos Indirectos 
Negociados (NICRA) irá resolver o 
problema da alocação dos custos do 
projecto partilhados. Um NICRA pode 
simplificar a forma como reembolsa 
as despesas gerais de determinados 
projectos do Governo dos EUA 
(USG). Porém, caso tenha projectos 
financiados por outros doadores, 
se o seu NICRA apenas cobrir as 
despesas da sede ou se quiser 
verificar se o seu NICRA está a cobrir 
eficazmente as despesas partilhadas, 
continua a precisar de atribuir os 
custos partilhados. Portanto, quer 
tenha ou não um NICRA, é boa 
prática de gestão estabelecer uma 
política para imputar as despesas de 
projecto partilhadas.

http://www.transition.usaid.gov/business/regulations/BestPractices.pdf
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P  A minha organização está isenta de pagar ivA e 
direitos aduaneiros relativos a bens e serviços 
comprados com os fundos do Governo dos EuA?  
E quais são os requisitos para a Comunicação dos 
impostos Pagos no Estrangeiro?

R As organizações que implementam os projectos de desenvolvimento 
financiados pelo Governo dos EUA estão isentas de determinados 
impostos e direitos aplicados pelo governo do país nos quais  

eles são implementados. As isenções abrangem tanto os beneficiários 
primários bem como os sub beneficiários.

As isenções específicas e o processo de solicitação de reembolso dos 
impostos pagos são descritos separadamente para cada país nos acordos 
bilaterais entre o Governo dos EUA e os governos anfitriões. Abaixo poderá 
encontrar várias isenções comuns, bem como os impostos que poderá ter 
de pagar. Irá precisar de descobrir quais são as isenções e os requisitos 
relevantes para cada país no qual trabalha.

A seguir são apresentados exemplos do tipo de informações a comunicar, 
fala dos requisitos do Relatório de Impostos Pagos no Estrangeiro da USAID, 
devido dos beneficiários da USAID todos os anos a 16 de Abril, e oferece 
sugestões para o controlo dos pagamentos de impostos e reembolsos para 
tornar a comunicação fácil.

Impostos isentos na maior parte dos países
•	 Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) lançado sobre os produtos 

comprados a nível nacional.
•	 Direitos aduaneiros lançados sobre os produtos importados para o país 

para a utilização nos projectos financiados pelo Governo dos EUA.

Impostos não isentos
•	 O IVA e o imposto sobre vendas lançado sobre os itens comprados 

fora do país anfitrião aonde está a implementar o programa financiado 
pelo Governo dos EUA. Por exemplo, se uma organização comprar 
os produtos na África do Sul para a utilização nos seus projectos 
financiados pelo Governo dos EUA (USG) a serem implementados em 
Moçambique, não estaria isento de pagar IVA na África do Sul. 

•	 As organizações com sede fora do país anfitrião, incluindo as nos EUA 
ou Europa, não estão isentas de IVA ou de impostos sobre vendas no 
país de origem, sejam os  itens comprados para utilização na sede 
ou no campo.

outros impostos aplicados pelos governos 
anfitriões
Apesar de o Governo dos EUA procurar a isenção de todos os impostos 
aplicados aos projectos de assistência estrangeira pelos governos anfitriões, 
há várias categorias de impostos que podem ter de pagar, como, por exemplo:

•	 Impostos sobre os serviços, incluindo alojamento e aluguer de 
instalações para conferência;

•	 Impostos sobre os salários; e
•	 IVA sobre os projectos não financiados pelo Governo dos EUA.  

D E F i n i ç õ E s

ivA—Imposto sobre Valor 
Acrescentado. Imposto aplicado sobre 
a compra de bens e serviços, similar 
ao imposto sobre transacções 
nos EUA

n O  s E u  AC O R D O

A cláusula "Relatório de Impostos 
Pagos no Estrangeiro" é uma 
disposição padrão nos Acordos  
de Cooperação. 

Todas as organizações 
financiadas pela USAID 
devem enviar anualmente o 
Relatório de Imposto Pago no 
Estrangeiro até 16 de Abril.

Comunicação dos impostos 
pagos no estrangeiro ("IVA")

2.6
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Contacte a delegação nacional e outros doadores para mais informações 
acerca dos impostos que a sua organização poderá ter de pagar.

especificações do país
Cada país negocia o seu próprio acordo bilateral com os EUA, inclusive as 
disposições relativamente à tributação da assistência estrangeira dos EUA. 
Estas disposições normalmente abrangem as isenções de impostos e o 
procedimento para o reembolso dos impostos pagos pelas organizações que 
implementam programas financiados pelo Governo dos EUA. As isenções e os 
procedimentos de reembolsos podem variar bastante de país para país, mas é 
da sua responsabilidade verificar junto da delegação as regras do país no qual 
está a trabalhar.

Trabalhe com a equipa nacional do Governo dos EUA para responder às 
seguintes perguntas:

•	 Quais são os impostos que estou isento de pagar?
•	 Quais são os eventuais impostos que tenho de pagar?
•	 Qual é o processo para obter isenção ou reembolso?

O processo para obter isenção ou reembolso varia de país para país. Alguns 
países providenciam cartas de isenção de IVA para apresentar aos vendedores 
no momento da compra. Outros países exigem que pague o IVA e mais tarde 
solicite o reembolso, através da Administração dos Impostos ou da Delegação 
ou embaixada locais.

Para mais orientações, contacte a equipa nacional do Governo dos EUA (USG) 
ou o seu Representante do Oficial de Acordos (AOR) /Representante do Oficial 
de Contratos (COR).

relatório de Impostos Pagos no estrangeiro
O Relatório de Impostos Pagos no Estrangeiro deve ser enviado anualmente 
por todas as organizações que recebam financiamento da USAID até 16 de 
Abril. Todas as organizações que recebam fundos da USAID devem cumprir os 
requisitos da comunicação dos Impostos Pagos no Estrangeiro estabelecidos 
pela Embaixada dos EUA nesse país. 

O objectivo do Relatório de Impostos Pagos no Estrangeiro é o de garantir 
que a assistência estrangeira dos EUA não seja tributada e, portanto, que os 
fundos sejam utilizados para os objectivos pretendidos. O Governo dos EUA 
utiliza estes relatórios para controlar se os governos estrangeiros cumprem os 
termos do acordo bilateral.

Quem tem de comunicar
Todas as organizações que compraram bens de valor igual ou superior a 
US$500 com fundos do Governo dos EUA ou pagaram direitos aduaneiros no 
país aonde trabalharam durante o ano fiscal anterior, precisam de submeter 
um relatório anual sobre os impostos pagos no estrangeiro. Este relatório é 
obrigatório mesmo que não tenham pago impostos sobre esses produtos 
durante o período de comunicação!  

Todos os sub beneficiários abrangidos pela adjudicação com compras 
nacionais de valor igual ou superior a US$500 também têm de controlar os 
impostos pagos e os reembolsos recebidos. Deve incluir os dados dos sub 
beneficiários directamente no seu relatório.
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Porque as isenções e os 
procedimentos de reembolso 
variam de país para país, 
consulte a equipa nacional ou 
a Embaixada dos EUA no país 
no qual está a trabalhar.

Que impostos deve comunicar?
Inclua apenas os impostos pagos no Relatório de Imposto Pago no Estrangeiro se 
reunir todas as seguintes condições:

•	 O imposto foi pago ao governo no país no qual está a trabalhar.
•	 A transacção foi no valor de US$500 ou mais (sem IVA).
•	 A sua organização está isenta de pagar o imposto pago (p. ex. se não tiver 

isento de pagar os impostos lançados sobre o alojamento num determinado 
país, não os comunique).

•	 A compra está relacionada com o projecto financiado pelo Governo dos 
EUA (USG). (Comunique a compra independentemente se a compra for feita 
com fundos do Governo dos EUA (USG) ou fundos comparticipados, desde 
que faça legitimamente parte do projecto).

Qual é o prazo de envio do relatório  
e que período de tempo deve incluir?
O Relatório de Impostos Estrangeiros deve ser entregue todos os anos a 16 de 
Abril. Você está preparado para apresentar os três números seguintes:

número A. Impostos pagos ao governo anfitrião durante 
o ano fiscal anterior. Inclui IVA e direitos aduaneiros.

número b. Todos os reembolsos recebidos  durante o ano fiscal 
anterior, independentemente de quando o imposto original foi pago.

número C. Reembolsos recebidos dos impostos pagos   
até 31 de Março do ano fiscal corrente  a comunicar.

Para onde envio o meu relatório e  
em que formato?
Envie o relatório para o departamento indicado na cláusula padrão do Acordo 
de Cooperação Relatório de Impostos Estrangeiros ou tal como indicado pela 
agência financiadora (normalmente a Embaixada dos EUA ou o departamento de 
gestão financeira nacional da agência financiadora). Envie também uma cópia do 
relatório para o seu AOR/COR.

Não há um formulário padrão para a comunicação. Porém, o relatório deve 
incluir o seguinte:

1. Nome da sua organização.
2. Nome de contacto com o número de telefone, fax e e-mail.
3. O(s) número(s) do acordo.
4. Montante de impostos pagos no estrangeiro lançados por um governo 

estrangeiro em compras no valor de US$500 ou mais financiados pelos 
fundos do Governo dos EUA (USG) ao abrigo do(s) acordo(s) durante o ano 
fiscal anterior. Se trabalhar em vários países, crie uma lista separada para 
cada país. Porém, se trabalhar em vários projectos no mesmo país, pode 
comunicar no total para cada país. Apenas pode comunicar os impostos 
pagos no estrangeiro lançados pelo governo estrangeiro no país no qual 
está a trabalhar. Os impostos pagos no estrangeiro e aplicados por um 
outro governo estrangeiro não devem ser comunicados.

Número  A :

Número B :

Número C :

1 Out
Início do Ano Fiscal do USG

30 Set
Final do Ano Fiscal 
do USG

16 Abril
Prazo do Relatório

31 Mar

Impostos Pagos

Total de Reembolsos Recebidos

Reembolsos Recebidos de Impostos Pagos no último Ano Fiscal (N.º A, Acima)

O objectivo do Relatório de 
Impostos Pagos no Estrangeiro 
é garantir que os fundos da 
assistência estrangeira dos 
EUA estão a ser utilizados 
para os objectivos pretendidos 
e não estão ser tributados, 
e controlar se os governos 
estrangeiros estão a cumprir os 
termos dos acordos bilaterais.
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De modo a simplificar a 
comunicação anual, a sua 
organização deve desenvolver 
um processo para controlar o 
IVA e os direitos aduaneiros 
pagos, bem como para 
pedir e receber reembolsos 
ao governo anfitrião. 

5. Comunicação de todos os reembolsos que receber durante o ano fiscal 
anterior independentemente de quando o imposto pago no estrangeiro 
tiver sido lançado. Além disso, apresente um número separado com 
o total dos reembolsos dos impostos lançados durante o ano fiscal a 
comunicar recebidos até 31 de Março.

exemplo
Organização: MyNGO

Contacto: Jane Smith 

Telefone: +255-555-5555. Fax: +255-555-5556. E-mail: jane@myngo.org

Número de Acordo: XYZ-123

País

impostos 
lançados 

durante o Ano 
Fiscal 08

total de reembolsos 
recebidos durante o 

Ano Fiscal 08

Reembolsos 
recebidos no 

Ano Fiscal 08 de 
impostos até 31 Mar

Moçambique US$0 US$500 US$0

Tanzânia US$1.000 US$1.000 US$1.000

Neste exemplo, a organização está a trabalhar em dois países: Moçambi-
que e Tanzânia. Os montantes neste quadro são resumos por país e não 
estão divididos por projectos ou sub beneficiário. Durante o Ano Fiscal 08, o 
Governo de Moçambique não aplicou impostos sobre o beneficiário principal 
(ou sobre os eventuais sub beneficiários). Porém, reembolsou US$500 à 
organização por impostos lançados antes do Ano Fiscal 08. Durante o Ano 
Fiscal 08, o Governo da Tanzânia aplicou US$1.000 em impostos sobre 
a organização, mas reembolsou-a totalmente até 31 de Março de 2009. 
Deve ser apresentado um Relatório de Impostos Estrangeiros por cada 
país (Tanzânia e Moçambique).

controlar os pagamentos e reembolsos  
de IVa e direitos aduaneiros
A sua organização deve desenvolver um processo para controlar o IVA e os 
direitos aduaneiros pagos, bem como para pedir e receber reembolsos ao 
governo anfitrião. O estabelecimento desse processo simplifica em grande 
medida a comunicação anual e ajuda a garantir que os fundos são aplicados à 
prestação de serviços aos beneficiários.

Tenha em conta as seguintes estratégias para controlar os pagamentos e os 
reembolsos de IVA:

•	 Crie uma lista de isenções e impostos obrigatórios, para que todas as 
pessoas da sua organização envolvidas nas aquisições conheçam a 
política. Partilhe esta lista também com os sub beneficiários.

•	 Crie um código especial no sistema contabilístico para controlar todos 
os pagamentos de impostos isentos. Utilize este código apenas para os 
impostos isentos—não incluindo os impostos legitimamente pagos.

•	 Crie um código especial no sistema para controlar os pagamentos 
dos reembolsos de impostos do governo anfitrião. Certifique-se que 
consegue associar os reembolsos à entrada original contabilística 
que registou os impostos a pagar. Tal irá simplificar a identificação dos 
reembolsos pagos e por pagar.
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•	 Crie um diário que controle o pagamento de imposto e o processo de 
reembolso. Tal deve documentar cada pagamento de imposto, pedido de 
reembolso e pagamento recebido. Também poderá querer ter uma política 
para guardar as cópias dos recibos e dos pedidos de reembolso enviados 
para o governo anfitrião ou para o departamento do Governo dos EUA 
(USG), conforme aplicável (ver exemplo abaixo). Personalize o processo 
para que satisfaça os requisitos do governo anfitrião e do Governo dos 
EUA (USG) relativamente ao envio de pedidos e tempo de execução 
esperado para os reembolsos de imposto.  

•	 Já que os seus sub beneficiários também poderão ter compras de 
bens ou outras despesas abrangidas por estas disposições, trabalhe 
em conjunto com os sub beneficiários para enviar os relatórios até 16 
de Abril, para que tenha tempo suficiente para incluir os dados deles no 
seu relatório. Tome nota que os relatórios deles também devem incluir os 
reembolsos até 31 de Março, portanto o prazo de entrega deles deve ser 
entre 1 de Abril e 15 de Abril. 

exemplo de diário de controlo de IVa
Abaixo pode encontrar um exemplo de um diário de controlo dos pagamentos 
de IVA, pedidos de reembolso e pagamentos recebidos. Pode criar um diário 
como este para cada país no qual trabalha e o diário pode incluir todos os 
pedidos relativos a esse país, mesmo que de diferentes projectos. Também 
pode querer utilizar este diário para controlar os pagamentos de IVA para 
transacções abaixo dos US$500 para objectivos de auditoria, apesar de não 
incluir estes no Relatório de Imposto Pago no Estrangeiro pedido pela USAID.  

* Pode desejar controlar os pagamentos e reembolso na moeda local.  

N.º 
Ref. 
Sist. 
Cont. Data Vendedor Desc

Valor de 
Transacção 
(sem IVA)* IVA* Proj.

Data 
de pagam.  
Solicitado

Data de 
pagam. 
Recebido

210 23-10-
2007

ABC 
Supplies

Móveis $1.200 $120 A 31-10-
2007

15-01-
2008

223 15-01-
2008

DEF 
Imports

Kits  
HBC

$1.000 $100 B 31-01-
2008

235 02-02-
2008

GHI 
Computers

Computa 
dores

$2.000 $200 C

236 02-02-
2008

JKL Inc. Impres 
sora

$500 $50  D

R E F E R ê n C i As

Orientações da USAID sobre Relatório 
de Impostos Estrangeiros 
http://www.usaid.gov/policy/
ads/300/302mac.pdf

http://www.usaid.gov/policy/ads/300/302mac.pdf
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Solicitar Fundos do Governo 
dos EUA através do Formulário 
Padrão-270 (SF-270)

D E F i n i ç õ E s

FM—O departamento de gestão financeira 
da sua agência financiadora.

Rendimentos do Programa—Os 
Rendimentos do Programa são capitais 
ganhos pelo programa em benefício do 
próprio programa. São gerados através da 
cobrança de taxas por serviços ou através 
da venda de bens. Os Rendimentos do 
Programa também podem ser gerados 
através da venda de equipamento que já 
não seja necessário, equipamento esse 
que tenha sido comprado com fundos 
do programa. 

Os Rendimentos do Programa diferem das 
actividades de geração de rendimentos, 
através das quais os beneficiários do 
programa retêm os rendimentos auferidos.

P Quando e como se pode solicitar fundos e quanto 
se pode solicitar de cada vez?

R
O Governo dos EUA desembolsa fundos aos beneficiários de duas 
formas: 1) através do adiantamento de fundos ou 2) reembolsando 
as despesas dos parceiros depois de terem sido feitas. O seu 
Acordo de Cooperação e/ou Departamento de Gestão Financeira 

da USAID (FM) orientá-lo-ão para o canal de desembolso para o qual 
estiver autorizado.  
 
Para solicitar fundos, terá de preencher o “Formulário Padrão-270 Pedido de 
Adiantamento ou de Reembolso” e enviá-lo para o FM da sua Agência 
financiadora. No caso de ter várias adjudicações do Governo dos EUA, terá 
de preencher um Formulário Padrão-270 separado para cada adjudicação. 
Segue-se explicação detalhada de como preencher e apresentar o SF-270.

Numa fase inicial, só poderá solicitar adiantamentos de fundos 
mensalmente. Cada pedido deve compreender o montante que calcule que 
irá gastar no período seguinte de 30 dias. Não está autorizado a solicitar 
ou reter “reservas para imprevistos” adicionais. Porém, caso seja adiado 
um determinado aprovisionamento planeado, tem a autorização para 
transportar esses fundos até ao mês seguinte. Caso uma actividade seja 
cancelada, pode gastar os fundos noutra actividade presente no plano de 
trabalho aprovado.

Apesar das políticas de agência individuais poderem variar, normalmente 
ser-lhe-á solicitado que preencha o Formulário Padrão-270 e envie-o cerca 
de uma semana antes do início do mês para o qual precisará dos fundos. 
O FM irá analisar e determinar a adequação dos fundos solicitados. Se 
o pedido for invulgar, como, por exemplo, um pedido para um montante 
atipicamente elevado para um futuro aprovisionamento, pode ser útil 
apresentar uma explicação ou documentação em conjunto com o pedido. 
Os tempos de execução podem variar de agências para agências, mas 
normalmente os fundos serão entregues passado uma semana. 

Quando demonstrar, ao longo de um período de tempo, que os fundos 
solicitados são gastos eficientemente e que não os gasta de forma 
demasiado rápida ou lenta, pode ser autorizado a solicitar fundos 
trimestralmente. O seu Representante do Oficial de Acordos/Representante 
do Oficial de Contratos (AOR/COR) e FM irá determiná-lo através da análise 
dos dados dos seus Formulários Padrão-425 de Relatórios Financeiros e 
Formulário Padrão-270 para calcular os fundos remanescentes e as taxas 
de consumo. 

t RA n s F E R i R  s F- 2 7 0

Transfira uma versão PDF do 
formulário SF-270 em  
http://www.whitehouse.gov/omb/
grants/sf270.pdf. 

Para poder aproveitar algumas 
características do formulário, como 
cálculos automáticos, verifique se 
tem a última versão do Adobe Reader. 
Transfira-a gratuitamente de  
http://www.adobe.com/products/
acrobat/readstep2.html.

2.7
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Topo

Cálculo

Apenas Adiantamentos

calcular os adiantamentos 
Ao calcular o pedido, não divida apenas o orçamento anual em 12 meses; em 
vez disso, calcule especificamente o que pensa que irá gastar em cada mês. 
Alguns dos elementos do seu orçamento podem ser divididos equitativamente 
pelos meses, (p. ex., salários), mas outros, como as compras de equipamento 
indispensável, podem ocorrer num único mês (por exemplo, no início 
do projecto).

Os parceiros que estejam a implementar projectos em conjunto com os sub 
beneficiários devem trabalhar em conjunto para garantir que os pedidos de 
fundos e os gastos são bem geridos, para que nenhuma organização esgote 
os fundos. Para tal, peça aos sub beneficiários que apresentem cálculos 
de financiamento mensalmente ou (quando aprovado) trimestralmente. 
Pode também querer instituir um processo para os sub beneficiários para 
adiantamentos e reembolsos similar ao do Governo dos EUA.

Preencher o formulário Padrão-270 
O SF-270 usa-se para requerer adiantamentos ou reembolsos do governo 
dos EUA.

O SF-270 é um formulário com duas páginas: a primeira página inclui espaço 
para que introduza informações e dados; a segunda é dedicada à assinatura e 
inclui instruções sobre como deve preencher o formulário.  

Na primeira página, pode encontrar três secções principais—a parte superior é 
dedicada às informações acerca da sua subvenção e pedido; a secção do meio 
é dedicada ao cálculo do adiantamento ou reembolso; e a terceira secção serve 
apenas para solicitar adiantamentos.

P O n tO s  A  C O n s i D E RA R

Data de envio do Formulário 
Padrão-270 e do Formulário 
Padrão-425
Já que o FM utiliza a informação 
presente no seu Formulário 
Padrão-425 do Relatório Financeiro 
para processar o Formulário 
Padrão-270 para o adiantamento, 
é importante que preencha e envie 
o Formulário Padrão-425 dentro do 
prazo. Apesar de não ser obrigado 
tecnicamente a enviar o Formulário 
Padrão-425 até 30 dias após o final 
do trimestre, esperar até essa data 
pode atrasar o processamento do 
pedido de fundos. Portanto, envie 
o Formulário Padrão-425 logo que 
possível caso tenha um pedido 
pendente de fundos.

Requisitos da Conta bancária
A sua organização e os seus sub 
beneficiários têm obrigatoriamente 
de guardar os fundos do Governo 
dos EUA em contas de poupança, 
separadamente dos outros fundos. 
Poderá apenas utilizar uma conta 
de outra natureza caso: 1) a sua 
organização (ou um dos seus sub 
beneficiários) receba menos de 
US$120.000 em fundos do Governo 
dos EUA  por ano; ou 2) uma conta de 
poupança exigir um saldo tão alto que 
torne a sua utilização impraticável.

Pode guardar até US$250 do juro 
para cobrir os custos administrativos. 
Os juros obtidos superiores a US$250 
por ano devem ser enviados para a 
sua Agência financiadora. 

Esteja Atento ao limite 
Obrigatório!
O tempo de execução para o 
processamento do pedido de fundos 
é bastante curto desde que tenha 
fundos suficientes aplicados na sua 
adjudicação. Se solicitar fundos 
acima do seu limite obrigatório, 
ter-se-á de alterar o seu acordo 
para aplicar fundos adicionais ao 
montante da adjudicação antes de o 
FM poder processar o seu Formulário 
Padrão-270.

É no seu melhor interesse monitorizar 
o montante aplicado de perto. 
No momento em que gastar 75% 
dos fundos, contacte o seu AOR/
COR e o Gestor de Actividade e 
solicite fundos adicionais. (Para mais 
informações acerca da monitorização 
do montante de fundos, consulte a 
barra lateral intitulada “Obrigações vs. 
Adjudicação” em Gestão Financeira, 
secção 2.2 Cálculo de Fundos 
Remanescentes e Taxas de Consumo.)
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O Governo dos EUA transfere 
fundos para os beneficiários 
de duas formas: 1) através do 
adiantamento de fundos, ou  
2) reembolsando as despesas 
dos parceiros já efectuadas. 

Parte superior
Abaixo pode encontrar dicas para as principais secções.

•	 Caixa 1(a) – O tipo de pagamento solicitado será um adiantamento 
(advance), um reembolso (reimbursement) ou uma combinação dos dois. 

•	 Caixa 1(b) – Para todos os pedidos à excepção do pedido final no final 
da subvenção, seleccione pagamento parcial (partial). 

•	 Caixa 2 – A base do pedido (basis of request) depende do tipo de 
sistema contabilístico que esteja a usar. 

•	 Caixa 8 – O período coberto por este pedido (period covered by this 
request) deve ser de um mês civil (ex, DE (FROM) 1 de Janeiro de 2012 
A (TO) 31 de Janeiro de 2012), excepto se de outra forma indicado 
pelo FM.

 
Depois de concluída a parte superior, terá de determinar se irá preencher 
a área completa de cálculo no centro do formulário ou a área de cálculo 
simplificada para Advances Only (Apenas Adiantamentos) na parte final 
do formulário.

Preencha a área completa de cálculo se qualquer parte dos fundos pedidos 
incluir um reembolso. Terá de preencher toda a área de cálculo caso tenha 
qualquer rendimento do programa. 

Caso não esteja a pedir um reembolso e não tenha rendimentos do programa, 
pode passar à parte do formulário dedicada a Advances Only (Apenas 
Adiantamento), descrita na página seguinte. 

Área de cálculo 
A principal área de cálculo inclui três colunas no topo (a-c) e uma coluna 
de Total. Não é obrigatório que divida o pedido de financiamento por estas 
colunas excepto se o seu AOR/COR ou o FM o indicar.

Os cálculos (filas a-j) são explicados e ilustrados abaixo.
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Numa fase inicial, pode ficar  
limitado a só solicitar 
adiantamentos de fundos 
para cada mês. Depois de 
demonstrar que está a gastar 
os fundos eficientemente, a 
sua agência de financiamento 
permitir-lhe-á solicitar 
adiantamentos 
trimestralmente.

Em geral, ser-lhe-á solicitado 
que preencha o Formulário 
Padrão-270 e envie-o cerca 
de uma semana antes do 
mês para o qual precisará 
dos fundos. 

Total program outlays to date (Despesas totais do programa até à data): Todas 
as despesas do seu programa, incluindo custos não cobertos, desde o início do 
período do pedido. Por outras palavras, se o seu pedido for para 1 de Janeiro de 
2009, indique as despesas a partir de 31 de Dezembro de 2008.

a. Menos: os rendimentos acumulados do programa: Se o seu programa 
obteve rendimentos do programa, introduza-os aqui.

b.  Net program outlays (Despesas líquidas do programa)  
(Linha a menos linha b).

c. Cálculo das despesas gerais para o período de adiantamento: Quanto irá 
precisar para o período de adiantamento (no nosso exemplo, 1 a 31 de 
Janeiro de 2009). Todo o financiamento necessário (incluindo custos não 
cobertos), independentemente de qualquer dinheiro transposto.

d.  Total (soma das linhas c e d).
e. Parte do montante não federal na linha e:  Todas as contribuições 

passadas cobertas mais todas as contribuições cobertas que planeou 
contribuir durante o período de adiantamento. (Se não tiver a certeza dos 
custos não cobertos pelos quais se possa responsabilizar no período de 
adiantamento, pode colocar US$0 no Formulário Padrão-270, desde que 
explique os custos não cobertos reais gerados no próximo Formulário 
Padrão-425.)

f. Federal share of amount on line e (Parte do montante federal na linha e):  
Este é o montante total solicitado do Governo dos EUA para este projecto 
até à data, incluindo os fundos solicitados para o período de adiantamento.

g. Pagamentos federais anteriormente solicitados: Montante de todo o 
dinheiro solicitado até à data do Governo dos EUA.

h. Parte federal agora solicitada (linha g menos linha h): O resultado será o 
montante total de fundos do Governo dos EUA de que precisa para o mês 
seguinte (período de pedido), menos quaisquer fundos do Governo dos 
EUA não gastos que tenha na sua posse. 

i. Adiantamentos solicitados por mês: A linha final é utilizada apenas quando 
solicita fundos trimestralmente, mas recebe estes fundos mensalmente. 
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apenas adiantamentos
Para preencher a computação alternativa para apenas adiantamentos (ver 
caixa 12), calcule o fundo de que irá precisar para o próximo mês e subtraia 
o montante de todos os fundos do Governo dos EUA não gastos que tenha 
do adiantamento anterior para chegar ao montante solicitado para o período. 
Durante o período anterior, se tiver gasto mais do que no adiantamento 
anterior, o bloco restante de fundos não gastos indica um montante negativo.

enviar o seu formulário Padrão-270 
Assim que preencher a primeira página, peça ao Director do Projecto ou outra 
autoridade certificadora designada dentro da sua organização para assinar 
e datar a segunda página. Depois, digitalize e envie por e-mail o formulário 
para o seu FM, com cópia para o AOR/COR e para o Gestor de Actividade 
da USAID/de Washington. Os beneficiários da USAID também podem enviar 
o formulário por e-mail para ei@usaid.gov e assinalar em A/C o FM. Faça 
sempre uma cópia para o seu registo interno e depois envie o original para 
o FM. Caso não receba uma resposta do FM passado alguns dias, insista por 
e-mail para o FM e para o seu AOR/COR para se certificar de que receberam 
o pedido.

R E F E R ê n C i As

SF-270 Pedido de Adiantamento 
ou de Reembolso (Formulário 
Padrão-270)
http://www.whitehouse.gov/sites/
default/files/omb/grants

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/grants
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SF-425: Preenchimento do Relatório 
de Situação Financeira do USG
D E F i n i ç õ E s

FFR—Relatório Financeiro Federal, 
também designado SF-425.

FM— Gabinete de gestão financeira da 
USAID.

Montante Atribuído (ou Obrigado)—É 
a soma destinada pelo USG ao projecto 
no momento da adjudicação, que pode 
ser o montante total da adjudicação 
ou apenas uma parte. Por outras 
palavras, é o montante disponível para 
a organização gastar no projecto em 
determinado momento.

Custos não Cobertos, Quota de Custos 
ou Quota do Destinatário—A parte das 
despesas do projecto ou do programa 
que a USAID não cobre. Podem ser 
contribuições em dinheiro ou em espécie.  
No SF-425 é chamada quota do 
destinatário (recipient share).

usG—Governo dos Estados Unidos

P Como preencher o sF-425, e quando se tem de 
apresentar?

A O Relatório Financeiro Federal Report (FFR), frequentemente 
designado SF-425, é um instantâneo da sua situação actual nas 
despesas da sua adjudicação e controla os custos não cobertos com 

que a sua organização já contribuiu. O SF-425 preenchido deve ser 
apresentado trimestralmente ao gabinete de gestão financeira (FM) da sua 
agência financiadora.

Preencher o formulário Padrão-425
Apresentam-se abaixo sugestões para o ajudar a preencher o formulário. 
Estas informações não se destinam a substituir as instruções do USG que 
se encontram online nem as orientações fornecidas pelo seu FM. Visam 
apenas responder a algumas dúvidas que os novos utilizadores possam ter ao 
preencher este formulário.

Utilize um SF-425 diferente para o relatório trimestral de cada Acordo de 
Cooperação. Transfira uma versão PDF do formulário SF-425. Comece 
por preencher a parte do topo. Ela pede informações básicas sobre a sua 
organização, a adjudicação e o período coberto pelo relatório.

 Parte do topo do sf-425

Os números da lista seguinte correspondem às caixas numeradas em branco 
no SF-425.

1.  Agência Federal e Elemento da Organização a que o Relatório é 
Apresentado — A USAID ou outro financiador do USG.

2.  Número da Adjudicação Federal ou Outro Atribuído por Agência  
Federal—Insira o número de identificação do seu Acordo de Cooperação, 
que pode ser qualquer coisa como XXX-A-00-09-00XXX-00, e que se 
encontra na primeira página do seu acordo. 

4b. EIN—Número de Identificação do Empregador, exclusivamente para  
 adjudicatários dos EUA.

5.  Número da Conta ou de Identificação do Destinatário — Este número é 
só para sua utilização e não é exigido pelo USG.

7.  Base Contabilística—O seu contabilista ou gestor financeiro sabe 
se o relatório é feito com base em fluxos de caixa ou em regime 
de competência. 

8.  Período de Projecto/Adjudicação—As datas de início e fim da 
sua adjudicação.

t RA n s F E R i R  s F- 4 2 5

Transfira a versão PDF do SF-425 
em http://www.whitehouse.gov/
omb/assets/grants_forms/ff_report_
fill.pdf.

Para poder aproveitar algumas 
características do formulário, como 
cálculos automáticos, verifique 
se tem a última versão do Adobe 
Reader grátis em http://www.
adobe.com/products/acrobat/
readstep2.html.

2.8
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9.  Data Final do Período do Relatório — A data em cada relatório depende 
do trimestre que ele cobre:

	� 1.º Trimestre  31 de Dezembro
	� 2.º Trimestre: 31 de Março
	� 3.º Trimestre 30 de Junho
	� 4.º Trimestre 30 de Setembro

A seguir, preencha a parte média, que contém os principais cálculos 
apresentados abaixo. Alguns números são calculados automaticamente se 
usar o Adobe Reader. Após terminar, verifique tudo para confirmar se todos os 
cálculos estão correctos. 

Parte média do sf-425

secção 10: transacções

Dinheiro federal 
a.  Receitas em Numerário—Insira o montante total real de dinheiro 

recebido do USG (antes de dedução de comissões bancárias e outras 
despesas gerais) até à data final do período do relatório especificada na 
linha 9.

b.  Despesas em Numerário—Insira o montante acumulado dos 
pagamentos em cheque e em numerário até à data final do período 
do relatório. Este total abrange a soma do dinheiro gasto para bens e 
serviços, os pagamentos e adiantamentos feitos a sub-destinatários 
e prestadores de serviços e ainda o montante de despesas indirectas 
debitado à adjudicação.

c.  Dinheiro Disponível (em caixa)—Inserir o montante da Linha 10a menos 
o da Linha 10b.

saldo de Despesas federais e não cobertas
d.  Total de Fundos Federais Autorizados—Inserir o montante total da 

adjudicação. Isto é relativo ao "Montante Total Previsto da USAID" 
inscrito no seu Acordo de Cooperação. Se este montante tiver sido 
revisto mediante modificação, é favor usar o montante inscrito na 
modificação. 

e.  Parcela Federal das despesas—Inserir o montante das despesas.

f.  Parcela Federal de obrigações não liquidadas—Inserir o montante 
total de fundos atribuídos pela USAID e não gastos até à data final do 
período do relatório. Este montante deve ser calculado subtraindo a 
a parcela das despesas do USG, 10e, do montante obrigado actual, 
indicado na mais recente modificação.  

g.  Parcela Federal total—Inserir o montante da soma da linha 10e com a 
linha 10f. O resultado é igual ao total de fundos do USG obrigados até à 
data final do período do relatório.
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h.  Saldo não obrigado de Fundos Federais—Subtrair a linha 10g da  
linha 10d.

Parcela do Destinatário
i.  Parcela Total de custos não cobertos necessária—Inserir a parcela 

total de custos não cobertos inscrita no Acordo de Cooperação. Se este 
montante tiver sido revisto mediante modificação, é favor usar o montante 
inscrito na modificação.

j.  Parcela de Custos Não Cobertos—Inserir o montante de custos não 
cobertos gasto ao longo do período do relatório.

k.  Parcela de custos restante—Inserir este montante subtraindo ao da linha 
10i o da linha 10j.

receitas do Programa
Se o seu acordo permitir receitas do programa,é favor consultar as  
instruções detalhadas de preenchimento das linhas 10l a 10o em  
http://www.whitehouse.gov/omb/grants/standard_forms/ffr_instructions.pdf.

A seguir, preencha a parte do fundo, que contém os principais cálculos 
apresentados abaixo. Alguns números são calculados automaticamente se 
usar o Adobe Reader. Após terminar, verifique tudo para confirmar se todos os 
cálculos estão correctos.

Por fim, a parte do fundo contém informações sobre despesas indirectas e 
a assinatura. Todos os documentos têm de ser assinados pelo responsável 
pela certificação.

Parte do fundo do sf-425

secção 11: Despesas Indirectas

Preencha estas informações apenas se for solicitado pelo USG e de acordo 
com o seu Acordo de Cooperação.

b.  Taxa—Inserir a(s) taxa(s) de custos indirectos ao longo do período  
do relatório. 

d.  Base—Inserir o montante total sobre o qual a taxa indirecta é aplicada.
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e.  Montante Debitado—Inserir o montante de custos indirectos debitados 
durante o período de tempo especificado. 

secção 13: certificação/apresentação 

Após terminar, verifique tudo para confirmar se todos os cálculos estão 
correctos. Inscreva o nome do responsável pela certificação (13a), faça com 
que essa pessoa assine o formulário (13b), forneça as suas informações de 
contacto (13c/13d) e date o formulário (13e). Depois, digitalize o formulário 
e envie-o por e-mail para o seu FM através de ei@usaid.gov, colocando em 
cópia o seu Representante do Oficial de Acordos (AOR). Faça sempre uma 
cópia para o seu registo interno e depois envie o original para o FM. Se não 
receber notícias do seu FM no prazo de 10 dias, insista para confirmar se a 
sua apresentação foi recebida.  

Datas obrigatórias para apresentação de sf-425
Embora cada Acordo de Cooperação varie, a maioria dos adjudicatários têm 
de apresentar Relatórios Financeiros Federais 30 dias após o final do trimestre, 
com base no ano fiscal do USG (1 de Outubro a 30 de Setembro).  A tabela 
abaixo apresenta as datas limite para cada trimestre e o período coberto 
por cada relatório. Por favor verifique no seu Acordo de Cooperação se isto 
lhe é aplicável.

Período vencimento Cobertura

1.º Trimestre 30 Jan.
1 Out. a 31 Dez. 
(do ano civil anterior)

2.º Trimestre 30 Abr. 1 Jan. a 31 Mar.

3.º Trimestre 30 Jul. 1 Abr. a 30 Jun.

4.º Trimestre 30 Out. 1 Jul. a 30 Set.

Relatório Final de 
Situação Financeira

90 dias após o final da 
adjudicação

Toda a duração da 
adjudicação

R E F E R ê n C i As

Federal Financial Report SF-425
http://www.whitehouse.gov/omb/
assets/grants_forms/ff_report_fill.pdf

Intruções detalhadas de 
preenchimento de SF-425 
http://www.whitehouse.gov/omb/
grants/standard_forms/ffr_instructions.
pdf

http://www.whitehouse.gov/omb/assets/grants_forms/ff_report_fill.pdf
http://www.whitehouse.gov/omb/grants/standard_forms/ffr_instructions.pdf
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Requisitos Anuais de Auditoria: 
Perguntas e Respostas

D E F i n i ç õ E s

ADs—Sistema de Directivas 
Automáticas que abarca todo o corpo 
regulamentar da USAID. Inclui também 
procedimentos sugeridos mas não 
obrigatórios e ligações para exemplos 
de boas práticas.

Despesa Admissível—Despesa 
suportada que se determinou ser um 
encargo aceitável.

Auditoria—Análise ou exame 
independente dos registos e 
actividades do sistema.

Conclusão de Auditoria—Quaisquer 
erros, excepções, desvios ou 
deficiências detectados pelo auditor 
em resultado de um exame de 
comprovativos de auditoria. São 
geralmente relativos a (a) conformidade 
com políticas, procedimentos e 
requisitos legais, (b) adequação e 
eficácia dos controlos e/ou (c) eficácia 
e eficiência da administração.

Ano Fiscal — Por vezes também 
chamado ano financeiro ou ano 
orçamental, período utilizado pelas 
organizações para o cálculo das suas 
contas financeiras "anuais". Pode ou 
não corresponder ao ano civil, que vai 
de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro. O 
ano fiscal do USG cobre o período de 
12 mezes que começa a 1 de Outubro 
e termina a 30 de Setembro. 

Decisões de gestão—Avaliação de 
recomendações pela gestão e decisão 
quanto ao curso de acção adequado.

OMb — O Office of Management 
and Budget, Gabinete de Gestão 
e Orçamento (OMB) é uma das 
agências do poder executivo do 
Governo dos EUA. Entre outros 
deveres, o OMB avalia a eficácia dos 
programas, políticas e procedimentos 
das agências, analisa pedidos 
de fundos concorrentes entre 
agências e estabelece as prioridades 
de financiamento.

P  O que é uma auditoria anual e como é que o 
processo de auditoria funciona?

R Uma auditoria é uma análise ou exame independente dos registos e 
actividades do sistema. Muitos doadores exigem auditorias anuais 
aos seus receptores de doações, e o Governos dos EUA (USG) não é 

diferente. Tanto os adjudicatários como os sub-adjudicatários que recebem 
fundos a partir de um certo limite do USG devem efectuar auditorias anuais.  
 
Uma auditoria permite-lhe verificar os números financeiros, verificar a sua 
exatidão e identificar e avaliar os controlos internos que devem ser 
implementados para aumentar a integridade dos seus sistemas financeiros. 
Avalia como está a gastar fundos do USG e a cumprir os regulamentos 
estabelecidos no seu acordo. Deve ser vista como um instrumento para o 
ajudar a manter a sua casa financeira arrumada. Para assegurar a 
objectividade, a auditoria anual deve ser efectuada por um auditor 
independente, que deve ser contratado por si.  

O processo de auditoria implica a recolha de registos financeiros e outros, 
fornecê-los ao auditor, responder ao relatório deste e implementar os planos 
de acção correctiva. A seguir são apresentadas respostas a algumas questões 
frequentemente levantadas sobre as auditorias anuais.

Quem tem de efectuar uma auditoria anual?
•	 Organizações sem fins lucrativos com sede nos EUA que recebam um 

total de financiamentos igual ou superior a 500 mil dólares americanos 
do Governo dos EUA, tanto directamente como na qualidade de sub-
beneficiárias, durante o ano fiscal.

•	 Organizações estrangeiras sem fins lucrativos que recebam toda ou a 
maior parte do seu financiamento da USAID (tanto directamente como 
na qualidade de sub-beneficiárias), caso recebam 300 mil dólares 
americanos ou mais durante o ano fiscal.

•	 Organizações com fins lucrativos que recebam todo ou a maioria do 
seu financiamento da USAID, a serem analisadas anualmente para se 
determinar se é necessário submeterem-se a auditoria.

as Despesas da auditoria são autorizadas?
Se for obrigatório executar auditoria, as despesas da mesma são  
autorizadas, desde que ela seja realizada de acordo com os regulamentos 
apresentados abaixo.

Se a auditoria não for obrigatória (não for atingido o limiar do financiamento), 
as despesas de auditoria não são autorizadas.

onde se Podem encontrar os requisitos de auditoria?
As organizações sem fins lucrativo sedeadas nos EUA regem-se pelas 
normas estabelecidas na Circular OMB A-133. Estas regras são as mesmas 
independentemente da agência do USG que fornece a maioria do  
seu financiamento.

O USAID ADS Capítulo 591 rege todos os destinatários da USAID 
sedeados no estrangeiro e com fins lucrativos. Este documento pode 
também ser útil para as organizações sem fins lucrativos com sede nos 
EUA, já que clarifica a Circular A-133 do OMB.

2.9



G
e

st
ã

o
 f

In
a

n
c

e
Ir

a

2

39Sugestões de Implementação para Parceiros USAID

Uma auditoria cobre 
normalmente toda a 
organização. Contudo, se 
tiver apenas um programa 
que receba financiamento do 
Governo dos EUA (USG), 
pode optar por uma auditoria 
a programa único.

o que Precisa de ser auditado?
Uma auditoria cobre normalmente toda a organização. Contudo, se tiver 
apenas um programa que receba financiamento do Governo dos EUA (USG), 
pode optar por uma auditoria a programa único.

Além disso, se a sua organização for grande e complexa, com muitas 
unidades operacionais diferentes, é possível efectuar a auditoria focada na 
unidade organizacional que receba os fundos do USG.

as auditorias abrangem que Período de tempo?
O período de tempo abrangido pelas auditorias é o ano fiscal da 
organização. Além disso, a auditoria pode verificar as constatações 
da auditoria anterior para determinar se as medidas correctivas foram 
suficientes para sanar as inconformidades então existentes.

Quem Pode realizar as auditorias?
As organizações sem fins lucrativos dos EUA seguem o processo de 
aprovisionamento (procedimento de concurso público de aquisição) e os 
regulamentos dos seus Acordos de Cooperação.

As organizações estrangeiras financiadas pela USAID devem contactar a 
sua delegação nacional ou regional para solicitar uma lista das organizações 
autorizadas a efectuar auditorias dos programas do USG.

Se for determinado que é necessário fazer uma auditoria a uma organização 
com fins lucrativos financiada pela USAID, a auditoria pode ser efectuada 
por um responsável do USG, em vez de recorrer a um auditor privado. Se 
não estiver disponível um auditor do USG, a USAID solicita à organização 
lucrativa que contrate um auditor independente.

se os sub-beneficiários forem alvo de auditorias, quais são as 
suas responsabilidades e as dos beneficiários primários?
Os sub-destinatários apresentam as suas auditorias directamente ao USG. 
Não têm de apresentar as suas auditorias ao adjudicatário principal, 
salvo se houver conclusões relacionadas com o financiamento 
dessa adjudicação, caso em que devem apresentar um exemplar ao 
destinatário principal.  

Este tem o direito de solicitar uma cópia, independentemente de existirem ou 
não conclusões, e isso pode ficar estipulado na adjudicação entre ambos. 
(Ver Gestão de Programas, Secção 4.2)

Quando existam constatações referentes aos sub-beneficiários, o 
beneficiário primário assume a função de tomar as decisões de gestão 
referentes às acções correctivas. As decisões de gestão devem ser emitidas 
no prazo de seis meses após a recepção da auditoria. 

Processo de auditoria em cinco Passos 
1. Antes da Auditoria
Preparar o seguinte antes de efectuar a sua auditoria:
•	 Identificar todos os fundos do Governo dos EUA (USG) recebidos e os 

programas ao abrigo dos quais os recebeu; 
recolher os relatórios financeiros (como o SF-425s) que cubram o ano 
fiscal a auditar (Ver Gestão Financeira, secção 2.8);

•	 Preparar a lista de despesas efectuadas ao abrigo das adjudicações do 
USG; e

•	 Preparar a lista das (eventuais) constatações da auditoria.

2. A Auditoria
A auditoria concentra-se na resposta às seguintes questões:
•	 Os relatórios financeiros submetidos ao longo do ano  

estavam correctos?
•	 Foram cumpridas as normas, as regulamentações e as políticas que 

regiam a adjudicação?
•	 Qual é a situação das anteriores constatações de auditoria?
•	 Há despesas controversas?

P O n tO s  A  C O n s i D E RA R

P. se tiver um niCRA, ainda 
assim precisa de alocar custos 
partilhados?

É tentador pensar que ter um Acordo 
de Índices de Custos Indirectos 
Negociados (NICRA) irá resolver o 
problema da alocação dos custos do 
projecto partilhados. Um NICRA pode 
simplificar a forma como reembolsa 
as despesas gerais de determinados 
projectos do Governo dos EUA 
(USG). Porém, caso tenha projectos 
financiados por outros doadores, 
se o seu NICRA apenas cobrir as 
despesas da sede ou se quiser 
verificar se o seu NICRA está a cobrir 
eficazmente as despesas partilhadas, 
continua a precisar de atribuir os 
custos partilhados. Portanto, quer 
tenha ou não um NICRA, é boa 
prática de gestão estabelecer uma 
política para imputar as despesas de 
projecto partilhadas.
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3. Responder a Constatações
Se a auditoria resultar em constatações, cada uma delas terá de ser abordada 
pela sua organização num plano de medidas correctivas. Para cada um dos 
pontos, indique o seguinte:
•	 A pessoa responsável
•	 A medida correctiva planeada
•	 A data prevista de conclusão

Caso não concorde com constatações da auditoria ou acredite não ser 
necessária nenhuma medida correctiva, forneça uma explicação e a sua 
fundamentação específica.

4. Envio para o Governo dos EuA
As organizações sem fins lucrativos sedeadas nos EUA têm de apresentar 
os seus pacotes de auditoria directamente à Federal Audit Clearinghouse— 
Câmara de Compensação de Auditorias Federais (FAC). A FAC envia cópias à 
agência do USG que financie a sua adjudicação. Envie uma cópia para o centro 
de auditoria e outra para cada uma das agências do Governo dos EUA a que 
se refiram constatações de auditoria presentes no seu relatório.

A morada do FAC é:
Federal Audit Clearinghouse 
Bureau of the Census 
1201 E. 10th Street 
Jeffersonville, IN 47132, EUA

O seu pacote de auditoria deve ser enviado no prazo de trinta dias após a 
recepção do relatório do auditor ou de 9 meses após o final do ano fiscal  
(o período de auditoria). 

Não é obrigatório enviar a sua auditoria directamente à sua agência de 
financiamento do Governo dos EUA.

Exemplo: Se tiver recebido financiamentos da USAID e da CDC, mas apenas 
foram detectadas constatações referentes à adjudicação da CDC, tem de 
enviar duas cópias (uma para o FAC e outra para a CDC.) 

As agências financiadoras das organizações com fins lucrativos e estrangeiras 
podem estabelecer regras de envio diferentes. Contacte a sua agência 
financiadora ou a delegação nacional ou regional para mais informações.

5. Emissão de Decisões de Gestão
Para cada uma das constatações, a agência ou o beneficiário primário (no 
caso de constatações de sub-beneficiários) terá de tomar a decisão de 
gestão correspondente no prazo de seis meses após a recepção do pacote 
de auditoria.

A decisão de gestão deve indicar claramente se a agência apoia a constatação 
da auditoria, as razões para a decisão e a medida que se espera da entidade 
sujeita à auditoria, como o reembolso de despesas não autorizadas ou a 
tomada de outras medidas.

O pacote de auditoria deve incluir os seguintes elementos:

• Formulário Padrão - Formulário SAC (Formulário de Recolha de Dados 
para Relatórios de Auditorias)

• Relatórios Financeiros 
• Lista de Despesas ao abrigo das Adjudicações do Governo dos EUA
• Lista resumida das Constatações das Anteriores Auditorias
• Relatório do Auditor

	� Parecer quanto aos Relatórios Financeiros
	� Parecer quanto à Lista de Despesas
	� Relatório relativo aos Controlos Internos do Relatório Financeiro
	� Relatório relativo aos Controlos Internos de Execução
	� Lista de Financiamentos de Despesas Controversas

• Plano de Acção Correctiva

Q uA l  é  A  s uA  AG ê n C i A 
D E  s u P E Rv i s ãO

Se receber fundos de várias 
agências do Governo dos EUA 
(USG), há uma que toma a supervisão 
e assume o controlo de todas as 
decisões de gestão referentes 
a constatações de auditoria 
relacionadas com essas agências 
múltiplas.

A agência do USG supervisora 
é a que fornece a maioria do 
financiamento em determinado ano.  
A agência supervisora é  
responsável por:

• Disponibilizar consultoria técnica 
de auditoria à sua organização e 
ao seu auditor; 

• Analisar pedidos de adiamentos;

• Rever o pacote de auditoria 
tendo em conta a qualidade e  
o preenchimento.
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Se o auditado não aplicar uma acção correctiva, ser-lhe-á fornecido um 
cronograma de acompanhamento. A decisão de gestão deve descrever todos 
os processos de recurso ao dispor da entidade sujeita a auditoria.

sequência da auditoria
Para além da apresentação do pacote de auditoria, a organização é 
responsável por implementar os seus planos correctivos. Certifique-se de 
manter documentação que comprove o seu progresso em cada ponto.

Mesmo que não existam conclusões relativas a determinada agência do  
USG, esta pode mesmo assim pedir-lhe directamente uma cópia da sua 
auditoria. Além disso, o USG reserva-se o direito de efectuar as suas próprias 
auditorias, independentemente dos resultados das auditorias da organização.

Finalmente, é obrigado a conservar os registos e uma cópia do pacote de 
auditoria por um prazo mínimo de três anos após o envio, ou de três anos 
após a constatação, a contar do ano da resolução.

R E F E R ê n C i As

OMB Circular A-133: Audits of States, 
Local Governments and Nonprofit 
Organizations 
http://www.whitehouse.gov/omb/
circulars_default

USAID ADS Chapter 591: Financial 
Audits of USAID Contractors, Recipients 
and Host Government Entities  
http://www.usaid.gov/policy/ads/500/591.
pdf

FAR (48 CFR part 42)  
https://www.acquisition.gov/far/current/
html/FARTOCP42.html

SF-SAC – Formulário SAC (Formulário  
de Recolha de Dados para Relatórios  
de Auditorias)  
https://harvester.census.gov/fac/collect/
ddeindex.html

Quem é o 
Responsável?

Cronograma

Limites 
Temporais

Final do Seu 
Ano Fiscal 

Relatório 
recebido 
do auditor

9 meses
6 meses

30 dias

Pacote de 
auditoria 
apresentado

Decisão 
emitida

Você Você Você
Agência de supervisão 

ou Parceiro PrincipalAuditor

Pré-Auditoria
•Identificar programas  
 financiados pelo USG

•Reunir SF-269s

•Preparar quadro  
 ou despesas

•Fazer a lista de conclusões 
de auditorias anteriores

A Auditoria
•Parecer sobre as contas 
financeiras e as despesas

•Relatório sobre    
controlos internos

•Conclusões de custos 
 duvidosos

Resposta
•Para cada conclusão,  
indicar a pessoa responsável, 
a acção correctiva prevista 
e o prazo de realização 
previsto

•Há contestação?

Apresentação
•As organizações sedeadas 
nos EUA apresentam à  
Câmara de Compensação de 
Auditorias Federais

•As organizações não 
sedeadas nos EUA  
apresentam ao  
departamento financiador

Decisão de 
Gestão
•Para sub-destinatários, o 
destinatário principal toma  
a decisão
•Para o destinatário principal, 
o departamento ou agência 
financiador ou supervisor  
toma a decisão
•Avaliar, planear e  
emitir decisões

cinco etapas fundamentais do Processo de auditoria

http://www.whitehouse.gov/omb/circulars_default
http://www.usaid.gov/policy/ads/500/591.pdf
https://www.acquisition.gov/far/current/html/FARTOCP42.html
https://harvester.census.gov/fac/collect/ddeindex.html
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RECURSOS HUMANOS

Recursos Humanos (RH) é a função que trata da gestão de um dos 
mis importantes activos da organização - as pessoas que fazem 
o seu trabalho. Idealmente, as normas e políticas de recursos 
humanos são concebidas até ao nível do terreno, para ajudarem 
a orientar e proteger o pessoal e os voluntários para que estes 
possam contribuir com o máximo das suas capacidades. Políticas e 
procedimentos eficazes de RH ajudam também a atrair e manter as 
pessoas certas para cada tarefa e a apoiar a equipa que concretiza 
os objectivos da organização.

Embora algumas políticas de RH tenham de cumprir as leis locais 
bem como os requisitos dos doadores, a maioria delas devem 
reflectir a missão, os ideais e os valores da própria ONG. Esta 
secção apresenta conceitos fundamentais de RH e destaca 
algumas das políticas que devem ser seguidas pelas organizações 
financiadas pela USAID. Analisa também formas práticas de 
motivação do pessoal e de recrutar e gerir voluntários.   

Tópicos:

3.1 Vista Geral dos Recursos Humanos

3.2 RH: Colocar as Políticas em Prática

3.3 Supervisão Apoiante: Uma Estratégia para 

 Reforçar as Organizações e os Indivíduos

3.4 Avaliações de Desempenho

3.5 Pessoal Chave

3.6 Colaboração com Voluntários para 

 Reforçar a Sua Organização
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D E F i n i ç õ E s

Políticas de Recursos Humanos— 
Conjunto de normas, valores e princípios 
de orientação que definem como a 
organização trata as questões relacionadas 
com os recursos humanos. Devem 
consagrar práticas seguras, ser escritas, ser 
comunicadas em toda a organização e ser 
revistas e modificadas periodicamente para 
se adaptar à evolução do enquadramento.

P  Que políticas de RH temos de estabelecer?

R
As pessoas são o capital mais valioso da sua organização. A criação 
de um conjunto de políticas de recursos humanos (RH) não vai 
restringir o seu pessoal, nem os voluntários – pelo contrário, ajuda a 
orientá-los e a protegê-los, de forma a que possam dar o   

melhor de si. 
 
Algumas das políticas de RH são exigidas pela legislação local, pela legislação 
dos EUA ou pela sua agência financiadora, enquanto outras são normas 
práticas ou necessárias à gestão de uma organização eficaz. 
Independentemente da sua origem, o estabelecimento de políticas de RH 
claras e bem concebidas permite não só reforçar a comunicação entre 
responsáveis e funcionários, esclarecer expectativas e assegurar um 
tratamento justo a todo o pessoal, mas pode ainda proteger a organização 
contra reclamações ou processos legais que possam surgir. 

Embora vários regulamentos do Governo dos EUA (USG) aflorem questões 
relativas a RH (por exemplo, nas aquisições encontram-se políticas sobre 
conflitos de interesses, gratificações e acções disciplinares), há poucos 
regulamentos do USG específicos de RH que se aplicam a todos os 
destinatários de financiamentos da USAID. Os pontos seguintes centram-se 
essencialmente neles.

Princípios Básicos das Políticas de rh
Legislação e Regulamentação do Trabalho Local—As organizações têm 
de cumprir a legislação local do trabalho quando empregam o pessoal. 
Por exemplo, pode haver regulamentos que impeçam a discriminação na 
contratação ou que imponham determinados benefícios sociais. Também é 
importante, tanto para a organização como para o pessoal, que se esclareçam 
à partida quais os direitos dos empregados e do empregador e quais os 
fundamentos e os processos para acções disciplinares e para despedimentos. 

Padrões de Conduta—Estabelecem-se padrões de conduta para regular 
os comportamentos e as condutas profissionais que afectam a capacidade 
dos empregados de desempenharem a sua missão e de representarem a 
organização. Podem incluir o controlo da pontualidade ou do desempenho das 
tarefas solicitadas, a promoção de um ambiente de trabalho seguro e saudável 
e ainda padrões habituais nos locais de trabalho, como a proibição do assédio 
sexual ou da discriminação. 

Controlo dos livros de ponto—São necessários os livros de ponto para 
as auditorias anuais e para todo o pessoal pago com fundos da USAID, 
inclusivamente prestadores de serviços e pessoal a tempo parcial. Além 
disso, é útil fazer com que os voluntários preencham também um livro de 
ponto simplificado, para que possa saber o respectivo tempo de trabalho 
e contabilizar a correspondente contribuição para a sua participação nos 
custos (se existir). 

Devida Diligência nas Decisões de Contratação—Exige-se que possua um 
resumo de experiência profissional e do percurso formativo (Curriculum Vitae 
ou CV) de cada funcionário contratado ao abrigo da sua adjudicação, para 
que se verifique o respectivo historial laboral e salarial. Embora o seu Acordo 
de Cooperação possa não exigir a utilização do formulário F-1420 - “Folha 
de Dados Biográficos de Funcionário do Adjudicatário” (formulário m 
AID-1420-17, http://www.usaid.gov/forms/AID1420-17.doc), o formulário 
padrão que se usa para registar o historial dos salários dos empregados e 

Síntese de Políticas de 
Recursos Humanos (RH)

3.1
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A legislação do país em que 
a sua organização estiver 
registada e em que trabalhe 
tem precedência sobre as 
políticas do Governo dos EUA.

prestadores de serviços (dados biográficos “1420”) utiliza-se frequentemente 
durante o processo de contratação, por proporcionar uma forma fácil de aceder 
às informações importantes. É também utilizado pela USAID para ajudar à 
justificação dos salários. 

Excepções à Contratação para Organizações com Base Religiosa— 
Ao abrigo da legislação dos EUA sobre Igualdade de Oportunidades, as 
organizações com base religiosa que implementam programas da USAID têm 
o direito de contratar pessoas que partilhem as suas crenças. Se decidir fazê-
lo, certifique-se de que as suas políticas de RH são claras. É aconselhável que 
as faça rever por advogados ou especialistas em RH antes de as implementar. 
(Ver Gestão de Programas 4.8)

Política de Ambiente de Trabalho Livre de Drogas—O seu Acordo de 
Cooperação exige-lhe, bem como a todos os seus sub-adjudicatários da 
sua organização, que estabeleçam uma política de ambiente de trabalho 
sem drogas. A declaração desta política tem de ser assinada por todos 
os elementos do pessoal da sua organização. Uma boa forma de tratar da 
necessidade da assinatura desta directiva é incluir a declaração em dois 
documentos: primeiro no manual do pessoal e depois como documento 
separado de uma página a ser assinado por todos os funcionários e arquivado 
nos respectivos ficheiros individuais. 

De acordo com as Disposições Padrão Obrigatórias do USG, a declaração de 
Ambiente de Trabalho Livre de Drogas tem de incluir:
•	 uma proclamação de que se proíbe em todo o local de trabalho o fabrico, 

a distribuição, o fornecimento, a posse e a utilização de drogas;
•	 as acções específicas a tomar pela sua organização contra os 

empregados que violem essa proibição; e 
•	 condições de emprego em cada adjudicação que estipulem que todos os 

empregados têm de se sujeitar às disposições da declaração, tendo de 
informá-lo por escrito no prazo máximo de cinco dias após a condenação 
no caso de serem condenados por crime de violação da legislação sobre 
drogas que ocorra no local de trabalho. 

Além disso, é exigido à sua organização que estabeleça um programa 
permanente de consciencialização contra as drogas que informe os 
funcionários dos perigos do abuso de estupefacientes no local de trabalho, 
sobre a sua política de ambiente de trabalho livre de drogas, quanto a eventuais 
programas existentes relativos à droga para aconselhamento, reabilitação e 
assistência a empregados, e as penalidades que possam vir a ser aplicadas no 
caso de violações à norma sobre proibição de drogas no local de trabalho. 

O programa e a declaração da política têm de ser implementados no prazo 
máximo de 30 dias após a data de entrada em vigor da sua adjudicação. 

Caso qualquer empregado seja condenado por crime referente a drogas no 
local de trabalho, terá de notificar a USAID, por escrito, sobre esse facto no 
prazo de 10 dias após a condenação. Essa notificação terá de indicar o cargo 
do funcionário em causa e o número de cada uma das adjudicações em que 
ele tenha trabalhado. 

No prazo de 30 dias após uma condenação de empregados terá ainda de: 
•	 tomar as medidas apropriadas contra o funcionário, indo até ao 

despedimento (conforme se adeqúe com as políticas de RH da sua 
organização e com a legislação laboral aplicável), ou 

•	 exigir ao empregado que participe de forma satisfatória num programa 
de reabilitação ou de assistência a toxicodependentes que seja 
aprovado pelas autoridades de saúde nacionais, estatais ou locais, pelas 
autoridades de aplicação da lei ou por outras apropriadas. 

Na eventualidade de a legislação local o impedir de aplicar na totalidade a 
política de locais de trabalho livres de drogas do USG, informe o seu AO ou 
AOR e procure a sua orientação. (Ver Gestão de Programas 4.2)

Política VIH/SIDA—Uma política sobre VIH/SIDA define a posição da 
organização quanto ao emprego de pessoas com VIH/SIDA e a forma de 
tratamento prevista no local de trabalho para essas pessoas. Embora não 
seja exigida qualquer política sobre VIH/SIDA pelos departamentos de 
financiamento do USG, a sua existência é considerada uma boa prática para 

P O l í t i CAs  D E  R E C u R s O s 
H u M A n O s

Aplicam-se a: Todos os destinatários 
de fundos do Governo dos EUA 

Necessárias para: Auditoria Anual 
(especialmente controlo de tempos)

Verificadas por:  Auditoria anual

Regidas por: O respectivo Acordo 
de Cooperação, os regulamentos da 
agência financiadora e a legislação 
do país.
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qualquer organização, e sobretudo para as que trabalham no domínio dessa 
infecção. Ela estabelece formalmente o empenho da organização em lidar com 
o VIH/SIDA e em apoiar o pessoal que sofra de VIH ou SIDA, determinando 
possíveis benefícios sociais para tratamentos ou assistência, a adaptação 
sempre que possível das tarefas a desempenhar, e a segurança no emprego. 
A elaboração de uma política de VIH/SIDA abrangente pode permitir à 
organização manter pessoal com talento e beneficiar da sua colaboração. 

Assegure-se de que a sua organização cumpre a legislação laboral local e 
nacional referente a pessoas com VIH/SIDA. Em alguns casos, as políticas 
da sua organização podem exceder o legalmente exigido, especialmente em 
países sem legislação relativa ao emprego de pessoas vítimas do VIH. 

criação de um manual do funcionário
Após ter elaborado e revisto as políticas de RH da sua organização, 
imprima-as e compile-as num Manual do Funcionário para distribuir ao seu 
pessoal. Verifique que o pessoal assina uma declaração que confirme ter lido, 
analisado e entendido a obrigação de cumprir as políticas da organização, 
e inclua uma revisão pessoal das políticas no seu processo de orientação. 
(Ver Políticas de Recursos Humanos, 3.2)

R E F E R ê n C i As

Disposições Padrão Obrigatórias: 
Organizações com Sede nos EUA 
http://www.usaid.gov/policy/
ads/300/303maa.pdf

Organizações sem Sede nos EUA 
http://www.usaid.gov/policy/
ads/300/303mab.pdf

http://www.usaid.gov/policy/ads/300/303maa.pdf
http://www.usaid.gov/policy/ads/300/303mab.pdf
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P Porquê criar um manual do funcionário?
 

R
O manual do funcionário é um dos mais importantes elos de 
comunicação entre a sua organização e os seus empregados. 
Embora as organizações possuam políticas e procedimentos para a 
gestão dos empregados, eles nem sempre são escritos ou são 

compreendidos por todos. Ao registar as normas e as políticas da sua 
organização num manual, está a comunicar o que a organização espera dos 
seus funcionários e o que é que estes, por sua vez, podem esperar dela. Isso 
ajuda a eliminar confusões e facilita a implementação das políticas, 
se necessário. 

Um artigo anterior (3.1) focou a regulamentação específica sobre recursos 
humanos (RH) do governo dos EUA que todos os destinatários da USAID têm 
de aplicar. O presente fornece uma visão mais ampla de tipos de políticas 
adicionais que devem ser registadas no seu manual do funcionário.

elementos fundamentais de um manual  
do funcionário
Não há dois manuais do funcionário exactamente iguais. Cada organização 
tem de criar políticas aplicáveis ao seu funcionamento específico. No 
entanto, há algumas que devem estar em todos os manuais. Nelas se 
incluem as seguintes:

1. introdução 
Todo o manual dos funcionários deve começar com a explicação dos 
seus objectivos e utilização. Pode ser útil definir termos comuns e incluir o 
organograma da organização. 

2. As Políticas e Directivas incluem:

•	 Políticas e Procedimentos de Recrutamento. As normas em torno da 
contratação, incluindo as definições de funções dos cargos, como as 
vagas são publicitadas, como se examinam os candidatos e se fazem 
propostas, e qual a política da organização quanto à contratação de 
parentes entre si.

•	 Categorias de Emprego. Os tipos de empregos existentes na 
organização, como a tempo inteiro normal, a tempo parcial normal, a 
tempo parcial, consultor, temporário ou outros, e se essas categorias 
têm direito a regalias totais, parciais ou nenhumas. Pode ser necessário 
verificar as leis laborais nacionais, porque tempo parcial pode ser 
definido com um número diferente de horas. 

•	 Condições de Emprego. As condições que a organização cumpre 
ao empregar pessoal, incluindo emprego à discrição e igualdade de 
oportunidades no emprego. Podem também incluir disposições sobre 
emprego no exterior, adaptação a deficientes, horas extraordinárias, 
conflitos de interesse ou demissão, entre outras.

•	 Outras Políticas de Emprego. Mais condições de emprego, 
como períodos de experiência ou dados pessoais e gestão de 
ficheiros pessoais. 

Colocar as Políticas de Recursos  
Humanos em Prática
D E F i n i ç õ E s

Recursos Humanos (RH)—As pessoas 
que integram e fazem funcionar a 
organização. Também se usa para designar 
o sector responsável na organização pela 
implementação das políticas relativas à 
gestão dos funcionários.

Políticas de Recursos Humanos—
Conjunto de normas, valores e princípios 
de orientação que definem como a 
organização trata as questões relacionadas 
com os recursos humanos. 

Procedimentos RH—Etapas específicas 
necessárias para implementação da 
política de RH. 

Práticas RH—Como são 
implementados de facto as políticas e os 
procedimentos de RH. 

Manual do Funcionário (também 
chamado manual do empregado, 
manual de RH ou manual de política do 
pessoal)—Guia escrito que enumera as 
políticas e procedimentos do empregador, 
as condições de trabalho e as expectativas 
de conduta aplicáveis aos empregados 
no local de trabalho. Pode conter também 
informações sobre a história, os objectivos 
e o compromisso com os utentes e a 
comunidade da organização.

3.2
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3. Outras Políticas de Emprego 
As organizações devem definir claramente políticas sobre os vencimentos 
e regalias dos empregados. Isto não significa que tenham de pôr a tabela 
salarial no manual do funcionário, mas sim o que é que os empregados 
têm direito como ordenado e regalias, e como se processam as 
promoções. Apresentam-se abaixo alguns exemplos: 

•	 Administração Salarial. Informações sobre a tabela salarial ou os 
fundamentos para a determinação dos salários, e as condições para 
aumento de remuneração.

•	 Assiduidade e Folha de Pagamentos. Requisitos de assiduidade e 
dias pagos.

•	 Regalias de Licenças. Os privilégios quanto a ausências, pagas ou 
não, como férias, feriados, baixas por doença ou por luto, licenças sem 
vencimento, de maternidade, ou de paternidade, férias no país de origem 
e licenças para votar e ao serviço da justiça. A legislação laboral nacional 
é normalmente muito clara quanto a licenças, pelo que deve verificar se 
as suas políticas cumprem a lei local. Se a sua organização estiver em 
vários países, pode ter de criar políticas de licenças diferentes para cada 
país, para que cumpram as legislações nacionais. 

•	 Outras Regalias. Outros tipos de compensação que a organização pode 
oferecer, como seguros de saúde e de desemprego, baixas, regalias em 
caso de óbito, planos de pensões/reformas, indemnizações por demissão 
e bónus, entre outras. 

4. Condições e Horário de trabalho 
As políticas sobre condições e tempo de trabalho determinam os 
horários de trabalho e de expediente, flexibilidade de horário e horas 
extraordinárias, uso do equipamento de escritório e da internet, 
segurança, transportes, trabalho à distância, refeições de trabalho e 
acolhimento de clientes, entre outras. 

5. Conduta dos Empregados e Acção Disciplinar 
As políticas relativas a conduta de empregados e acção disciplinar 
cobrem variadíssimos tópicos, desde como os empregados se devem 
vestir no trabalho até à atitude a tomar face aos informadores. Há ainda 
uma secção sobre políticas de local de trabalho livre de drogas, VIH/SIDA 
ou protecção infantil. Pode conter outras directivas importantes, como 
sobre assédio sexual, subornos ou gorjetas, presenças e pontualidade, 
resolução de problemas e procedimentos de acção disciplinar. 

colocar as Políticas em Prática
A forma como as políticas são postas em prática também é importante. As 
políticas e as práticas de HR devem tentar encontrar um equilíbrio entre 
o que é bom e sustentável para a organização e o que é bom para os 
funcionários. É fundamental ter um gestor de HR formado que conheça as 
suas responsabilidades.

Se a sua organização não puder ter gestor de RH a tempo inteiro, certifique-se 
de que o seu colaborador possui a formação necessária para gerir 
eficazmente as políticas e os procedimentos de recursos humanos. 

seis Etapas para implementação Eficaz das Políticas de RH 

1. implicar. Fazer o pessoal participar e dar-lhe voz no estabelecimento das 
políticas de HR, recebendo as suas opiniões e informações. 

2. Divulgar. Imprima o manual do funcionário e distribua-o a todo o pessoal, 
disponibilize exemplares num ponto central do escritório e/ou coloque-o 
nos computadores que o pessoal possa consultar. 

3. Avisar. Avise o pessoal, por escrito, das alterações de política importante 
e coloque avisos num quadro de avisos central.

MAntER As COisAs PRátiCAs 
 
O melhor nem sempre é ter mais políticas 
e procedimentos. Crie um manual 
suficientemente amplo para servir as suas 
necessidades, defender a organização 
e orientar e proteger o pessoal, mas 
que que não seja tão grande que é 
inutilizável nem tão focado em processos 
de pormenor que exija demasiado do 
pessoal, fazendo com que este ache que 
a organização não confia nele para agir 
correctamente.  
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4. Orientar. Integre um resumo das políticas de HR nos processos de 
orientação do pessoal e continue a informar o pessoal com actualizações. 

5. Exigir Declarações Assinadas. Peça ao pessoal que assine uma 
declaração em que confirme ter recebido e analisado o manual do 
funcionário e ter tido oportunidade de esclarecer dúvidas sobre políticas e 
procedimentos de pessoal.

6. Estar Aberto à Mudança. Às vezes as políticas parecem boas quando 
são criadas mas não funcionam na prática. Há políticas que são boas 
mas a sua implementação não. Avalie regularmente as suas políticas, 
procedimentos e práticas para determinar o seu cumprimento e utilidade. 
Ouça as reclamações do pessoal e tome-as a sério. Não tenha medo de 
mudar ou adaptar políticas, procedimentos ou práticas que não funcionem. 

R E F E R ê n C i As

Caixa de Ferramentas RH
HR Council for the Voluntary and 
Nonprofit sector  
http://hrcouncil.ca

Guia Essencial das ONGs para a 
Gestão de Adjudicações USAID
http://www.ngoconnect.net/resources/
ngoguide

http://www.ngoconnect.net/resources/ngoguide
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D E F i n i ç õ E s

Escuta Activa—Técnica de comunicação 
que requer que o ouvinte se concentre na 
compreensão, interpretação e reflexão sobre 
o que a outra pessoa diz. 

inteligência social—Capacidade de 
compreensão de situações e relações 
interpessoais e sociais. Ter inteligência social 
ajuda a trabalhar com grupos de pessoas 
para se alcançar um objectivo comum, como 
criar uma força de trabalho empenhada 
em actividades que sustentem a missão 
da organização. 

supervisão—Processo de análise e estímulo 
dos desempenhos do pessoal, de acordo 
com padrões definidos pela organização. 

supervisão Apoiante—Processo que 
recorre ao diálogo e às opiniões construtivas 
para ajudar o pessoal, os voluntários 
ou toda a organização a melhorar o seu 
desempenho na prossecução da missão da 
organização, estabelecendo objectivos para 
o aperfeiçoamento e o melhoramento. 

P Porque é que a supervisão apoiante é importante,  
e como é que se faz?

R
Para além da simples supervisão das tarefas e responsabilidades dos 
funcionários, os gestores podem ter um papel fundamental ao fazer 
com que os empregados se sintam apoiados e motivados e, em 
resultado, sejam mais produtivos. Particularmente em ambientes 

difíceis, com recursos escassos e vastas carências na comunidade, fazer com 
que os empregados se sintam valorizados e apoiados é essencial

A supervisão apoiante é a via fundamental para o conseguir. Ao usá—la, os 
gestores não só criam um ambiente de trabalho são como podem melhorar e 
apoiar o desempenho e a satisfação do seu activo mais valioso: as pessoas 
que integram a sua organização. Usando algumas competências e meios 
chave e com um pouco de prática, podem criar uma relação dinâmica 
com o pessoal e os sub—adjudicatários para os ajudar a evoluir como 
pessoas e organizações. 

orientações para o Pessoal da supervisão
Para prestarem eficazmente supervisão apoiante e ajudarem o pessoal a 
atingir os objectivos, os gestores devem ter em conta as seguintes directrizes: 

1. Estabelecer expectativas claras à partida. A supervisão apoiante 
pode começar logo que a pessoa é recrutada para a organização. O 
primeiro passo é dar ao recém-chegado uma definição de funções 
clara. Isso faz com que tanto o gestor como o empregado estejam de 
acordo quanto às expectativas e responsabilidades do cargo. Com o 
tempo, ambos devem colaborar em análises e revisões periódicas da 
descrição do cargo para criar "objectivos INTELIGENTES" que façam o 
trabalho do empregado aderir à missão da organização (Ver Avaliações 
de Desempenho 3.4) 

Supervisão Apoiante:  
Uma Estratégia para Reforçar as Pessoas e as Organizações 

Objectivos intEliGEntEs (sMARt) são: 

Específicos e claros quanto ao que tem de ser feito e quem tem de participar
Mensuráveis, com objectivos claros para se avaliar a evolução
Alinhados com a missão e a visão da organização
Realistas e realizáveis
temporizados, para que exista a noção adequada das prioridades
Avaliados periodicamente e, se necessário, reajustados 
Recompensados quando alcançados

3.3
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Os gestores podem ter 
um papel fundamental 
em fazer com que os seus 
empregados se sintam 
apoiados e motivados e, 
consequentemente, sejam 
mais produtivos.

Competências de Escuta Activa

• Elimine distracções (como o telefone) e evite barreiras físicas 
(sentem-se em cadeiras confortáveis, em vez de terem uma secretária 
no meio dos dois).

• Oiça cuidadosamente as ideias principais e deixe a pessoa concluir as 
suas reflexões sem interrupções.

• Faça perguntas abertas que mostrem que está interessado nas ideias 
e interpretações da pessoa (exemplo: “O que sugere para resolvermos 
este problema?”)

• Não julgue, critique ou se pretenda defender quando a pessoa fala, 
concentre-se antes em perceber a sua perspectiva e experiência. 
Verifique se compreendeu repetindo os pontos essenciais (exemplo: 
“Se o percebi bem, disse-me que…”).

Atenção: Nós temos dois ouvidos e dois olhos… mas só uma boca. Por 
isso, deixe os ouvidos e os olhos trabalharem o dobro! 

Um meio regularmente usado pela supervisão apoiante é uma lista de 
verificação personalizada que enumere exactamente o que é avaliado e 
o que é necessário para o funcionário ter avaliação positiva. A lista deve 
ser dada ao pessoal antes da realização das sessões de supervisão. 
Isso faz as pessoas verem que são tratadas com justiça e avaliadas 
com objectividade. 

2. Dar opiniões regularmente. A supervisão apoiante não é uma análise 
de desempenho por ano, implica avaliação de desempenho contínua. 
Isso implica reservar tempo e espaço para o supervisor e o empregado 
discutirem regularmente o desempenho das funções. Os gestores têm de 
usar competências de escuta activa e de dar opiniões de forma aberta e 
respeitosa para permitirem o diálogo sobre a melhoria do comportamento 
e do desempenho no trabalho ao longo do tempo.  
 

Durante as sessões de supervisão apoiante, tanto o gestor como 
o empregado devem ter tempo para enumerar as realizações do 
período em análise, bem como as dificuldades e as áreas a melhorar. 
As conversas devem ser registadas pelo gestor e comunicadas ao 
funcionário para ver se ambos concordam com os seus resultados, 
sendo a evolução do empregado acompanhada para o caso de a 
gestão mudar.  

3. Proporcionar oportunidades de discussão de dificuldades 
e sugestões. A supervisão apoiante tem de ser uma comunicação 
nos dois sentidos. Os elementos do pessoal é que fazem o trabalho no 
dia-a-dia, pelo que têm conhecimento original do que funciona ou não. 
Muitas vezes têm ideias para resolver problemas ou lacunas, mas em 
outras necessitam de conselhos e sugestões para resolverem  
os problemas.  

4. Assegurar que o pessoal obtém as competências e os 
recursos necessários. Uma parte vital da supervisão apoiante é o 
acompanhamento das questões ou problemas detectados durante as 
conversas. Se, por exemplo, um membro do pessoal diz ter dificuldades 
em efectuar as suas visitas mensais devido à falta de transporte, é 
talvez necessário discutir com o gestor financeiro para ver como é que 
a organização pode atribuir mais fundos para combustível, ou colaborar 
com o director do programa para se coordenar a partilha do automóvel 
da organização. Similarmente, a supervisão apoiante dá oportunidades 
para debater, e por vezes até fornecer, as competências e a formação 
adicionais que reforcem a capacidade do pessoal para fazer o seu 
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R E F E R ê n C i As

Formação e Supervisão de Iniciativa
http://initiativesinc.com/resources/
publications/techExpertise/ 
training.htm

Supervisão Apoiante para Melhorar os 
Cuidados de Saúde  
Primários Integrados  
http://www.msh.org/Documents/
OccasionalPapers/upload/Supportive-
Supervision-to-Improve-Primary-Health-
Care.pdf 

Orientações para a Implementação da 
Supervisão Apoiante: Guia Passo a 
Passo com Ferramentas de Apoio  
à Vacinação  
http://www.path.org/publications/detail.
php?i=1212

trabalho. Detectar as necessidades de formação é tão importante como 
o acompanhamento após as formações para assegurar que todos os 
elementos do pessoal tenha oportunidade para aplicar as competências 
no trabalho e comunica-las aos colegas.

5. Recompensar o bom desempenho através de reconhecimento, 
incentivos e oportunidades de promoção. A maioria das pessoas 
que trabalham em saúde e desenvolvimento são motivadas por valores 
e ideais de ajuda às pessoas carenciadas e reforço das comunidades. 
Mas só a motivação intrínseca pode não bastar para sustentar o 
desempenho de todos a longo prazo. O reconhecimento externo 
do trabalho excelente ajuda os empregados a manter a energia e o 
empenho. As recompensas podem ser o reconhecimento público 
(como louvores durante eventos comunitários ou textos de elogio em 
publicações de grande distribuição) ou incentivos (como pequenas 
ofertas ou convites para eventos especiais). Outro elemento fundamental 
das recompensas ao pessoal é assegurar que tenha oportunidades de 
promoção (como acções de formação para reforçar conhecimentos e 
competências). 

estratégias para a supervisão
As estratégias de supervisão apoiante também são eficazes nas relações 
com organizações parceiras e sub-adjudicatários. À semelhança do que é 
necessário para os empregados, a supervisão apoiante para organizações 
não governamentais, de base comunitária ou parceiros implica: 

• Assegurar que os líderes e interessados das organizações compreendam 
o que se espera que façam (incluindo prestação de contas); 

• Fornecer, construtiva e regularmente, informações sobre o desempenho; 

• Criar oportunidades regulares para que informem sobre as suas 
dificuldades e obter ajuda para a resolução dos problemas; 

• Fornecer-lhes recursos e competências adequados para que possam 
realizar os seus programas eficazmente; e 

• Louvar e premiar os bons desempenhos. 

cultura de supervisão apoiante
A integração da supervisão apoiante em toda a estrutura da organização 
resulta no reforço desta, com mais pessoas eficientes e satisfeitas a 
colaborarem para realizar a missão da mesma. A criação de uma cultura  
de supervisão apoiante ajuda o pessoal, os voluntários e a organização  
a prosperar.  

http://initiativesinc.com/resources/publications/techExpertise/training.htm
http://www.msh.org/Documents/OccasionalPapers/upload/Supportive-Supervision-to-Improve-Primary-Health-Care.pdf
http://www.path.org/publications/detail.php?i=1212
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P Porquê e como deve a minha organização efectuar 
avaliações de desempenho aos funcionários?

R O processo de avaliação de desempenho (PA) reforça a organização e 
gera melhor desempenho individual ao destacar e solidificar a ligação 
entre desempenho individual e organizacional. O processo de 
avaliação de desempenho (PA) reforça:  

•	 A organização e gera melhor desempenho individual ao destacar e 
solidificar a ligação entre desempenho individual e organizacional. 
As PAs incluem frequentemente a revisão das atribuições e objectivos de 
empregados para que as suas responsabilidades e fins coincidam com os 
da organização ou programa.

•	 Fazer corresponder as atitudes e o desempenho do pessoal aos 
valores da organização. Ao estabelecer objectivos de desempenho, 
determinar os valores que a organização quer ver reflectidos na acção dos 
empregados, para além da execução das tarefas típicas do cargo.

•	 Recompensar e incentivar o bom desempenho. O processo PA dá 
oportunidade para se reconhecer e estimular o bom desempenho. 
Quando os empregados se sentem valorizados, é provável que se 
empenhem mais no trabalho, tornando-se mais produtivos.

•	 Identificar e resolver problemas formalmente. As PAs reforçam a 
comunicação contínua, proporcionando um fórum para os empregados 
e os supervisores se reunirem e debaterem problemas e dificuldades e 
registarem as questões discutidas.

•	 Identificar necessidades de formação e de evolução profissional Ao 
determinarem os objectivos de desempenho, o empregado e o supervisor 
podem planear a formação necessária para ajudar o empregado a 
alcançá-los.

como estabelecer um Processo de avaliação 
de Desempenhos
Para criar o seu processo de PA, utilize as etapas seguintes como orientação. 

1. Defina os fins e os objectivos do processo de PA.
Definir as finalidades e os objectivos ajuda o pessoal e a organização a 
perceber e acompanhar o processo. 

Avaliações de Desempenho

D E F i n i ç õ E s

Avaliação de Desempenho (PA)—
Processo estruturado de análise e debate 
do desempenho pelos empregados 
das funções atribuídas, dos objectivos 
alcançados e do cumprimento das 
responsabilidades durante um período de 
tempo específico.

Avaliação Colectiva—Um tipo de 
avaliação de desempenho que 
incorpora as opiniões dos responsáveis, 
subordinados, colegas, utentes e outros 
no processo de análise.

Plano de Melhoria do Desempenho  
(PiP)—Plano estruturado e mensurável 
para ajudar empregados com mau 
desempenho a melhorar até ao nível 
esperado para a sua função.  

3.4

EtAPA 1: Exemplo 
Propósito
•	 Reforçar a organização pelo fomento dos desempenhos individuais e a 

ligação do desempenho pessoal ao sucesso organizacional.

Objectivos
•	 Rever e actualizar as descrições de funções.
• Suscitar o diálogo entre os empregados e os supervisores.
• Identificar necessidades e desejos de evolução profissional.
• Estabelecer objectivos de desempenho acordados.
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2. Delineie o processo de PA para a sua organização.
Com opiniões do pessoal em diferentes níveis, adapte o processo às 
necessidades da sua organização e tome as seguintes decisões:
•	 Que tipo de sistema de avaliação de desempenho pretende? Avaliação 

Colectiva — Um tipo de avaliação de desempenho que incorpora as 
opiniões dos responsáveis, subordinados, colegas, utentes e outros no 
processo de análise—ou uma combinação?

•	 Qual a frequência pretendida das avaliações? Anual, anual com revisão 
semestral, ou integrada em período de experiência?

•	 As avaliações serão específicas para cada tipo de pessoal — 
responsáveis, pessoal geral e voluntários?

•	 Quem realiza as avaliações e para quem?
•	 Como é que as informações recolhidas na avaliação são registadas 

e utilizadas?
•	 Como é que o processo de PA se liga a outros processos 

organizacionais, como período de pagamento, supervisão ou controlo 
de qualidade?

3. Criar materiais de PA.
Ao criar formulários e ferramentas de PA, tenha em conta a justiça, a coerência 
e a funcionalidade. Torne as ferramentas simples e fáceis de utilizar e teste-as 
antes da implementação. O quadro seguinte apresenta algumas ferramentas 
de PA úteis.

FERRAMEntA utilizAçãO ElEMEntOs DO PROCEssO

Plano de 
Desempenho do 
Empregado

Elaborado no início 
da colaboração. 
Actualizado 
periodicamente 
após a avaliação 
do supervisor e a 
auto-avaliação do 
empregado terem sido 
analisadas e debatidas 
conjuntamente. 

• Anexar a descrição de funções 
final revista.

• Registar e documentar os 
objectivos de desempenho para o 
ano seguinte.

• Indicar actividades de 
aperfeiçoamento profissional 
(realização sujeita às prioridades 
da organização e aos fundos 
disponíveis).

Auto-avaliação 
dos Empregados

Preenchida primeiro 
pelo funcionário e 
recebendo depois 
a avaliação do 
supervisor.

• Revisão das atribuições dos 
cargos.

• Elencar realizações e dificuldades 
no alcance dos objectivos 
estabelecidos no Plano de 
Desempenho do Empregado.

• Classificação do desempenho de 
acordo com critérios chave.

• Estabelecimento de objectivos 
de desempenho para o período 
seguinte.

• Indicação do aperfeiçoamento 
profissional desejado.

• Dar opinião sobre a supervisão e 
apoio recebidos.

Avaliação do 
Empregado pelo 
supervisor

Preenchida 
pelo supervisor 
após receber a 
auto-avaliação do 
empregado.

• Revisão das atribuições dos 
cargos.

• Avaliação da realização dos 
objectivos de desempenho no 
período em análise.

• Resumo das conclusões da 
análise colectiva (se apropriado).

• Incluir observações sobre o 
desempenho geral.

P O n tO s  A  C O n s i D E RA R

um processo de PA eficaz é:

•	 Participativo—Tanto o supervisor 
como o empregado têm de 
contribuir. As opiniões dos colegas 
e de outros responsáveis também 
podem ser incluídas. 

•	 transparente—Todo o pessoal 
deve compreender o processo de 
PA e os critérios utilizados para a 
avaliação do desempenho.

•	 Aplicado sistematicamente— 
Independentemente das avaliações 
de desempenho individuais 
se realizarem por fases ou 
simultaneamente, têm de ser 
feitas de forma uniforme com 
todo o pessoal para assegurar 
justiça e coerência.

•	 Revisto regularmente—As PAs 
têm de ser verificadas regularmente 
para assegurar a sua pertinência, 
precisão e correspondência às 
necessidades da organização.
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FERRAMEntA utilizAçãO ElEMEntOs DO PROCEssO

Avaliação 
Colectiva de 
Desempenho

Usada para avaliar 
o desempenho do 
empregado pelo 
supervisor, colegas 
e subordinados. Os 
resultados podem 
ser fornecidos 
ao empregado e/
ou incorporados 
na avaliação do 
supervisor para 
proporcionar 
um parecer 
mais diversificado.

• Avaliar indicadores de 
desempenho como competências 
profissionais, confiabilidade, 
comunicação, trabalho em equipa 
ou profissionalismo.

• Definir os pontos fortes e as áreas 
a melhorar do empregado.

Plano de 
Melhoria do 
Desempenho

Usado quando 
o desempenho 
do empregado 
não corresponde 
às expectativas 
para o cargo.

• Identificar os deveres ou 
responsabilidades do cargo que 
não são desempenhados ao 
nível esperado.

• Indicar exemplos de desempenho 
específicos e relativos ao trabalho 
(fracos, aceitáveis).

• Indicar padrões de desempenho 
de trabalho aceitáveis e 
expectativas a cumprir de 
forma constante.

• Especificar claramente o prazo 
de reanálise.

• Identificar medidas para avaliar 
a evolução.

 
4. Estabelecimento de um plano de implementação e monitorização de PA.
Estabeleça um cronograma claro das actividades e a lista de participantes 
no processo:

•	 Estabeleça indicadores para verificar a eficácia dos pontos de referência 
chave durante o processo PA (por exemplo, prazos para criar, testar e 
rever os formulários PA, datas para concluir um processo piloto e número 
de análises de desempenho a realizar em determinado período de tempo). 

•	 Controle a abordagem com um grupo restrito de pessoal para observar 
como decorre o processo, avalie a facilidade de utilização e efectue 
ajustamentos conforme necessário. 

•	 Lance o processo (por etapas, se necessário) em toda a organização.
•	 Avalie e aplique as lições retiradas para melhorar o processo, facilitar 

a sua utilização pelos supervisores e empregados e aumentar a 
eficácia geral. 

5. Formar o pessoal e os supervisores para o processo PA.
A avaliação de desempenho não é intuitiva. Os supervisores e o pessoal 
precisam de aprender como preencher os formulários, comunicar entre 
si e estabelecer objectivos. A formação dos supervisores deve abranger 
a explicação dos fins e objectivos da PA, o ministrar da avaliação de 
desempenho, o fornecimento de opiniões aos empregados e a definição de 
objectivos de desempenho.   
Os empregados necessitam de formação para perceberem os fins e objectivos 
da PA, o que esperar durante uma reunião de PA e como lidar com as opiniões, 
comunicar com os supervisores e definir objectivos de desempenho.

R E F E R ê n C i As

Fundos para ONGs – Gestão de 
Recursos Humanos para ONGs
http://www.fundsforngos.org/
human-resource-management-2/human-
resource-management-ngos

360 Degree Feedback 
(avaliações colectivas) 
http://www.businessballs.com/
performanceappraisals.htm

Biblioteca Livre de Gestão – Avaliações/
Análises de Desempenho de 
Empregados 
http://managementhelp.org/emp_perf/
perf_rvw/perf_rvw.htm

http://www.fundsforngos.org/human-resource-management-2/human-resource-management-ngos
http://www.businessballs.com/performanceappraisals.htm
http://managmenthelp.org/emp_perf/perf_rvw/perf_rvw.htm
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D E F i n i ç õ E s

Pessoal Chave—Pessoal directamente 
responsável pela gestão do contrato, ou 
pessoal com as competências técnicas/
profissionais certificadas pelo AOR/
COR como sendo essenciais à correcta 
implementação do programa.

P O que devo fazer se alguém considerado como 
Pessoal Chave abandonar o projecto?

R
O seu Acordo de Cooperação descreve o termo “Pessoal Chave” 
como o conjunto de indivíduos específicos da sua equipa de projecto 
que foi homologado no momento da adjudicação e refere que 
quaisquer alterações ao mesmo devem ser aprovadas pelo Oficial de 
Acordos (AO). Mas o que é que isto significa? 
 

O Pessoal Chave é composto por indivíduos identificados no seu Acordo 
como pessoas que ocupam cargos essenciais para a implementação com 
sucesso da adjudicação ou como pessoal directamente responsável pela 
gestão do contrato. 

Apesar de todos os elementos da sua equipa desempenharem um papel 
importante, só um pequeno número de pessoas serão designadas no Acordo 
como sendo Pessoal Chave. O efectivo do pessoal chave designado para 
qualquer adjudicação não deve ultrapassar cinco pessoas ou 5% dos seus 
funcionários a trabalhar na adjudicação, conforme o que for mais numeroso.

Quaisquer alterações referentes ao Pessoal Chave necessitam de aprovação 
por parte da USAID. Caso seja necessário efectuar qualquer alteração, deve 
seguir os seguintes passos: 

1. Notificar o seu Representante do Oficial de Acordos (AOR)/Representante 
do Oficial de Contratos (COR) logo que detecte uma possível mudança 
(por exemplo, se um indivíduo designado como Pessoal Chave 
apresentar a sua demissão). No caso de rescisão, certifique-se de que 
seguiu os procedimentos de recursos humanos (RH) da sua organização. 

2. Após aplicar os procedimentos da sua organização, organize 
um concurso público justo e aberto para recrutar um substituto. 
Documente o processo e a sua decisão. Com base nos requisitos do 
cargo, seleccione o melhor candidato a apresentar à sua agência de 
financiamento, uma vez que só pode ser apresentado um candidato por 
cargo de pessoal chave.

3. Quando tiver seleccionado um candidato, se a sua política de Recursos 
Humanos o permitir, pode adiantar uma proposta condicional de 
emprego que refira que a selecção dos candidatos tem de ser aprovada 
pelo AO. Não ofereça emprego nem assine contratos de trabalho sem 
cumprir esta condição.

nota: Se estiver a pensar contratar alguém de outro projecto ou do 
governo do país anfitrião, fale antecipadamente do assunto com o seu 
AOR/COR, antes mesmo de efectuar uma proposta condicional. O motivo 
de preocupação é "a caça furtiva": contratação de alguém de fora, de um 
outro projecto financiado pela Equipa do Governo dos EUA, ou do governo 
do país anfitrião.

n O  s E u  AC O R D O

A cláusula "Pessoal Chave" 
encontra-se na secção “Participação 
Fundamental” do “Plano” do seu 
Acordo. A cláusula contém tanto os 
termos dos requisitos como a lista 
do Pessoal Chave designado no 
seu Acordo.

P O n tO s  A  C O n s i D E RA R

A sua organização tem políticas de 
recursos humanos activas para lidar 
com as questões de recrutamento, 
demissões e rescisões?

Pessoal Chave  
3.5
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•	 Envie um pedido de aprovação por escrito do novo candidato para o seu 
AO, incluindo o respectivo CV e uma breve explicação dos motivos que 
justificam a sua nomeação (por exemplo, pontos fortes,  
competências, etc.). 

Para impedir quaisquer poblemas, o AO contactá-lo-á para estabelecer uma 
aprovação, após a qual poderá avançar e contratar o indivíduo  
que seleccionou.

Por fim, o AO enviará um pedido de modificação do seu acordo, para 
documentar formalmente a alteração referente ao Pessoal Chave. Esta 
modificação formal pode surgir em data posterior. Por vezes, o AO aguarda 
para efectuar várias modificações em conjunto, para diminuir o trabalho 
administrativo, mas tal não atrasa a sua competência para contratar novo 
Pessoal Chave.

sugestão: Certifique-se sempre de que possui a aprovação documentada 
em e-mail ou carta formal. Se falar sobre uma alteração com o seu AO 
telefonicamente, faça a comprovação da conversa através de um e-mail que 
confirme a aprovação verbal.R E F E R ê n C i As

USAID ADS Chapter 303 – Grants 
and Cooperative Agreements 
to Non-Governmental Organizations 
http://www.usaid.gov/policy/ads/300/ 
303.pdf

http://www.usaid.gov/policy/ads/300/303.pdf
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D E F i n i ç õ E s

voluntário—Pessoa que presta um serviço 
ou tarefa por querer, sem ser paga.

Gestão de voluntários—Processo 
de recrutamento, selecção, formação, 
supervisão e apoio de voluntários para 
reforçar os desempenhos e resultados de 
uma organização.

P Como podem os voluntários apoiar 
uma organização? 

R
Os voluntários podem ser activos importantes na organização. Ao 
oferecerem tempo, energia e talentos, podem criar entusiasmo, dar 
novas competências, aumentar a participação das comunidades, 
servir de ponte para as populações alvo, reforçar as iniciativas de 

angariação de fundos e complementar a acção do pessoal remunerado. 
Podem ser especialmente importantes para organizações que lutem com 
limites orçamentais e de pessoal para responderem às necessidades 
dos utentes.  
 
Para os aproveitar da melhor forma e garantir que tenham uma experiência 
positiva como voluntários, é importante geri-los eficazmente. O ponto seguinte 
trata de como recrutar, seleccionar, formar, supervisionar e apreciar voluntários. 

começar: Perguntas chave a fazer
O valor dos voluntários é determinado pela medida em que correspondam 
às necessidades da organização. Para avaliar isso, deve-se analisar onde 
se precisa de ajuda, quais os recursos existentes e se os voluntários serão a 
melhor solução. Eis algumas questões importantes para se determinar se se 
pode e deve recorrer a voluntários: 

•	 Temos actividades ou tarefas adequadas a não-membros do pessoal? 
•	 Que tipos de competências ou conhecimentos são necessários para 

as executar?
•	 Essas actividades ou tarefas são específicas e de curto prazo? Ou são 

permanentes e exigem empenhamento a mais longo prazo? 
•	 Precisaremos de formar os voluntários para que possam cumprir as suas 

tarefas mantendo os padrões da organização? 
•	 Temos pessoal remunerado suficiente para formar e enquadrar 

os voluntários? 
•	 Temos o material de que os voluntários precisam para as 

suas actividades? 
•	 Como vamos supervisionar e avaliar o trabalho dos voluntários? 
•	 Após investirmos na formação de voluntários, como vamos mantê-los 

comprometidos com o nosso programa? 
•	 Como vamos comprovar o tempo doado pelos voluntários, para 

cumprirmos o nosso requisito de partilha de custos e/ou para demonstrar 
o apoio comunitários às nossas actividades? (Ver Gestão Financeira 2.4)

recrutamento com recurso à comunidade
Após se determinar os voluntários necessários para a organização, o que se 
pretende que eles façam e os recursos necessários para os apoiar, a etapa 
seguinte é encontrá-los. Geralmente, as pessoas tornam-se voluntárias nas 
organizações 1) contactando-as e oferecendo ajuda, ou 2) em resposta a 
campanhas de recrutamento. 

Colaboração com Voluntários
para Reforçar a Sua Organização

3.6
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No recrutamento, convém pensar no tipo de pessoas que se espera atrair para 
o voluntariado, tendo em conta que os membros da comunidade local são 
frequentemente os mais dedicados e empenhados, por terem interesse pessoal 
na obra. Convém também arranjar voluntários de várias idades, sexos e grupos 
étnicos (se adequado), para se criar uma equipa heterogénea. Cria-se depois o 
plano de recrutamento. Este pode incluir: 

•	 Pessoal do recrutamento, membros da direcção e outros contactos 
pessoais: Há muitos voluntários que começam o trabalho comunitário 
a pedido de amigos, familiares ou vizinhos. As pessoas costumam 
responder positivamente quando são convidadas pessoalmente. 

•	 Ir onde as pessoas estão: Em vez de fazer as pessoas vir a nós, deve-se 
ir ter com elas. Para recrutar voluntários, deve-se ir a eventos de outros 
grupos e aos locais de reunião dos voluntários potenciais. 

•	 Passar a palavra: É importante informar todos de que a ONG existe e 
precisa de voluntários. Deve-se afixar informações nos mercados, escolas 
e centros comunitários, na internet, em boletins de informação e em locais 
que possam ser vistos pelos potenciais voluntários. 

fazer corresponder o Voluntário à 
actividade ou tarefa
É útil criar um formulário de candidatura para potenciais voluntários, para 
se recolherem informações de contacto, experiência, nível educativo, 
competências, tempo disponível e outras que sejam importantes.

Após a recepção das candidaturas, analisar as habilitações dos candidatos e 
ver se as competências e capacidades correspondem ao que se pretende que 
façam. Pode-se convidar os candidatos escolhidos para uma entrevista, pedir e 
verificar referências e confirmar informações importantes quanto à experiência. 

Se a dada altura houver muitos voluntários, criar um quadro com os nomes dos 
potenciais voluntários, as informações de contacto, dias e horas disponíveis, 
competências especiais, e o que querem ou não fazer. Isto ajuda a controlar e a 
colocar os voluntários nas funções em que estejam interessados. 

É necessário definir claramente aos candidatos os papéis e responsabilidades 
dos potenciais voluntários na organização. Isto pode ser feito numa conversa 
ou num acordo escrito. Os pontos a tratar são o prazo requerido (curto prazo, 
longo prazo ou recorrente), as tarefas específicas a executar e a formação e 
supervisão que se oferece. Ao esclarecer à partida os papéis de todos, faz-se 
com que tantos os voluntários como a organização percebam igualmente o 
que se espera deles e o que eles podem esperar em troca. Isto ajuda a evitar 
confusões e discórdias no futuro. 

orientação dos Voluntários da organização
Tal como os membros do pessoal, os voluntários precisam de quem os 
oriente, forme e gira. Convém fazer com que os novos se sintam acolhidos e 
explicar-lhes a obra, porque é que ela é feita e porque é que a ajuda deles é 
importante. Muita gente trabalha melhor com uma visão de conjunto.

Deve ser nomeado um membro do pessoal para dar aos voluntários orientação 
completa, apresentando-lhes a organização, o pessoal, os objectivos e 
missão, as instalações, as actividades e as estruturas. Esta orientação vai 
ajudá-los a compreender e executar as suas tarefas, mas também lhes fornece 
informações importantes para darem aos parentes, amigos e conhecidos. 
Lembramos que, graças ao seu trabalho na organização, os voluntários 
tornam-se embaixadores desta no seio da comunidade. 

C i n C O  E R RO s  C O M u n s 
s O b R E  A  G E stãO  D E 
vO l u n tá R i O s

1. Os voluntários são grátis. 
De facto, os voluntários 
precisam de investimento em 
tempo e dinheiro para serem 
usados eficazmente. 

2. Qualquer um pode gerir 
voluntários. 
A gestão de voluntários é uma 
competência como a gestão 
do pessoal.

3. Não é preciso muito tempo para 
gerir os voluntários. 
Os voluntários precisam de 
supervisão e apoio — e sabe-se 
que isso demora! 

4. Não é preciso pessoal para gerir 
voluntários (eles gerem-se a si 
próprios, basta aparecerem).
Para se manter a qualidade dos 
programas, é preciso destacar 
pessoal para a supervisão do 
trabalho dos voluntários. 

5. Não nos podemos dar ao luxo 
de ter gestão de voluntários. 
Errado! Gerir os voluntários 
transforma-os num activo. 

Louvar o trabalho, o tempo e 
a energia dos voluntários… 
Não é só agradecer às pessoas 
pelo seu serviço, é também 
destacar a importância da 
sua contribuição e incentivá-
las a continuar.

Adaptado de Idealist.org, site 
dedicado à articulação de voluntários, 
desempregados e organizações sem 
fins lucrativos
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a formação de Voluntários é Vital para o 
sucesso – Deles e da organização 
Frequentemente os voluntários querem e estão prontos a trabalhar, mas não 
têm competências técnicas nem percebem os sistemas e procedimentos da 
organização. Não se parta do princípio de que “terminarão por perceber”. 
Deve-se prever uma pasta de formação, contendo as informações gerais 
sobre a ONG e as específicas da função de cada voluntário. É também de 
criar um manual do voluntário com as directivas e procedimentos aplicáveis, a 
dar a cada um deles quando entrarem ao serviço.

Se houver muitos voluntários podem fazer-se sessões formais de formação, 
mas se forem poucos e com tarefas diferentes na organização, pode ser mais 
eficaz o aconselhamento e orientação individuais na formação dos voluntários.  

supervisão Idêntica à do Pessoal 
remunerado 
A supervisão do trabalho dos voluntários é tão importante como a do pessoal. 
Pontos-chave:

Usar o tempo das pessoas judiciosamente: Ter requisitos de tempo razoáveis e 
claros. As pessoas gostam de saber antecipadamente que tempo têm de dar.

Supervisionar os voluntários: Cada voluntário deve ter como supervisor 
determinado membro do pessoal, o coordenador central de voluntários ou 
outro com quem colaborem estreitamente. O voluntário e o supervisor devem 
contactar regularmente para tratar das dúvidas ou preocupações que ambos 
possam ter. A comunicação franca e frequente entre supervisores e voluntários 
ajuda a melhorar o desempenho, faz o voluntário sentir-se apoiado e resolve 
problemas que possam surgir.

Monitorizar e avaliar os voluntários: Mesmo não sendo pagos, os voluntários 
representam a organização e o seu trabalho reflecte-se na imagem desta na 
comunidade e entre os doadores. Pode ser útil criar avaliações de desempenho 
para controlar as presenças e a pontualidade, a participação nas actividades 
do projecto e os resultados alcançados.  

Louvar e Premiar o Bom trabalho 
Louvar o trabalho, o tempo e a energia dos voluntários é fundamental para 
os gerir bem e manter. Não é só agradecer às pessoas pelo seu serviço, 
é também destacar a importância da sua contribuição e incentivá-las a 
continuar. Algumas formas de demonstrar apreço são: 

•	 diplomas de serviço;
•	 perfis dos voluntários em relatórios e outras publicações;
•	 eventos de agradecimento aos voluntários;
•	 pequenos brindes, como camisolas, bonés ou sacos;
•	 louvores públicos durante eventos comunitários;
•	 oportunidades de obterem novos conhecimentos e competências 

através de formação e conferências; e
•	 oportunidades de liderança no seio do grupo dos voluntários. 

Lembramos que, 
graças ao seu trabalho 
na organização, os 
voluntários tornam-se 
embaixadores desta no seio 
da comunidade.

R E F E R ê n C i As

Ashoka – How to Recruit and  
Train Volunteers  
http://www.genv.net/en-us/grow_it/
sustainability/volunteers   

Idealist Volunteer Management  
Resource Center  
http://www.idealist.org/info/VolunteerMgmt 

Making the Most of Volunteers
http://volunteer.org.in/
MakingMostVolunteers.php 

http://www.genv.net/en-us/grow_it/sustainability/volunteers
http://volunteer.org.in/MakingMostVolunteers.php
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GESTÃO DE PROGRAMA

A gestão de um programa exige o equilíbrio eficaz de recursos, 
pessoal, dinheiro e tempo. Os programas financiados pela USAID 
exigem que o adjudicatário especifique num plano de trabalho 
as suas actividades, os recursos que vai utilizar e os resultados 
esperados. Para maximizar esses resultados, a ONG deve 
provavelmente colaborar com outras, assumindo e gerindo assim 
relações formais e informais.

Esta secção apresenta os relatórios e aprovações exigidos pela 
USAID na execução, relatórios e encerramento dos programas 
que financia. O tópico apresenta também sugestões quanto à 
gestão do âmbito de relacionamentos das ONGs, inclusivamente 
com sub-destinatários, interessados da comunidade e doadores 
As organizações de base religiosa também aqui encontram 
informações que respondem a dúvidas quanto a parcerias 
com o USG.

Tópicos:

4.1 Utilizar o plano de trabalho como uma ferramenta   
 de gestão

4.2 Gerir sub-destinatários ao abrigo de 

 Acordo de Cooperação

4.3 Você e a Sua Equipa da USAID

4.4 Gestão do Seu Relacionamento com os Seus Doadores 

4.5 Envolver a Comunidade 

4.6 Requisitos para Relatório de Desempenho Semestral  

4.7 Organizações Religiosas e Financiamento pelo Governo  
 dos EUA

4.8 Encerramento de Projecto: Cronograma 

4.9 Encerramento de Projecto: Relatórios e Actos Necessários
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D E F i n i ç õ E s

Plano de trabalho—Documento 
que apresenta as suas actividades 
planeadas, os recursos necessários e 
os objectivos.

P Como podemos tirar melhor partido do nosso plano 
de trabalho aprovado? 

R
A passagem do planeamento do projecto para a sua implementação é 
uma parte difícil da gestão de programas. No entanto, se for utilizado 
o plano de trabalho como ferramenta de gestão e não apenas de 
planeamento, essa transição é muito mais fácil.  

 
Atribua cada secção do seu plano de trabalho a indivíduos ou equipas 
adequadas. Por exemplo, atribua a secção orçamental à equipa financeira, a 
secção dedicada aos objectivos à equipa de monitorização e avaliação, a 
secção de actividades à equipa de programação, etc.

Cada pessoa nomeada deve analisar a implementação real e monitorizar o 
progresso em comparação com o plano de trabalho e anotar o seguinte: 

•	 Todos os passos do plano de trabalho são seguidos?
•	 São necessários passos não planeados adicionais ?
•	 Esses passos adicionais necessitam de fundos adicionais ou de 

recursos para que o programa seja bem sucedido?
•	 As estimativas de tempo eram realistas? As coisas estão a demorar 

mais tempo ou andam mais depressa?
•	 É necessário alterar alguma coisa, tendo em conta as respostas, e 

será que as alterações necessitam da aprovação do Governo dos 
EUA (USG) (consultar barra lateral à direita)?

Ao conceder o controlo de cada secção a diferentes membros da equipa de 
projecto, toda a equipa é responsável por manter o plano na via correcta e 
trabalha em conjunto para efectuar ajustamentos e melhorar a implementação 
do programa.

modelo de plano de trabalho para 
implementação
Como prestador de serviços, a sua abordagem específica ao seu trabalho é o 
seu modelo de implementação. O seu modelo estabelece como trabalha, quais 
os custos associados e quais os resultados esperados. Todos estes elementos 
ficam registados no seu plano de trabalho. Tratando-os como componentes do 
seu modelo de implementação, a sua equipa pode concentrar-se em melhorar 
os resultados.

Os três componentes fundamentais do modelo de implementação são: 

1. Descrição de actividades (como presta os serviços);

2. Orçamento; e

3. indicadores e objectivos (tanto indicadores da agência financiadora 
como outros desenvolvidos internamente, incluindo os indicadores de 
processamento que possa ter).

Quando associar estes três elementos, pode começar a ver como as 
alterações em um afectam os outros. O seu modelo pode começar 
muito simples, mas pode alargá-lo, adicionando mais indicadores detalhados 
que lhe permitam gerir e avaliar o programa a vários níveis. À medida que 

P O n tO s  A  C O n s i D E RA R

Que alterações têm de ser 
aprovadas pelo Governo dos 
EuA (usG)?

Algumas mudanças ao seu programa 
necessitam da aprovação da USAID, 
nomeadamente:
•	 alterações ao pessoal chave;
•	 alterações dos objectivos; 
•	 alterações do âmbito 

geográfico; e 
•	 alterações orçamentais.

Utilização do seu Plano de 
Trabalho como Ferramenta 
de Gestão

4.1
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cresce, pode alargar os objectivos no modelo de implementação. O plano de 
trabalho será semelhante, já que executa o mesmo tipo de actividade, mas 
terá um impacto no seu orçamento, uma vez que pode necessitar de uma 
equipa maior e de mais equipamento para abranger mais pessoas com os seus 
serviços e alcançar os objectivos revistos. 

três componentes fundamentais do modelo de implementação

Se, por outro lado, decidir aumentar o tipo de actividades que realiza (por 
exemplo tem um programa de assistência domiciliária e decide juntar 
componentes de apoio a órfãos e crianças vulneráveis), terá de expandir o 
seu plano de trabalho. Necessitará de mais fundos para a implementação, 
terá metas aprofundadas e terá também um novo conjunto de indicadores 
e objectivos que terão de ser tratados. Deve avaliar a sua capacidade 
organizacional para expandir o programa, para verificar se existe capacidade 
para executar as actividades que indica serem necessárias. 

Próximos passos
Reúna-se regularmente com a sua equipa para rever o progresso efectuado, em 
comparação com o plano de trabalho: 

•	 O projecto está dentro do prazo? De acordo com os objectivos? De 
acordo com o orçamento?

•	 Quais são os ajustes efectuados ou que têm de ser feitos e porquê?
•	 Como controlará o impacto desses ajustes para verificar se são 

bem sucedidos?
•	 Alguma das alterações propostas necessita de aprovação do Governo 

dos EUA (USG)?

Certifique-se de registar os sucessos e os fracassos e as decisões que toma. 
Este corpo de conhecimentos pode ser a base do seu próximo plano de 
trabalho e de futuras candidaturas a financiamento. Através da comparação 
constante da evolução com o plano de trabalho, este evolui, promovendo 
continuamente o seu programa e melhorando a assistência aos destinatários.

Custo

Actividades

O Seu Modelo 
de Implementação  

Objectivos

R E F E R ê n C i As

Ten Steps You Should Follow to 
Successfully Manage Your Workplan
http://www.techrepublic.com/
blog/10things/10-things-you-should-do-
to-successfully-manage-
your-workplan/937

Elaboração e Uso de Planos  
de Trabalho  
http://erc.msh.org/
mainpage.cfm?file=2.2.3.htm&module=p
lanning&language=English

http://www.techrepublic.com/blog/10things/10-things-you-should-do-to-successfully-manage-your-workplan/937
http://erc.msh.org/mainpage.cfm?file=2.2.3.htm&module=planning&language=English


67

G
e

st
ã

o
 D

e
 P

r
o

G
r

a
m

a

4

Sugestões de Implementação para Parceiros USAID

D E F i n i ç õ E s

Destinatário Principal—Organização 
que recebe assistência financeira directa 
(subvenção ou Acordo de Cooperação) para 
desenvolver uma actividade ou programa. 
Também designado adjudicatário principal.

sub-adjudicatário (ou sub-destinatário)—
Organização que recebe assistência 
financeira para desenvolver uma 
actividade ou programa na dependência 
de um destinatário principal 
(ou de outro adjudicatário).

t RA bA l H O  C O M 
A D j u D i CAtá R i O s  lO CA i s 

Existem considerações financeiras e 
programáticas a ter em conta quando 
decidir se deve ou não recorrer a 
adjudicatários locais.

As organizações podem seleccionar 
adjudicatários locais para desenvolver 
a capacidade indígena.

Para além disso, se os adjudicatários 
necessitarem de muita assistência, as 
organizações podem necessitar de ter 
pessoal do país disponível.
As organizações locais podem 
funcionar com custos mais reduzidos 
que as organizações internacionais.

De qualquer modo, os adjudicatários 
principais são responsáveis por 
todas as actividades e acções 
realizadas pelos secundários. 
Os adjudicatários principais 
podem necessitar de mecanismos 
para garantir a monitorização e 
apoio apropriados.

P
Qual relação existe entre um adjudicatário principal, 
um sub-adjudicatário e o governo dos EuA? Que 
responsabilidades tem o adjudicatário principal 
relativamente a trabalhar com sub-adjudicatários?

R
O Governo dos EUA, que financia uma adjudicação, tem uma relação 
contratual com o adjudicatário. Nos termos do Acordo, há vários 
requisitos e disposições a que este tem de se sujeitar. Estes estão 
especificados ou sã referidos no Acordo. 
 

O adjudicatário possui uma relação semelhante com os sub-adjudicatários. 
Como o Governo dos EUA não possui relação directa com o 
sub-adjudicatário, o adjudicatário é responsável por garantir que todas as 
disposições obrigatórias e cláusulas importantes da adjudicação se apliquem 
ao sub-adjudicatário.

A forma mais simples de o fazer é através de um sub-contrato. O sub-contrato 
inclui os requisitos e práticas a que o sub-adjudicatário tem de obedecer, 
e que são especificados ou referenciados no acordo entre o mesmo e 
o adjudicatário.

Os elementos seguintes abrangem as principais áreas que um parceiro 
adjudicatário tem de garantir que são respeitadas quando seleccionar e gerir 
sub-adjudicatários. 

Processo de selecção de adjudicatários
Processo de Selecção. O adjudicatário terá de utilizar o seu processo normal 
de selecção e de documentar devidamente as decisões de selecção. As 
práticas sugeridas para a selecção de sub-adjudicatários incluem a emissão 
de Pedidos de Candidaturas (RFA) que formalizem relações informais ou 
solicitem propostas a organizações que possuam as competências de que se 
está à procura.

Avaliação antes da Adjudicação. Antes de efectuar a selecção final, avalie os 
sistemas financeiro e de gestão dos potenciais sub-adjudicatários e a sua 
capacidade de implementação de um programa. Caso seja possível, dedique 
algum tempo a visitar os finalistas do seu processo de selecção. Verifique se 
a organização sub-destinatária tem capacidade para gerir fundos e cumprir os 
regulamentos do USG.

Aprovação do Governo dos EUA. Ao abrigo da cláusula de envolvimento 
substancial do seu Acordo de Cooperação, o Governo dos EUA tem de 
aprovar qualquer sub-adjudicatário antes de efectuar o financiamento. Se 
tiver sido indicado qualquer sub-adjudicatário na sua proposta e orçamento 
originais, ele tem de ser aprovado no seu Acordo de Cooperação; caso 
contrário, solicite a aprovação ao seu Oficial de Acordos.

Acordo. Durante a execução de sub-adjudicações, os acordos recomendados 
são o Acordo de Subvenção Padrão ou o Acordo de Prazo Fixo. Um 
Memorando de Entendimento válido ou outro acordo mais informal não 
constituem meio de contratação de sub-adjudicatários, por não serem 
juridicamente vinculativos. Antes de assumir um vínculo contratual, verifique se 
todas as partes compreendem as obrigações legais inerentes, nomeadamente 

Gerir Sub-destinatários ao Abrigo 
de Acordo de Cooperação

4.2
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Sugestões de Implementação para Parceiros USAID

R E F E R ê n C i As

USAID Mandatory Standard 
Provisions For Non-U.S., 
Nongovernmental Recipients 
http://www.usaid.gov/policy/
ads/300/303mab.pdf

cláusulas que passem do adjudicatário principal para os secundários e 
eventuais certificações ou outros documentos necessários ao abrigo  
do Acordo.

Planeamento e Implementação 
Requisitos e Regulamentações. Verifique a sua adjudicação para confirmar 
quais as disposições que passam para os adjudicatários, e consulte estes 
últimos para rever os requisitos e regulamentações do Governo dos EUA 
relacionados com o tipo de acordo que utiliza com eles (padrão ou de prazo fixo). 

Custos Não Cobertos. Quaisquer custos não cobertos com que um 
sub-adjudicatário contribua podem ser associados e aplicados à sua 
contribuição de custos não cobertos. Por isso, tem de combinar com os 
sub-adjudicatários a questão do registo de elementos como as horas de 
voluntariado e outras contribuições em espécie. (Ver Gestão Financeira 2.4)

relatórios
Cronograma. Estabeleça prazos aos seus adjudicatários que lhe permitam 
receber relatórios antecipadamente, para que os possa rever e consolidar nos 
seus relatórios a entregar ao Governo dos EUA. 

Auditorias. Determine se os sub-destinatários terão de se sujeitar a auditorias 
externas. O limite para ONGs estrangeiras financiadas principalmente pela 
USAID é receberem US$300.000 em determinado ano. O limite para ONGs 
americanas financiadas pela USAID são US$500.000. Este valor limite 
abrange o financiamento total oriundo do USG - e não apenas o recebido 
pelo sub-adjudicatário da sua organização ao abrigo da sua adjudicação 
(Ver Gestão Financeira 2.9)

após a adjudicação
Encerramento. Os sub-adjudicatários têm de encerrar as contas, de 
prestar todos os resultados exigidos e de esclarecer planos para qualquer 
equipamento ou outro material adquirido com os fundos do Governo dos 
EUA. Tudo isto tem de ser efectuado antes do seu próprio encerramento. 
(Ver Gestão de Programas 4.9)

Registos. Certifique-se de que os sub-adjudicatários estão a par de que 
documentação deve ser mantida e por quanto tempo (normalmente, três anos 
após a entrega do relatório final).

Exemplos:  

Aquisições — Certifique-se de que os sub-adjudicatários conhecem os 
princípios e a admissibilidade de custos e de que documentam devidamente 
as acções de aprovisionamento. 

Classificação e Marcação — Certifique-se de que os sub-adjudicatários 
conhecem os requisitos de classificação e marcação.

http://www.usaid.gov/policy/ads/300/303mab.pdf
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Oficial de Acordos (AO)—O oficial da 
agência com autoridade para celebrar, 
administrar, rescindir e/ou terminar os 
acordos e tomar decisões e conclusões 
em nome da USAID.

Representante do Oficial de Acordos 
(AOR) ou Representante do Oficial de 
Contratos (COR)—O funcionário da 
Agência de Desenvolvimento Internacional 
dos EUA (USAID) responsável por 
monitorizar o progresso do adjudicatário 
na concretização do objectivo do acordo 
e por servir como oficial técnico de 
ligação entre o adjudicatário e o Oficial 
de Acordos. O Oficial de Acordos irá 
especificamente nomear e delegar 
autoridade para responsabilidades 
específicas no Representante do Oficial de 
Acordos (AOR)/Representante do Oficial 
de Contratos (COR), que, por norma, é 
nomeado no seu Acordo de Cooperação.

Gestor de Actividade—O representante 
da USAID que possa vir a ser nomeado 
como seu ponto de contacto corrente.

P Quem da equipa da usAiD é que administra a 
concessão da nossa adjudicação? Quais são as 
suas responsabilidades? Com quem contactamos  

 para pedidos ou relatórios?  

R
Durante a vigência da adjudicação, haverá contactos com três 
departamentos principais da USAID ao nível da sede: gabinete de 
homologações, gabinete financeiro e gabinete técnico.  
 

O quadro mostra quem na sua organização será provavelmente o homólogo 
do pessoal da equipa da USAID.

Repartição de Acordos—A Repartição de Aquisição e Assistência (OAA) 
é onde você se candidatou ao financiamento, negociou e recebeu a sua 
adjudicação. A repartição de acordos é responsável pela gestão das questões 
relacionadas com o cumprimento dos termos do seu acordo de adjudicação 
da USAID. Muitas das principais questões e alterações administrativas do seu 
Acordo precisam de ser aprovadas por escrito pelo Oficial de Acordos. 

Todas as questões técnicas, financeiras e/ou de programação da adjudicação 
devem ser apresentadas primeiro aos gabinetes financeiro e técnico da 
sua agência. 

O cargo da principal pessoa da USAID com quem trabalhará nesse gabinete é 
o de Oficial de Acordos (AO). 

O homólogo do Oficial de Acordos na sua organização será provavelmente o 
Director Executivo, o Responsável pelos Contratos ou alguém num cargo de 
liderança semelhante, com autoridade para celebrar acordos juridicamente 
vinculativos em nome da organização.

Repartição Financeira—A repartição financeira é a Divisão de Gestão de 
Fundos e de Pagamento (CMP), mas é normalmente designada como “FM,” 
diminutivo para Gabinete de Gestão Financeira. 

Repartição Técnica—Na maior parte dos casos, a repartição técnica será o seu 
ponto de contacto principal e corrente. A repartição técnica lida com todos os 
aspectos programáticos da sua adjudicação. 

Equipa da ONG Equipa da USAID

Director Executivo
"Representante Autorizado 

da Organização"

Gestor Financeiro

Director de Projecto

O�cial de Acordos (AO)
Gabinete de Aquisições 

e Assistência

Gabinete de Gestão 
Financeira

Representante do 
O�cial de Acordos (AOR)

Gabinete de Acordos

Acordo de Cooperação

Gabinete Técnico

Planos de Trabalho, Objectivos 

Gabinete de Gestão
 Financeira

SF-270, SF-1034, 
SF-425, SF-272

Você e a Sua Equipa da USAID
4.3
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P O n tO s  A  C O n s i D E RA R

P: Conhece todos os seus contactos 
na usAiD)? Os membros da sua 
equipa sabem quem são os seus 
homólogos na usAiD?

Para fácil referência, é aconselhável 
criar uma tabela similar à presente na 
primeira página, preenchendo-a com 
os nomes do pessoal e os contactos 
da USAID. Assim, poderá partilhá-la 
com a sua equipa.

P: sabe quem da usAiD deve 
receber os seus relatórios, pedidos 
e outros documentos relacionados 
com a sua adjudicação? Os 
membros apropriados da sua 
equipa sabem?

Encontra os nomes do seu AO e o 
AOR/OTR no seu Acordo.

R E F E R ê n C i As

22 CFR 226 Administration of Assistance 
Awards to U.S. Non-Governmental 
Organizations  
(See subsections 52 and 71)   
http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-id
x?c=ecfr;sid=e09a890a366dd0d569b1a
eb311cdc0bf;rgn=div5;view=text;node=2
2%3A1.0.2.22.25;idno=22;cc=ecfr 

Federal Audit Clearinghouse http://
harvester.census.gov/sac/
Federal Financial Report SF-425
http://www.whitehouse.gov/omb/assets/
grants_forms/ff_report_fill.pdf

Instruções detalhadas de preenchimento 
de SF-425
http://www.whitehouse.gov/omb/grants/
standard_forms/ffr_instructions.pdf

SF-270 Pedido de Adiantamento ou  
de Reembolso  
http://www.whitehouse.gov/sites/default/
files/omb/grants/sf270.pdf

              
                                         
                    
                                    
                                                    

Os acordos da USAID identificam o Representante do Oficial de Acordos 
(AOR) ou o Representante do Oficial de Contratos (COR) — anteriormente 
designado Oficial Técnico Competente ou CTO — como principal ponto de 
contacto na repartição técnica (indicado no seu Acordo Cooperativo pelo 
Oficial de Acordos). No entanto, o Representante do Oficial de Acordos 
(AOR)/Representante do Oficial de Contratos (COR) pode delegar as suas 
interacções diárias num Gestor de Actividade. Neste caso, o Gestor de 
Actividade terá as mesmas responsabilidade do que o AOR/COR, à excepção 
de poderes para assinar e aprovar determinados documentos e acções. Para 
obter aprovação, o Gestor de Actividade irá analisar os pedidos e obter essa 
autorização sempre que necessário.

Embora o AOR, o COR ou o Gestor de Actividades sejam o seu contacto 
principal, poderá ter de contactar outros membros das equipas para apresentar 
pedidos específicos ou apresentar os relatórios necessários. 

O seguinte quadro de resumo inclui determinadas directrizes gerais relativas às 
repartições da USAID e/ou pessoal responsável pelos pedidos, formulários e 
relatórios mais comuns.

Requerimentos, 
Formulários ou Relatórios

Gabinete(s) e Pessoa(s) normalmente 
responsáveis

Resposta de auditoria da 
pré-adjudicação

Enviar para um AO. 

Auditoria anual Enviar para o AO. Verifique também o seu acordo 
para saber se tem de enviar para o Centro de 
Auditoria Federal . (Ver Gestão Financeira 2.9)

Federal Financial Report 
sF-425

Enviar para o gabinete financeiro e enviar cópia para 
o AO e o AOR/COR. (Ver Gestão Financeira 2.8)

Pedido de Adiantamento 
ou de Reembolso 
(Formulário Padrão-270)

Enviar para o gabinete financeiro e enviar cópia para 
o AOR/COR. O seu AOR/COR pode monitorizar 
a sua taxa de gastos, de modo a certificar-se de 
que tem fundos obrigados suficientes. (Ver Gestão 
Financeira 2.7)

Plano de trabalho Enviar para o AOR/COR ou conforme exigido pelo 
Acordo. (Ver Gestão de Programas 4.1)

Relatórios de Desempenho Os relatórios de desempenho, por norma, devem ser 
enviados trimestralmente ao AO e ao AOR/COR.  
(Ver Gestão de Programas, Secção 4.6)

Relatórios finais Apresentar ao AOR/COR e  ao DEC (Compensação 
de Experiências de Desenvolvimento)  (Ver Gestão de 
Programas 4.9)

Pedidos de aprovação de 
compra de veículos

Enviar para o AO. (Ver Conformidade 5.6)

solicitar uma extensão de 
custo ou não financiada

Enviar para o AO.

Pedido de uma obrigação 
adicional

Enviar para o AO.

Alterar para um Plano de 
Monitorização e Avaliação 
ou Redução de Objectivos

Apresentar ao AOR/COR (Ver Monitorização e 
Avaliação 6.1)

solicitar o Realinhamento 
do orçamento

Enviar para o AO.

Mudar ou expandir para 
novo local Geográfico

Uma mudança ou expansão significativa de local 
pode envolver uma alteração da descrição de 
programa aprovada (descrita na próxima caixa).

Alterações à descrição 
do programa

Apesar das alterações do plano de trabalho 
precisarem, por norma, da aprovação do AOR/COR, 
as alterações da descrição do programa – aprovada 
como parte do seu Acordo com a USAID – devem 
ser enviadas para o AO para aprovação.

http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr;sid=e09a890a366dd0d569b1aeb311cdc0bf;rgn=div5;view=text;node=22%3A1.0.2.22.25;idno=22;cc=ecfr
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/assets/grants_forms/ff_report_fill.pdf
harvester.census.gov/sac/
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/grants/standard_forms/ffr_instructions.pdf
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/grants/sf270.pdf
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Doador—Fonte de financiamento 
para as actividades ou operações 
do programa de uma organização. 
Normalmente, o financiamento destina-
se a uma intervenção específica, com 
um orçamento e um cronograma 
específico. O doador pode ser: 
•	 uma pessoa singular ou colectiva; 
•	 uma grande agência governamental, 

como a  United States Agency for 
International Development (USAID); 

•	 uma agência internacional, como 
o Fundo Mundial de Luta contra a 
SIDA, Tuberculose e Malária; ou

•	 uma empresa, como a Nike.

Prestações—Produtos ou resultados 
que têm de ser concluídos e 
apresentados ao doador nos termos de 
um acordo ou contrato.

Protocolo de Comunicações— 
Conjunto de normas que regem quais as 
informações (financeiras, de programas, 
técnica) devem ser enviadas, como 
o são (e-mail, telefone), e quem na 
organização gere estes contactos.

P Porque é que é importante um bom relacionamento 
com os doadores? Como o conseguimos?

R
A manutenção de boas relações com os doadores é vital para a 
sobrevivência da organização.  Se funcionar como a maioria das 
organizações não governamentais (ONGs), necessita de assegurar 
recursos suficientes para atingir os seus objectivos e realizar a sua 

missão. Trata-se de uma necessidade constante que será provavelmente 
satisfeita por vários doadores ao longo do tempo. É mediante o 
relacionamento com eles que a organização se liga a potenciais 
financiamentos. Quanto mais profundo for o relacionamento, mais forte será a 
relação e maior a probabilidade de esse doador apoiar a organização e a 
sua missão.  
 
No entanto, só por um doador apoiar uma vez um programa, não significa que 
o faça sempre. A fidelidade e a confiança dos doadores têm de ser 
constantemente conquistadas. Como é que isso se faz? Cumprindo as regras 
do financiamento, demonstrar eficácia nas intervenções e comunicar, 
comunicar, comunicar... A seguir apresentam-se sugestões sobre 
comunicação eficaz para reforçar o relacionamento com os doadores e manter 
o seu apoio.

De que necessitam os Doadores 
Quer o doador seja o Governo dos EUA, uma agência do governo local ou 
nacional, uma fundação ou uma empresa, os doadores são "investidores" que 
o ajudam a realizar a sua missão.  Como você, os doadores têm de prestar 
contas e têm de apresentar resultados às suas fontes de financiamento. Por 
isso, quando você obtém resultados, os doadores também os obtêm, quando 
você triunfa, eles também.

Na comunicação com os doadores, mantenha em mente três preocupações 
principais que moldam as percepções dos doadores e a sua vontade de 
continuarem a apoiar o seu programa. Os doadores querem ter a certeza de 
que a sua organização:

• usa os seus fundos de forma eficaz e eficiente para o fim 
originalmente previsto;

• realiza mudanças positivas na vida das pessoas ou comunidades que o 
doador pretende servir; e

• essas mudanças reflectem-se positivamente para o doador em termos de 
imagem e reputação positivas. 

estabelecer à Partida um relacionamento 
Positivo com os Doadores
É provável que a sua relação com um doador tenha começado com a 
elaboração de uma proposta. Ao longo desse processo, teve de comprovar 
que compreendia as questões e as carências que tinham de ser enfrentadas 
e que possuía soluções económicas e realizáveis e sistemas implementados 
para a gestão de recursos financeiros. Obteve então o apoio, e o 
relacionamento adquiriu novo significado. Há algumas acções básicas que 
ajudam a relação a arrancar de forma calma. 

Gerir o Relacionamento
com os Seus Doadores

4.4
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efectuar uma reunião de Lançamento
É uma boa prática realizar logo que possível uma "reunião de lançamento" 
com os doadores para analisar as cláusulas do Acordo, estabelecer contactos 
chave, analisar as funções, responsabilidades e actividades do programa e 
comunicar as expectativas. Durante esta reunião devem ser esclarecidas as 
cláusulas do Acordo que se considerem confusas. Faça perguntas. Informe-se 
de como os doadores querem ouvi-lo, e com que frequência — mensal, 
trimestral ou semestral. Desenvolva estas comunicações regulares no seu plano 
de trabalho. Apresente estas informações à sua equipa para criar compreensão 
e expectativas mútuas em relação ao doador.

Sempre que possível, comunique o prazo das actividades de arranque e os 
objectivos iniciais do seu programa e peça aos seus doadores a sua opinião e 
eventuais dúvidas. Se ambas as organizações compreenderem claramente as 
expectativas uma da outra para o programa, isto estabelece uma forte base 
para colaboração e comunicação abertas, podendo reduzir a probabilidade de 
futuros mal-entendidos.

Desenvolver um Protocolo de comunicações com o Doador
No âmbito do seu Plano de Comunicação (ver Relações Externas 7.1), 
desenvolva um conjunto de normas (protocolo) que estabeleça quais a 
informações que devem ser comunicadas e quem na organização gere os 
contactos com os doadores. Crie uma lista do pessoal da sua organização 
(financeiro, técnico, de programa) que pode ter de comunicar com doadores. 
Pode ser útil comunicar ao doador as diferentes pessoas da sua equipa 
que tratam de assuntos específicos, ou decidir que uma só pessoa fica 
responsável por todos os contactos com os doadores. Tome nota do método 
de comunicação preferido pelo doador (e-mail, telefone) e quais as questões/
resultados em que ele tem maior interesse. Após decidir, crie directivas escritas 
para debater e comunicar ao seu pessoal. 

Dez sugestões para manter um forte 
relacionamento com os Doadores
Como em todas as relações mutuamente vantajosas, é mais fácil manter 
e desenvolver uma ligação pré-existente que uma que se inicia do zero. 
Apresentamos abaixo algumas sugestões para reforçar a su relação com 
doadores importantes.

1. Comunique eficazmente. Seja tão claro, directo e franco na sua 
comunicação quanto possível, tanto verbalmente como por escrito.

2. Reforce após as reuniões com os doadores. Após reuniões ou conversas 
importantes entre as chefias da sua organização e os doadores, envie-lhes 
um sumário escrito das principais questões analisadas e das acções de 
acompanhamento. Isto cria um registo da reunião e esclarece as decisões e 
as acções a envidar no futuro.

3. Reaja positivamente aos pedidos dos doadores. Responda rapidamente 
quando um doador lhe pedir informações. Faça perguntas para confirmar 
que percebe o que lhe é pedido e para quando. Se o pedido não for 
concretizável, seja franco e explique porquê. Se tiver de demorar algum 
tempo a reunir as informações pedidas, seja claro sobre quando as 
pode apresentar.

4. Faça promessas realizáveis e cumpra-as. Tenha cuidado para não 
comprometer a qualidade do seu trabalho em favor da rapidez. No entanto, 
perante um prazo, assegure-se de que cumpre o que prometeu com um 
produto digno. Se não lhe for possível, seja franco quanto a isso.

5. use os fundos dos doadores conforme o previsto. Implemente o seu 
programa conforme descrito no seu programa - foi isso que os doadores 
"compraram". Informe o doador imediatamente de eventuais alterações 
necessárias ao seu trabalho (por exemplo alterações no objectivos, no local 
de trabalho ou na audiência-alvo), para obter dele orientações sobre como 
pretende que prossiga. 

As etapas iniciais das relações 
com os doadores são cruciais 
para o estabelecimento de 
uma comunicação forte e 
aberta que será importante 
ao longo de toda a 
sua adjudicação. 
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R E F E R ê n C i As

The Resource Alliance
http://www.resource-alliance.org/ 

Worldwide Fundraisers Handbook: 
A Guide to Fundraising for Southern 
NGOs and Voluntary Organizations, 
by Michael Norton, published by 
Resource Alliance and Directory of 
Social Change, 3rd edition, 2009

6. Apresente prestações de programa completas pontualmente. Os 
relatórios e outras prestações comprovam as realizações e os sucessos 
do seu programa. Por isso, é fundamental que sejam claros, bem escritos 
e sem erros para darem boa imagem à organização e poderem ser 
transmitidos a outros financiadores e interessados. Prefira a qualidade 
à quantidade. Cumpra os prazos estabelecidos pelos doadores porque 
isso demonstra profissionalismo, fiabilidade e capacidade de resposta. 
Conheça os seus doadores suficientemente bem para ligar o seu apoio 
às actividades, avanços e resultados da organização que eles achem 
mais significativos. 

7. não surpreenda os doadores. Seja franco e verdadeiro tanto quanto às 
dificuldades e obstáculos do seu programa como em relação aos seus 
sucessos durante o período da sua implementação. Os contratempos 
e equívocos são normais, e a maioria dos doadores compreende o 
ambiente difícil em que você trabalha. Se mantiver uma relação aberta e 
colaborante, não devem surgir surpresas quando os doadores receberem 
os seus documentos.

8. Partilhe as suas realizações. Recompense e atribua créditos aos 
doadores. Conte a história da sua organização (ver Relações Externas 7.5) 
e divulgue os resultados dos programas amplamente e através de vários 
meios de comunicação — jornais, rádio, internet, comunicação social, 
conferências, reuniões, eventos especiais, etc. Confirme que o apoio 
dos seus doadores é sempre anunciado de acordo com o seu plano de 
etiquetas e marcas se necessário (Ver Relações Externas 7.3) e agradeça 
sempre aos doadores pelo seu apoio. Além disso, pode ser aconselhável 
convidar os doadores para participarem em eventos, conferências ou 
reuniões onde você vá apresentar conclusões e resultados de programas.  

9. vá mais longe nas soluções. Sugira formas para poder eliminar um 
problema e defina como partilhar os novos conhecimentos com outros 
interessados para promover soluções duradouras. Identifique hiatos nas 
suas intervenções ou programas actuais e recomende novas orientações 
ou estratégias para uma maior eficácia. Reserve também tempo para 
analisar as abordagens que não tiveram os resultados pretendidos e 
registe-as com outras "lições retiradas" que compilar no final do programa.  
Este tipo de abordagens preventivas podem influenciar as prioridades dos 
doadores em anos futuros. 

10. Prepare-se para receber visitantes e para oportunidades de exibir 
o seu programa. A sua imagem e reputação local e mundial pode ser 
afectada pelas impressões causadas em contactos previstos ou imprevistos 
com funcionários de alto nível, visitantes locais e internacionais e novo 
pessoal. Uma apresentação bem organizada e informativa e uma visita ao 
local com interessados do programa é  uma forma importante de comunicar 
os seus sucessos e necessidades. Planifique sempre antecipadamente 
e disponibilize um bom porta-voz para apresentar o seu trabalho aos 
visitantes, potenciais doadores e apoiantes.

Se comunicar eficazmente, os doadores verão em si um parceiro fiável e 
confiável, podendo tornar-se importantes promotores da sua organização 
e fundamentais na manutenção do seu equilíbrio financeiro a longo prazo. 
Construir relacionamentos fortes através de comunicação recíproca é vital 
para tornar isto realidade. A confiança que as pessoas têm na organização 
tem muito a ver com a sua fidelidade à mesma e com a vontade de a apoiar.

Prestação de contas e 
confiança são a chave para o 
desenvolvimento de relações 
com doadores que suportem 
o equilíbrio financeiro da sua 
organização a longo prazo.
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P O que significa o envolvimento comunitário?  
Como é que funciona? 

R
O envolvimento comunitário é um processo de desenvolvimento e 
manutenção de relações com os destinatários e outros interessados 
que colaborarão com a sua organização de várias formas para um 
objectivo comum, com vantagens mútuas tanto para a organização 

como para os membros da comunidade. Significa a criação de estruturas e 
processos que façam participar constantemente os membros da comunidade 
nas decisões quanto à orientação, qualidade dos serviços, satisfação dos 
utentes e resultados do programa.  O envolvimento comunitário necessita de 
tempo e de energias. No entanto, o investimento num processo recíproco 
como este resulta num reforço da prestação de contas, em resultados mais 
sustentáveis e maior confiança na capacidade de resolução de problemas 
das comunidades.

envolvimento comunitário e ciclo de Vida 
do Projecto
O ciclo de vida do projecto segue uma sequência básica e lógica de acções 
que ajudam uma organização a avançar da identificação de um problema para 
a criação de soluções, para a implementação de actividades e para a avaliação 
de resultados.  Cada organização utiliza o seu método de planeamento 
diferente que corresponde às suas necessidades, mas a participação da 
comunidade em todas as etapas do projecto pode contribuir para mudanças 
mais duradouras e para uma verdadeira alteração social. 

Verificação da necessidade do Projecto 
Para ajudar a determinar porque é que uma intervenção é necessária, teste 
os seus pressupostos e verifique se as suas informações são exactas e 
actualizadas solicitando a opinião das pessoas mais afectadas pelo problema 

D E F i n i ç õ E s

Comunidade—Grupo de pessoas unidas 
pela localização ou por crenças, valores 
ou características comuns. O conceito de 
comunidade também inclui as interacções 
sociais que promovem:
•	 elos em torno de interesses ou 

características comuns;
•	 um sentimento de pertença, 

finalidade ou bem comum;
•	 um elevado grau de cooperação e 

participação na prossecução dos 
objectivos comuns; e

•	 um clima de respeito mútuo entre 
as pessoas.

Cultura—Conjunto de valores, crenças 
e práticas comuns que caracterizam 
um grupo.  A cultura aprende-se através 
da socialização e perdura através das 
gerações. A cultura comum, inclusivamente 
o papel do géneros, pode fazer parte do elo 
que une uma comunidade.

interessado—Pessoa, comunidade ou 
entidade institucional que é afectada ou que 
afecta o seu projecto.

beneficiário (ou utente)—Pessoa ou 
entidade institucional directamente apoiada, 
promovida ou assistida pelo seu projecto.

Mobilizar a sua comunidade 
vai permitir à sua 
organização obter resultados 
e reais modificações de mais 
longa duração. 

1. VERIFICAÇÃO DA 
NECESSIDADE DO 

PROJECTO

2. ESTABELECIMENTO 
DE METAS E 
OBJECTIVOS 

5. MONITORIZAÇÃO E 
AVALIAÇÃO DAS 

CONSEQUÊNCIAS E 
IMPACTOS 

3. CONCEPÇÃO DE 
ESTRATÉGIAS E 
ACTIVIDADES 

4. IMPLEMENTAÇÃO 
DO PROGRAMA 

Procure ou  
 escolha membros  
 da comunidade  
 para contribuírem  
 para e para  
 validarem as  
 estratégias,  
 as metas e os 
objectivos   

Solicite contribuições 
da comunidade para 
definir o problema, 
testar pressupostos e 
identificar recursos

Forme membros da     
comunidade para ajudarem       
na recolha de dados  
e monitorização da  
evolução. Divulgue os  
resultados para debate 
conjunto sobre os impactos 
e orientação futura

Inclua parceiros 
comunitários nas 
actividades e na 
geração de apoios 
ao seu programa 

Envolver a Comunidade
4.5
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R E F E R ê n C i As

Asset-Based Community  
Development Institute  
http://www.northwestern.edu/ipr/abcd.
html 

The Community Toolbox
http://ctb.ku.edu/en/default.aspx 

                                 
                    
               
                                       

e à que mais podem influenciar os resultados. Identificar necessidades e 
recursos antes de se iniciar um programa significa que se sabe à partida com 
que se está a lidar, e há menos probabilidades de se ser surpreendido depois 
por algo que seja inesperado. 

Dependendo da questão, pode ser aconselhável consultar os líderes formais 
e informais, homens e mulheres, jovens, idosos, especialistas técnicos, 
professores e empresas. Quanto maior for a diversidade entre as pessoas 
contactadas, mais opiniões diferentes serão provavelmente expressas, o 
que significa que se podem tomar melhores decisões. (Ver Monitorização e 
Avaliação 6.3)

estabelecimento de metas e objectivos 
Analise as opiniões que recolheu para assegurar que as metas e os objectivos 
do projecto correspondam às vontades e aos desejos da comunidade. Pode 
ser importante tratar em primeiro lugar das prioridades da comunidade. 
Infunda confiança e demonstre respeito, mesmo que não acredite que 
essas prioridades são de facto as mais importantes. O desenvolvimento de 
relações e de credibilidade pode ser mais importante no início de uma longa 
associação que atacar imediatamente aquilo que parece ser a carência mais 
premente. Além do mais, as prioridades do membros da comunidade até 
podem estar certas: podem ver factores subjacentes que você ainda ignora. 

conceber a sua estratégia de Intervenção
Após determinar as suas metas e objectivos, utilize o que aprendeu na fase 
de avaliação sobre aspectos como os papéis dos géneros na comunidade, 
os valores e as práticas culturais e religiosos e a forma como eles ajudam 
à promoção dos comportamentos desejados, para dar forma à concepção 
do projecto e também a forma como vai avaliar, recolher e registar dados 
para analisar a evolução. Crie uma comissão consultiva da comunidade para 
analisar, dar parecer e validar as suas actividades e a sua estratégia.

mobilização da comunidade na 
Implementação do Programa
Promova uma participação sustentada ao longo da vigência do programa. 
Assegure que a comunidade tenha um papel a desempenhar tanto na 
implementação como na monitorização do programa. Criar oportunidades 
regulares para a comunidade corrigir o programa pode aumentar as hipóteses 
de os benefícios deste serem mantidos. Por exemplo, o pessoal do programa 
pode reunir-se regularmente com a comissão consultiva para comunicar e 
debater os resultados do projecto.

Identifique recursos comunitários que possam ser usados para dar forma 
ao projecto, divulgar informações e implementar actividades. Estes recursos 
podem ser pessoas, instituições ou outras organizações activas na zona. 
Estabeleça formas de os membros da comunidade e as equipas do programa 
aprenderem, debaterem e tomarem decisões em conjunto. 

monitorização e avaliação das 
consequências e Impactos 
Analise a evolução e crie oportunidades para recolher e divulgar os 
resultados com a comunidade a intervalos regulares. Divulgue os resultados 
imediatamente e analise conjuntamente os problemas importantes. Recrute 
e forme membros da comunidade para ajudarem nas visitas ao local, nos 
estudos de satisfação dos utentes, nos grupos alvo e em outros processos de 
monitorização e avaliação (M&E). Esta M&E participativa, que parte e regressa 
directamente às pessoas mais directamente afectadas pela intervenção, rende 
dados úteis e fornece a todos uma sensação de participação nos resultados.

D i F u s ãO  v s . 
E n vO lv i M E n tO 
C O M u n i tá R i O

Muita gente usa os termos "difusão" 
e envolvimento como sinónimos, 
mas eles diferem. Há algumas 
diferenças importantes.

Difusão
•	 Faz-se principalmente num só 

sentido, como uma emissão 
de rádio.

•	 Centra-se em falar às pessoas, e 
não em ouvi-las.

•	 Significa abordar uma audiência 
ou uma comunidade com 
informações.

•	 Visa a formação das pessoas.
•	 Deve ser uma parte importante 

tanto da estratégia de 
comunicação como da de 
envolvimento comunitário.

Envolvimento
•	 Exige a criação de relações 

constantes e recíprocas assentes 
na confiança.

•	 Implica ouvir as pessoas.
•	 Significa trabalhar em 

colaboração para resolver as 
preocupações da comunidade.

•	 Integra-se na cultura, na 
estratégia e nas práticas 
da organização.

•	 Obriga a trabalhar com a 
comunidade para se identificarem 
mutuamente soluções.

•	 um diálogo constante para 
aprofundar a compreensão.

Em ambos os casos, o recurso a 
peritos e consultores locais pode 
ajudar a assegurar que se está a 
penetrar e a mobilizar a comunidade 
adequada e eficazmente.

Fonte: The National Center for Media 
Engagement, http://www.mediaengage.org/
engage/community.cfm

http://www.northwestern.edu/ipr/abcd.html
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P O que são relatórios de desempenho e como é 
que se elaboram?

R
Ao abrigo da sua adjudicação da USAID, tem de apresentar relatórios 
de desempenho a cada seis meses para descrever como o seu 
projecto está a evoluir e comparar os resultados reais com os 
objectivos estabelecidos no plano de trabalho. Estes Relatórios de 

Desempenho Semestrais (SAPR, informalmente designados “sapper”) são 
requeridos pelo seu Representante do Oficial de Acordos/Representante do 
Oficial de Contratos (AOR/COR), juntamente com o cumprimento dos 
requisitos de relato nacionais. Se tiver uma adjudicação multi-nacional, precisa 
de entregar relatórios individuais a cada país. Envie cópias de todos os 
relatórios para o seu AOR/COR e para o Gestor de Actividade nacional. A data 
final de entrega do SAPR é a 30 de Abril. O segundo relatório é considerado o 
"Relatório Anual" e o prazo de entrega é 30 de Outubro.

As seguintes sugestões foram pensadas para ajudá-lo a efectuar o melhor 
relatório de desempenho semestral possível.

1. Comece por Envolver os sub-destinatários e os Funcionários.
Redigir os relatórios de desempenho dá-lhe a oportunidade de falar com 
os seus funcionários e sub-destinatários acerca do seu programa. Para que 
o processo seja mais simples, entregue aos sub-destinatários um modelo 
simplificado de relatório e indique-lhes um prazo para registarem os seus 
contributos no relatório. Reúna-se com os funcionários para discutir os 
progressos efectuados ao longo do ano anterior. Certifique-se de que reserva 
tempo suficiente entre o prazo dos sub-destinatários e a data de envio para 
consolidar e terminar o seu relatório.

2. Esteja Atento aos Requisitos nacionais.
Ao planear o relatório, certifique-se que tem os requisitos e prazos para os 
relatórios nacionais. Alguns requisitos nacionais são muito diferentes dos 
requisitos do AOR/COR. Verifique sempre se os requisitos não mudaram 
desde o ano anterior.

3. não surpreenda o seu AOR.
Quando o AOR/COR ler o relatório, não se deve surpreender. Certifique-
se de que o AOR/COR e o Gestor de Actividade nacional conhecem as 
principais mudanças que afectam o orçamento ou os objectivos (tal como 
alterações de sub beneficiários, localização geográfica ou pessoal chave) 
antes de acontecerem, já que a aprovação do AOR/COR pode ser necessária. 
Não avise o AOR/COR apenas no relatório de desempenho. O relatório de 
desempenho deve documentar estas alterações e fornecer actualizações 
desde que as mesmas foram aplicadas.

4. Reserve tempo para uma Avaliação Honesta.
Com tantas exigências correntes, é tentador reduzir o esforço a aplicar ao 
relatório. No entanto, o relatório de desempenho é um dos mais importantes 
dos programas, e é um dos documentos que serve para promover a sua 
organização. Ao avaliar a evolução ao longo do ano anterior, irá observar 
sucessos e desafios. Um bom relatório de desempenho apresenta uma 
perspectiva equilibrada do programa, tanto em termos do progresso como 
de contrariedades.

P RA z O s 

Excepto se de outra forma referido, 
o relatório de desempenho semestral 
deve ser entregue 30 dias civis após 
o final do período a que se refira. 

Os relatórios anuais nacionais podem 
ter prazos diferentes dos relatórios a 
entregar aos seus.

Os parceiros com programas em 
vários países devem ter em atenção 
que cada país pode ter os seus 
respectivos prazos.

D E F i n i ç õ E s

Relatório de Desempenho semestral 
(sAPR)—Relatório a entregar a cada 
seis meses relativamente à evolução 
do projecto. 

Custo por unidade—Custo real do 
programa dividido pelo número real de 
pessoas abrangidas. Por exemplo, um 
programa de prevenção de US$100.000 
que abrange 1.000 pessoas tem um custo 
unitário de US$100 por pessoa abrangida.

Requisitos para os Relatórios
de Desempenho Semestrais

4.6
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R E F E R ê n C i As

Programa de Monitorização e Relatórios 
Regulamentação do Desempenho 
(USAID) 22 CFR 226.51
http://law.justia.com/cfr/
title22/22-1.0.2.22.25.3.65.29.html

n O  s E u  AC O R D O

Normalmente os acordos da USAID 
indicam os seus requisitos para 
relatórios de desempenho no Anexo 
A – Secção, em A.5.2 (a). Os requisitos 
para relatórios nacionais são indicados 
no parágrafo (d) dessa secção.

5. Quantifique as suas Conclusões com Dados.
Apesar de a maior parte do relatório de desempenho poder ser dedicado a 
uma análise narrativa do progresso e das contrariedades, o fundamental do 
relatório são os dados. Deve ter a capacidade de demonstrar os sucessos e 
os desafios através da análise de dados. Tal inclui o desempenho financeiro 
dos objectivos e o custo por unidade do serviço.

6. utilize o Plano de trabalho e o Orçamento como Fontes para a 
Avaliação inicial.
Os “dados" orientadores do seu relatório provêm do sistema de monitorização 
e avaliação (M&E) e do seu sistema de contabilidade (para demonstrar custos 
reais). Contudo, para avaliar “desempenho" deve comparar os dados “reais” 
com os objectivos estabelecidos no plano de trabalho e no orçamento do 
plano de trabalho. Tal irá demonstrar se o programa excedeu, cumpriu ou ficou 
aquém das expectativas.

7. Pré-visualize o Próximo Plano de trabalho.
Utilize o relatório de desempenho como uma avaliação inicial das actividades 
futuras. Os desafios enfrentados no ano anterior devem ser abordados no 
próximo plano de trabalho. Pré-visualize as várias opções planeadas pela sua 
organização para o ano seguinte que abordem esses desafios.

8. ligação aos objectivos estratégicos nacionais. 
O seu programa não é um esforço autónomo-trabalha como parte de 
um esforço muito maior no país que o implementa. O seu programa está 
associado a outros programas através de referências, apoiando a capacidade 
das Organizações Não-Governamentais (ONG), participando em grupos de 
trabalho técnicos e demonstrando e partilhando os seus sucessos com outras 
Organizações Não-Governamentais (ONG). O seu relatório não deve avaliar 
apenas o desempenho do seu programa, mas também deve mostrar como a 
sua actividade está associada e contribui para os objectivos mais abrangentes 
do programa no seu país.

9. Guarde a Documentação para o seu Relatório de Desempenho Final.
Os relatórios e os planos de trabalho de desempenho tendem a que nos 
concentremos demasiado em segmentos anuais dos programas. Contudo, 
o seu programa é um esforço contínuo. Para além de cumprir objectivos e o 
orçamento, os funcionários aperfeiçoam o modelo do programa, de modo a 
abordar os problemas nas comunidades onde trabalham, para que seja mais 
eficaz, mais sustentável e mais eficiente. Ao aperfeiçoar o modelo, guarde a 
documentação das actividades. Tal irá ajudá-lo a redigir o relatório final de 
desempenho. Também irá orientá-lo caso tenha de expandir o modelo no 
futuro ou tentar replicá-lo noutro local. Além disso, permite que evite repetir os 
mesmos erros.

10. Comunique aos sub-destinatários e Funcionários.
Começou este processo com uma recolha de opiniões junto 
dos sub-destinatários e dos seus funcionários. Feche o círculo no final do 
processo, partilhando o documento final com a sua equipa. Muitas vezes, 
os parceiros e os funcionários concentram-se mais no seu envolvimento. Ao 
partilhar os relatórios de desempenho do programa geral com todos terá a 
oportunidade de chamar a atenção da equipa para o panorama geral. Lembre-
se de reservar algumas horas para analisar de uma forma geral o relatório e 
(tal como com a dica nº 7 acima) não se esqueça de pré-visualizar os ajustes 
futuros para o ano seguinte.

http://law.justia.com/cfr/title22/22-1.0.2.22.25.3.65.29.html
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D E F i n i ç õ E s

Custos não cobertos—A proporção dos 
custos de projecto não cobertos pelo 
Governo dos EUA (USG). Estes podem ser 
contribuições em dinheiro ou em espécie.

Contribuição em espécie—Recursos 
não monetários de contribuições para o 
projecto. Estes podem incluir serviços 
voluntários, equipamento ou bens.

t E M O s  D E  C R i A R 
u M A  O R GA n i z AçãO 
D i F E R E n t E ?

As FBO devem garantir que separam 
os seus serviços e actividades 
religiosos dos serviços e actividades 
financiados pelo Governo dos EUA.

Algumas organizações optam por 
criar uma organização não lucrativa 
"de caridade" (sem fins lucrativos) 
ao abrigo da secção 501c(3) da lei 
tributária dos EUA.

Apesar de não ser obrigatório, tal 
pode tornar mais fácil para a FBO 
controlar o que recebe e gasta dos 
fundos do Governo dos EUA, bem 
como facilitar o trabalho do Governo 
dos EUA no controlo da utilização 
dos fundos.

P As Organizações de base Religiosa (Faith-based 
Organizations - FbO) e as Organizações não 
Governamentais (OnG) com parcerias com o 
Governo dos EuA (usG) têm muitas dúvidas acerca 
de quais as FbO que podem ou não podem 
trabalhar em parceria com o usG. Quais são as  

 responsabilidades adicionais para que as FbO que  
 trabalhem em parceria com o usG?

R
Um número crescente de FBOs contribui para o sucesso de vários 
programas financiados pelo Governo dos EUA em países de todo 
o mundo. 
 

Em 2002, o ex-presidente norte-americano George W. Bush aprovou uma 
Decisão Executiva que oferecia igual protecção às FBO para garantir que 
nenhuma restrição as impedisse de concorrer a fundos do Governo dos EUA. 
Consequentemente, está agora disponível orientação que explica as 
responsabilidades das FBO quando recebem fundos do Governo dos EUA.

Aplicam-se os mesmos direitos e responsabilidades aos sub-beneficiários 
das FBO. Se for responsável pela gestão de sub-beneficiários de uma FBO, 
é responsável por garantir que eles conheçam os direitos e cumpram as 
responsabilidades. (Ver Gestão de Programas 4.2)

A sua organização não precisa de alterar:
•	 a designação—se o nome da sua organização incluir referências ou 

palavras religiosas, não necessita de ser alterada;
•	 os estatutos—se os estatutos ou a mensagem de missão da sua 

organização incluírem referências religiosas, não precisam de ser 
modificados; ou 

•	 o Conselho de Administração—não há necessidade de alterar 
a composição do conselho de administração, mesmo que seja 
exclusivamente composto por membros da sua religião;

•	 o local de trabalho—se a sua organização presta serviços em edifícios 
utilizados também para actividades religiosas, não necessita de cobrir as 
obras de arte, os símbolos ou os documentos religiosos; ou

•	 as práticas de recrutamento—se a sua organização pretender contratar 
pessoas que comunguem da sua fé religiosa, pode continuar a fazê-lo.

as suas responsabilidades
As FBOs têm de seguir dois princípios para serem elegíveis para receberem 
fundos do Governo dos EUA:
•	 Não podem descriminar ninguém que receba os seus serviços com 

base na sua crença religiosa nem tornar a participação nas actividades 
religiosas obrigatória para que se tenha direito a receber os serviços; e

•	 Têm de se responsabilizar pelos fundos do Governo dos EUA que 
recebem e utilizá-los apenas para os fins estipulados, sendo que 
nenhum dinheiro poderá ser utilizado para suportar as actividades 
inerentemente religiosas.

nota: Determinados programas do Governo dos EUA (USG) exigem que os 
beneficiários ou líderes comunitários estejam representados no Conselho 
de Administração, independentemente da sua filiação religiosa.

Organização de Base Religiosa
e Financiamento pelo USG

4.7
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R E F E R ê n C i As

Executive Order 13279 –  
Equal Protection of the Laws for 
Faith-Based and  
Community Organizations 
http://edocket.access.gpo.gov/
cfr_2003/pdf/3CFR13279.pdf

Protecting the Civil Rights and 
Religious Liberty of  
Faith-based Organizations 
http://www.religionandsocialpolicy.
org/docs/general/6-24-2003_whofbci_
religious_hiring_rights.pdf

USAID Center for Faith-based  
and Community Initiatives  
http://www.usaid.gov/our_work/
global_partnerships/fbci/

Ausência de descriminação na prestação de serviços: Tornar claro aos 
potenciais destinatários que podem receber os serviços independentemente da 
sua religião.

Separação de Hora/Data ou Local: As FBOs devem tomar medidas para 
garantir que as actividades religiosas realizadas são separadas dos serviços 
financiados pelo Governo dos EUA quanto a hora/data ou local.

Separação das Práticas Organizacionais: Os registos contabilísticos devem 
reflectir a separação entre as actividades religiosas e as actividades financiadas 
pelo Governo dos EUA.

Exemplo: A organização etá autorizada a publicitar os seus outros 
serviços religiosos. Por exemplo, um cartaz pode anunciar o próximo 
estudo bíblico. Porém, deve ser esclarecido aos destinatários que podem 
receber os serviços financiados pelo Governo dos EUA quer escolham ou 
não participar nessa actividade religiosa.

Exemplo: Se o projecto financia a formação de cuidados paliativos para 
auxiliares sanitários ao domicílio, podem efectuar essa formação na igreja, 
mas não na mesma altura que o culto. Ou podem decidir organizar a 
formação à mesma altura que o culto, mas terá de ser em local diferente 
(talvez noutra sala da igreja).

Exemplo: Se um funcionário trabalhar a tempo parcial no projecto e 
a tempo parcial a efectuar actividades religiosas para a organização, 
a descrição do cargo do funcionário e as folhas de trabalho devem 
claramente reflectir estas funções separadas, e o financiamento do 
ordenado terá de advir de origens diferentes.

http://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/12/20021212-6.html
http://transition.usaid.gov/our_work/global_partnerships/fbci/
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Documentar os êxitos e 
lições retiradas durante o 
seu programa irá ajudar a 
sua organização, o Governo 
dos EUA (USG) e os seus 
parceiros locais a melhorarem 
futuras actividades.

P A nossa adjudicação financiada pelo Governo dos 
EuA (usG) está a terminar. Quais são os passos 
que temos de adoptar para encerrar a    

 nossa adjudicação? 

R
Existem vários passos importantes que a sua organização tem de 
adoptar durante a fase final da sua adjudicação. Como muitos destes 
passos exigem tempo e dinheiro, têm de ser planeados, 
orçamentados e iniciados muito antes da data final da adjudicação. 

Existem outros passos que podem ser concluídos após a data final, mas 
recomendamos que os mesmos sejam efectuados antecipadamente, caso seja 
possível, uma vez que os fundos para projectos não poderão ser gastos 
após a data final da adjudicação e a equipa poderá avançar para outros 
projectos. Apresentamos abaixo uma lista de verificação do que é necessário ao 
preparar a conclusão de um programa financiado pelo USG. 

cronologia de finalização
Esta cronologia abrange as tarefas de finalização que devem ser efectuadas 
nos últimos 12 meses da sua adjudicação, para além de tarefas importantes 
que podem ser concluídas antes ou depois da data final da sua adjudicação. 
Alguns destes pontos são obrigatórios para todos os destinatários, ao passo 
que outros, como a comunicação de custos comparticipados, poderão ser 
aplicáveis apenas a alguns.  

Os pontos presentes nesta cronologia são importantes tanto para os 
destinatários primários como para sub-destinatários. Os destinatários 
primários devem trabalhar em grande proximidade com os seus 
sub-destinatários durante o processo de encerramento, de forma a garantir 
que estes últimos compreendam e respeitem os seus requisitos.

Momento Actividade Quem Detalhes

12 meses antes do 
fim da adjudicação

Orçamento para 
o encerramento 
(obrigatório)  
*Vermelho indica 
que a actividade é 
obrigatória

Gestor de 
Programa

Crie um plano de trabalho e orçamento para 
o último ano do projecto que inclua os custos 
para todas as actividades relacionadas com  
a finalização. 

9 meses antes do 
fim da adjudicação

Plano para a 
continuidade 
de serviços ou 
outras actividades 
financiadas 
pelo projecto 
(facultativo 
mas altamente 
recomendável)

Director 
Executivo

1. Avalie a necessidade de continuar os 
serviços ou intervenções do seu projecto 
e, caso se justifique, explore opções para 
um financiamento futuro. Em consulta com 
parceiros, líderes comunitários, destinatários e 
doadores, determine se a sua organização vai:

a.  Continuar o projecto com financiamento 
proveniente de novas fontes; 

b.  Transferir a gestão do projecto ou a 
responsabilidade pelos serviços e 
intervenções para um parceiro local que 
tenha um financiamento alternativo; ou 

c.  Finalizar as suas actividades porque, por 
exemplo, não existe uma necessidade 
contínua dos serviços. 

2. Crie um plano que descreva os passo 
necessários para efectuar uma transição suave.                        
(Ver Governança 1.3)  

D E F i n i ç õ E s

Extensão não financiada (por vezes 
denominada de Extensão sem  
custos)—Quando o beneficiário solicita 
e recebe um prazo adicional para além 
da data final, para utilizar os fundos 
não gastos da adjudicação inicial para 
concluir actividades. Tal não aumenta o 
valor global da adjudicação. Não existe 
qualquer garantia de que o Governo dos 
EUA (USG) vá aprovar esta extensão. 
Como tal, um beneficiário que não 
tenha gasto os fundos à medida que a 
data final da adjudicação se aproximar, 
poderá considerar solicitar uma extensão 
não financiada do seu AO até 10 dias 
antes do final da data do Acordo.

Encerramento de Projecto: 
Cronograma

4.8
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Momento Actividade Quem Detalhes

6 meses antes do  
fim da adjudicação

Iniciar a avaliação 
de fim do projecto 
(opcional)

Gestor ou 
Consultor de 
Monitorização 
e Avaliação

Efectue uma avaliação do projecto e 
documente as suas experiências. Tal 
irá ajudar o Governo dos EUA (USG) 
e os seus parceiros locais a melhorar 
futuras actividades.

Solicitar uma  
extensão não 
financiada  
(opcional,  
conforme seja 
necessário)

Gestor de 
Programa

Defina se o seu programa necessita de uma 
extensão não financiada ou de qualquer outro 
tipo. Em seguida, inicie conversações com 
o seu Representante do Oficial de Acordos 
(AOR) /Representante do Oficial de Contratos 
(COR) e/ou Oficial de Acordos (AO). Verifique 
os seus fundos remanescentes e taxas de 
consumo para determinar se irá ter fundos 
disponíveis no final do seu programa. Os 
oficiais do Governo dos EUA (USG) irão exigir 
uma explicação do motivo pelo qual necessita 
de tempo adicional e o que planeia alcançar 
durante o período de extensão proposto. 
Será solicitado um orçamento detalhado 
para quaisquer despesas a incorrer após 
a data final da adjudicação original, para 
uma extensão de custos ou extensão não 
financiada. (Ver Gestão Financeira 2.2)

Trabalhe com o 
pessoal principal 
sobre transição 
de emprego 
(conforme seja 
necessário)

Director 
Executivo

Fale antecipadamente sobre oportunidades 
de emprego e transições de fim de projecto 
com a equipa. Tal deve ajudar a conservar a 
sua equipa durante o maior prazo possível 
e, também, a preparar-se caso alguém opte 
por sair antes do fim do período do projecto. 
Consulte as leis laborais locais, de forma a 
garantir que cumpre todos os requisitos.

Crie requisitos de 
encerramento para 
sub-destinatários 
(conforme seja 
necessário)

Gestores de 
Programa de 
destinatários 
principais 
e      sub-
destinatários

1. Analise os requisitos de encerramento 
com sub-destinatários e certifique-se de 
que os mesmos têm a ajuda e os recursos 
necessários para cumpri-los. 

2. Defina um prazo de entrega dos relatórios, 
de forma a garantir que tem tempo 
suficiente de incluí-los no seu relatório final. 
(Ver Gestão de Programas 4.2)

3 meses antes  
do fim da  
adjudicação

Iniciar o 
encerramento dos 
sub-destinatários

Director 
Executivo de  
sub-
destinatários

Algumas organizações preferem ter o 
encerramento dos sub-destinatários 30-90 
dias antes do fim da adjudicação, de forma 
a garantir que todos os custos e relatórios 
finais estão concluídos antes da data final da 
adjudicação. Esta é a forma de agir sugerida.

Apresente o 
pedido de fundos 
SF-270 final 

Gestor  
Financeiro

Envie o seu pedido de financiamento final 
ou factura para incluir todas as despesas 
finais. (Se não estiver a funcionar em base de 
financiamento trimestral adiantado, verifique 
as práticas do Departamento de Gestão 
Financeira da USAID para conhecer os 
prazos do formulário SF-270.) (Ver Gestão 
Financeira 2.7) 

Comece o  
controlo dos 
acumulados

Gestor  
Financeiro

Vigie de perto os fundos de adjudicação 
restantes, acompanhando os gastos 
acumulados durante os últimos três meses da 
sua adjudicação.

Crie uma lista 
de tarefas 
administrativas de 
encerramento

Director do 
Programa

Crie uma lista com todos os contratos, 
arrendamentos, apólices de seguro e outros 
itens que tenham de ser cancelados ou 
transferidos, bem como datas importantes 
e disposições contratuais a ter em 
consideração. (Ver Gestão de Programas 4.9)

n O  s E u  AC O R D O

Quando termina o seu acordo?
Verifique o seu Acordo de Cooperação 
para saber a data final exacta da sua 
adjudicação. Caso lhe tenha sido 
atribuída uma extensão, deve efectuar 
uma modificação no seu acordo, a 
partir do seu AO, referindo a mudança 
que indica a nova data final. 

Data Final do Acordo 
vs. Data Final do Programa
A sua data final do acordo poderá não 
coincidir com a data final do programa. 
Em muitos casos, as organizações 
continuam a implementar os seus 
programas com novas fontes de 
financiamento.

Quando o Governo dos EUA (USG) 
lhe atribuir uma adjudicação de 
acompanhamento para financiar um 
programa em curso, tal poderá surgir 
no formato de uma modificação ou 
alteração à adjudicação original, ou 
então, poderá surgir sob a forma de um 
acordo totalmente novo. Caso receba 
uma adjudicação de acompanhamento 
por parte do Governo dos EUA 
(USG) que seja completamente 
um novo acordo, deve finalizar a 
adjudicação original. 

Tem de manter todos os 
registos contabilísticos 
referentes à sua adjudicação 
no mínimo durante três anos 
após a entrega do relatório 
financeiro final.
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É mais seguro pedir 
aos sub-beneficiários 
para efectuarem o 
encerramento 30 a 90 
dias antes do fim da 
adjudicação, de forma 
a garantir que todas as 
despesas e relatórios 
finais estejam concluídos.

Momento Actividade Quem Detalhes

3 meses antes do 
fim da adjudicação 
(continuação)

Enviar pedido de 
disposição de 
inventário para o 
seu AOR

Gestor de 
Programa

Analise os regulamentos referentes à venda 
ou utilização de equipamento fora das 
actividades relacionadas com a adjudicação. 

Crie uma descrição detalhada do que se 
propõe a fazer com o equipamento ou 
material não utilizado quando a adjudicação 
terminar.  Tenha em consideração que o 
Governo dos EUA (USG) tem a palavra final 
sobre a disposição do equipamento.  

Envie essa descrição para o seu AO, que irá 
aprovar as suas propostas ou fornecer mais 
instruções, relativamente ao facto do que 
deve ser feito com o equipamento. Se não 
receber uma resposta por parte do Governo 
dos EUA (USG) no prazo de 120 dias após ter 
enviado relatório de inventário, poderá vender 
o equipamento e reembolsar a respectiva 
parte ao Governo dos EUA (USG). 

(Para mais informações, os parceiros da 
USAID podem consultar a disposição “Direito 
e Utilização de Propriedades” nos seus 
Acordos de Cooperação).

Fim da adjudicação Analise a 
informação 
necessária para 
os relatórios 
financeiro e de 
desempenho 
exigidos pelo seu 
doador

Director 
Executivo, 
Responsável 
Financeiro

1. Cesse as despesas efectuadas a cobrar 
à adjudicação (a menos que tenha uma 
aprovação prévia, o que significa que a data 
da adjudicação foi prolongada). 

2. Inicie o encerramento financeiro, 
comprovando que cumpriu todos os requisitos 
de custos não cobertos e finalizando todas as 
despesas relacionadas com a adjudicação. 
(Ver Gestão de Programas 4.9)

60 dias após o final 
da adjudicação

Recolha os 
relatórios de 
sub-destinatários 
para enviar ao 
beneficiário 
principal 
(recomendado)

Director 
Executivo 
de sub-
destinatários

Se os seus sub-destinatários não encerrarem 
antes da adjudicação, recolha os seus 
relatórios agora para garantir um prazo 
adequado para incluir os seus contributos no 
seu relatório final. 

Após a recepção 
dos relatórios dos 
sub-destinatários, 
envie-lhes 
comunicações de 
encerramento

Director 
Executivo

Envie uma carta a concluir formalmente 
a relação contratual com o(s) seu(s) sub-
destinatário(s).

90 dias após o  
final da adjudicação

Apresente 
o Relatório 
Financeiro  
Federal final, 
formulário  
SF-425 
(obrigatório)

Gestor  
Financeiro

Envie o formulário SF-425 final de acordo com 
os termos do seu Acordo, abrangendo todo 
o período da adjudicação. Certifique-se de 
que o mesmo comprova que cumpriu todos e 
quaisquer requisitos de custos não cobertos e 
que o seu sistema de contabilidade confirma 
esses custos não cobertos, em caso de 
auditoria. Os fundos não gastos devem ser 
devolvidos ao Governo dos EUA (USG).  
(Ver Conformidade 2.4 e 2.8)

Apresente o 
desempenho  
final (obrigatório)

Gestor de 
Programa

Envie para o seu AOR e para o Centro de 
Experiência em Desenvolvimento o relatório 
de desempenho final, que se centra nos 
resultados finais e nas lições retiradas durante 
todo o período da adjudicação, nos termos do 
seu Acordo. (Ver Gestão de Programas 4.6)

Enviar o relatório 
de inventário final 
(obrigatório)

Gestor de 
Programa 

Envie o relatório de inventário final, segundo 
os termos do seu Acordo, incluindo: 

1.  Uma lista de equipamentos no valor de 5 mil 
dólares ou mais, com uma vida útil de 1 ano 
ou mais, adquirido com fundos do Governo 
dos EUA (USG);

2.  Uma declaração que descreva onde foi 
colocado o inventário final.

Enviar o relatório 
de IVA final 
(imposto pago 
no estrangeiro) 
(obrigatório)

Gestor  
Financeiro

Envie o relatório de IVA final para o seu 
Gestor de Actividade nacional, que abrange 
impostos pagos e reembolsados no fim da 
sua adjudicação, de acordo com os termos do 
seu acordo. (Ver Gestão Financeira 2.6) 

Vigie de perto todos os 
fundos de adjudicação 
restantes, acompanhando 
as despesas acumuladas 
durante os últimos três meses 
da sua adjudicação.



83

G
e

st
ã

o
 D

e
 P

r
o

G
r

a
m

a

4

Sugestões de Implementação para Parceiros USAID

R E F E R ê n C i As

Review Cooperative Agreements 
for specific award close-out 
requirements and 22 CFR 226.  
http://law.justia.com/cfr/
title22/22-1.0.2.22.25.html

Momento Actividade Quem Detalhes

Fim do seu 
ano fiscal após 
finalização da 
adjudicação

Enviar auditoria 
final (obrigatório)

Auditor Efectue uma auditoria final correspondente ao 
último ano da sua adjudicação. Pode realizar 
esta auditoria em simultâneo com a do fim do  
ano fiscal da sua organização e enviá-la, tal 
como faria com outras auditorias, de acordo 
com os termos do seu acordo. (Ver Gestão 
Financeira 2.9)

3 anos após o 
envio do relatório 
financeiro final

Manter registos 
(obrigatório)

Gestor  
Financeiro  
da Sede

Mantenha todos os registos contabilísticos 
referentes à sua adjudicação no mínimo 
durante três anos após a entrega do relatório 
financeiro final. O Governo dos EUA (USG) 
reserva-se o direito de submetê-lo e ao(s) 
seu(s) sub-beneficiário(s) a uma auditoria, 
em qualquer altura durante estes três anos. 
(Para mais informações, pode consultar 
a disposição “Contabilidade, Auditoria e 
Registos”, no seu Acordo de Cooperação.) 

http://law.justia.com/cfr/title22/22-1.0.2.22.25.html
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D E F i n i ç õ E s

Encerramento Administrativo — 
Quando o Oficial de Acordos (AO) 
aprova um pedido da organização para 
contrair despesas de encerramento 
durante os 90 dias entre a data final 
da adjudicação e o envio do relatório 
final. Estas despesas podem apenas 
abranger despesas de encerramento. 
Não estão cobertas outras despesas 
ou implementação. Não são aprovados 
mais nenhuns fundos. Portanto, uma 
organização deve ter fundos suficientes 
na sua adjudicação para cobrir 
estas despesas. 

P Quais são os relatórios finais, as acções 
necessárias e outras considerações principais 
associadas ao fecho do projecto?

R
Há várias tarefas associadas ao fecho, abrangendo todos os aspectos 
da gestão da sua organização, incluindo finanças e contabilidade, 
recursos humanos, inventário e gestão de propriedade, gestão de 
programa, elaboração de documentos contabilísticos, gestão de 

sub-beneficiários e outras questões administrativas. Cobrimos abaixo os 
relatórios, as acções necessárias e outras considerações importantes relativas 
a essas áreas de gestão. 
 
Cada um dos pontos abaixo são aplicáveis à maioria, se não a todos, os 
beneficiários e sub-beneficiários. Não se esqueça de rever os termos do seu 
Acordo para confirmar quais são os requisitos aplicáveis à sua adjudicação.

finanças e contabilidade
relatórios e formulários
•	 Factura ou pedido de adiantamento final. Apresente a Factura ou o 

pedido de adiantamento final ao USG de acordo com as disposições 
estabelecidas pelo gabinete de Gestão Financeira da USAID. 

•	 SF-425 Final. Com data de entrega a 90 dias depois da data final da 
adjudicação, o SF-425 final pode estar sujeito aos ajustes do Acordo 
dos Índices de Custos Indirectos Negociados (NICRA) com base 
na sua própria auditoria ou na auditoria Federal. (Para sugestões 
sobre o preenchimento do SF-425 final, consulte a barra lateral da 
página seguinte.)

•	 Relatório de IVA final (imposto pago no estrangeiro). Envie um relatório 
para o seu Gestor de Actividade nacional resumindo todos os impostos 
pagos no estrangeiro pagos e reembolsados pelo governo anfitrião 
desde o último ciclo de apresentação de relatório de imposto. Se, numa 
data posterior, receber reembolso, deve enviar esses fundos para o 
Governo dos EUA. (Ver Gestão Financeira 2.6)

acções obrigatórias 
•	 Reembolso dos fundos restantes. Reembolse o Governo dos EUA de 

todos os fundos restantes não gastos no prazo de 90 dias da data final 
da adjudicação.

•	 Realização de auditoria. Realize e envie os resultados da sua auditoria 
anual tal como faria normalmente, mas certifique-se que o auditor 
também analisa o fecho da sua adjudicação. 

Principais considerações 
•	 Controlo dos Gastos Acumulados. Se a sua contabilidade é financeira, 

em vez de contabilidade de exercício, cria uma folha de cálculo especial 
para controlar os gastos acumulados durante os últimos três meses da 
sua adjudicação para controlar de perto os fundos restantes e por saldar.

•	 Documentação da Contribuição de Custos Não Cobertos. Para 
garantir que os requisitos de custos não cobertos são cumpridos, 
documente as contribuições em espécie e em dinheiro. Algumas 
organizações anexam um memorando ao SF-425 final que resume a 
contribuição de custos não cobertos, indicando se foi cumprida ou não 
e porquê.

•	 Finalizar o Índice de Custos Indirectos. Se tiver sido atribuída à sua 
organização um Índice de Custos Indirectos provisório, este deve 
ser finalizado antes de enviar a factura final. Trate desta questão 
antecipadamente com o seu AO. Se o índice de custos final diferir do 
índice provisório, pode ter de reembolsar o Governo dos EUA pelos 
valores em excesso. 

Encerramento de Projecto: 
Relatórios e Actos Necessários

4.9

Algumas organizações 
escolhem finalizar a relação 
com os seus sub-beneficiários 
30-90 dias antes do final da 
adjudicação. Tal garante 
que o sub beneficiário não 
efectua despesas depois da 
data final da adjudicação.
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P O n tO s  A  C O n s i D E RA R

sF-425 Final
O Relatório Financeiro Federal final 
inclui as actividades do último trimestre, 
todas as transacções financeiras e as 
despesas e todos os totais acumulados 
de toda a sua adjudicação. Este 
relatório é apresentado utilizando o 
mesmo formulário SF-425 que para 
os Relatórios Financeiros Federais 
trimestrais (Ver Gestão Financeira 2.8)

Os relatórios regulares e final são 
idênticos à excepção do seguinte:
•	 O relatório final deve ser 

enviado 90 dias após o final 
da adjudicação. 

•	 O Bloco 6 indica tratar-se do 
"Final Report (relatório final)".

•	 O Bloco 9, "Period Covered by 
this Report (período abrangido 
pelo relatório)", inclui as datas de 
toda a adjudicação.

Contudo, os cálculos no corpo 
principal do relatório são os mesmos. 
Os cálculos do "This Period (período 
actual)" incluem o semestre final da 
adjudicação e os totais "Cumulative 
(cumulativos)" devem equivaler aos 
totais cumulativos gastos durante todo 
o período da adjudicação. 

Tome nota que a secção dedicada a 
"RECIPIENT SHARE OF OUTLAyS 
(COMPARTICIPAçãO DAS DESPESAS 
POR PARTE DO BENEFICIáRIO)" é a 
secção onde o Governo dos EUA (USG) 
irá determinar se cumpriu a obrigação 
de custos não cobertos, caso seja 
aplicável. Certifique-se que esta secção 
inclui tanto as contribuições em espécie 
como em dinheiro do programa.

•	 Não contrair despesas. Não está autorizado a efectuar despesas após a 
data final da adjudicação. Poderá solicitar aprovação prévia do seu AO se 
previr a necessidade de efectuar despesas após o final da adjudicação.

•	 Liquidar fundos. Apesar de não poder efectuar despesas após a 
data final da adjudicação, pode ainda ter obrigações pendentes de 
pagamento de facturas, etc, aos vendedores por despesas efectuadas 
antes da data final. Deverá pagar estas despesas e reembolsar o 
Governo dos EUA dos fundos restantes no prazo de 90 dias após a data 
final da adjudicação.

•	 Reconciliar Adiantamentos. Se o pessoal ou os sub-beneficiários 
receberam adiantamentos, certifique-se que estes enviem um relatório 
final de despesas e o reembolsem, caso existam fundos remanescentes.

•	 Encerar as Contas Bancárias. Quando já não forem necessárias, feche 
as contas bancárias abertas especificamente para este programa.

recursos humanos
Principais considerações 
Reafectar ou despedir pessoal 
Analise as necessidades de pessoal dos programas depois da conclusão 
do programa e despeça o pessoal que não possa manter. Certifique-se que 
cumpre as leis de trabalho locais ao despedir um funcionário.

Gestão de Inventário/Propriedade
relatórios
•	 Enviar o relatório de inventário final. Envie com o relatório final, 90 dias 

após o final da adjudicação, uma lista detalhada indicando quais os itens 
foram alienados de acordo com o seu plano de alienações aprovado pelo 
Governo dos EUA.  

Principais considerações
•	 Rescindir contratos de locação (se adequado). Cesse o aluguer 

de espaços de escritório arrendados que não planeie utilizar depois 
da adjudicação.

•	 Rever as Regulamentações de Utilização de Equipamento e 
Propriedades do Governo dos EUA. O Governo dos EUA tem regras 
específicas para a venda e utilização do equipamento e bens financiados 
pelo Governo dos EUA. Certifique-se de que revê estas restrições com 
atenção para garantir que os planos para estes itens após a adjudicação 
cumprem os termos do seu acordo.

•	 Obter autorização para a venda de propriedades. Deve obter 
autorização prévia do seu AO para vender o equipamento e stocks 
avultados de bens não utilizados adquiridos com os fundos do Governo 
dos EUA.

Gestão de Programa
relatórios
•	 Apresentar o relatório final de desempenho. Prazo: 90 dias após o final 

da adjudicação. Certifique-se que envia os relatórios para o seu  
AOR/COR e para o Centro de Experiência em Desenvolvimento  
(http://dec.usaid.gov, beneficiários da USAID) se aplicável. 

Principais considerações 
•	 Avaliação Final do Projecto.  Pense em contratar uma avaliação final do 

projecto, a iniciar no máximo seis meses antes do final da adjudicação.

•	 Faça o encerramento com a comunidade. Reúna-se com os principais 
interessados e beneficiários nas comunidades em que está a implementar 
os programas para comunicar informações e receber feedback.
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R E F E R ê n C i As

Development Experience Clearinghouse 
(Compensação de Experiências de 
Desenvolvimento) 
http://dec.usaid.gov

elaboração de Documentos contabilísticos 
acções obrigatórias 
•	 Guardar registos. Mantenha todos os registos contabilísticos da sua 

organização e os documentos que lhe tiverem sido apresentados pelo 
seus sub-destinatários durante pelo menos três anos após a apresentação 
do SF-425 final. Atenção, o USG pode pedir auditorias a esses registos em 
qualquer altura ao longo dos referidos três anos.

Principais considerações 
•	 Registos dos Sub-beneficiários. Certifique-se de que o(s) 

sub-destinatário(s) também mantêm os documentos contabilísticos e 
outros documentos associados à adjudicação durante três anos.

sub-destinatários
acções obrigatórias 
•	 Recolha de Informações para o Relatório Final. É obrigatório incluir 

os dados dos seus sub-beneficiários nos seus relatórios finais de 
desempenho, financeiro e de inventário.

Principais considerações 
•	 Cartas de Encerramento aos Sub-destinatários. Envie uma carta ao(s) 

sub-beneficiário(s) para encerrar formalmente a relação contratual. Este 
processo finda as suas obrigações e liberta-o de responsabilidades futuras.

•	 Antecipação da data final de encerramento da adjudicação. Algumas 
organizações optam por cessar o trabalho com o(s) sub-beneficiário(s) 
30-90 dias antes do final da adjudicação para que o fecho financeiro, as 
facturas finais, a alienação de propriedades e o relatório final estejam 
concluídos antes da data final da adjudicação. Tal garante que o(s) sub-
beneficiário(s) não efectuem despesas depois da data final da adjudicação. 
Confirme que os sub-beneficiários sabem que todas as despesas 
efectuadas após a data final da adjudicação não serão reembolsadas.

outras Questões de Gestão administrativa
Principais considerações 
•	 Apólices de seguros. Cancele as apólices de seguros de que já 

não precise.

•	 Contratos pendentes. Cesse os contratos vigentes com os vendedores, 
consultores e outros prestadores de serviços.

•	 Encerramento do Escritório/Instalações. Certifique-se de que cumpre 
todas as obrigações associadas ao fecho do escritório e de outras 
instalações do programa. Por exemplo, se o escritório tiver sido partilhado 
com outros programas e tinham sido estabelecidos acordos para 
cobertura de despesas gerais do escritório, certifique-se que cancela 
esses acordos e informe os restantes ocupantes da sua intenção de 
esvaziar o espaço.

•	 Carta de Resumo de Encerramento à sua Agência Financiadora. Assim 
que o fecho for concluído, envie uma carta ao seu AO confirmando que as 
principais acções de fecho foram concluídas, incluindo o envio da factura 
final, do inventário e de outros relatórios para as partes apropriadas, bem 
como o fecho de todos os subcontratos e subacordos. Guarde esta carta 
junto do processo, já que a Agência financiadora poderá enviar uma carta 
pedindo informações sobre o encerramento e você poderá reenviar a 
carta original.

Assim que o fecho for 
concluído, envie uma carta 
ao seu AO a confirmar que 
as principais actividades 
de fecho foram concluídas e 
guarde uma cópia para si.
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CONFORMIDADE

As ONGs, para além de cumprirem as leis locais e a sua própria acta 
de constituição ou estatutos, tem também de se sujeitar às condições 
gerais definidas pelos doadores para se assegurarem de que os 
fundos doados são gastos de forma sensata.  

Ao assinarem um acordo com a USAID, as organizações aceitam 
garantir que todos os aspectos da implementação de projectos por si 
correspondam às directivas, normas e regulamentos dessa Agência.  
O incumprimento dessas obrigações pode resultar em penalidades. 
As condições gerais das adjudicações das organizações são inscritas 
num Acordo de Cooperação ou em outro documento legalmente 
vinculativo que elas assinem. 

Esta secção, conjuntamente com a secção 2. Gestão Financeira, 
apresenta formas para se colocar em prática os princípios de custos 
e as disposições padrão do USG que possam ser aplicáveis a 
determinada adjudicação. Analisa também os elementos essenciais 
de um sistema de aquisições, os requisitos para viagens e as 
questões ambientais em programas financiados pela USAID, bem 
como aspectos relacionados com prendas a ou pressões sobre 
funcionários do USG.

 

Tópicos:

5.1 Vista Geral das Políticas de Aquisições

5.2 Processos de Aquisições e Admissibilidade

5.3 Aquisições: Prospecção e Selecção

5.4 Aquisições: Artigos Restritos e Proibidos

5.5 Restrições de Fonte e Origem, Códigos Geográficos,
 Restrições de Vendedores e Excepções

5.6 Aquisição de Veículos

5.7 Parceiros Excluídos e Pesquisas nas Listas Anti-Terrorismo

5.8 Planeamento e Requisitos de Viagens Internacionais

5.9 Despesas de Viagem e Reembolso

5.10 Presentes e lobbying a funcionários do Governo dos EUA

5.11 Requisitos Ambientais da USAID



89

c
o

n
f

o
r

m
ID

a
D

e

5

Sugestões de Implementação para Parceiros USAID

D E F i n i ç õ E s

Despesa Admissível—Despesa 
suportada especificamente para apoiar 
ou promover os objectivos da sua 
adjudicação, que o USG (ou USAID) 
autoriza que seja reembolsada.

Aquisição—Processo de compra de bens, 
serviços e/ou consultoria para sustentar as 
actividades do programa. 

limite para Micro-Aquisições—O 
montante estabelecido pela sua 
organização abaixo do qual o seu 
processo de aquisições pode ser 
simplificado.  Por exemplo, se estabelecer 
um limite para micro-aquisições de 
$1.000, terá de receber três propostas 
para bens acima desse valor, mas não terá 
de o fazer para compras de montante igual 
ou inferior a esse limite.

Despesas inadmissíveis—Despesas 
que o USG não reembolsa, por causa 
das normas ou porque não são razoáveis 
ou apropriadas.

P Quais são as políticas que regem a aquisição de 
bens, abastecimentos e serviços de que a nossa 
organização necessita para gerir eficazmente   

 fundos do Governo dos EuA?

R
O Governo dos EUA (USG) tem normas para as aquisições que 
estabelecem quais os artigos que pode comprar, onde o pode fazer, 
como adquiri-los e expedi-los, quais os impostos aplicáveis e qual a 
documentação necessária. Embora outros artigos desta secção 

(5.4 e 5.5) cubram determinadas regulamentações específicas, aqui vamos 
analisar os aspectos gerais das aquisições necessários para orientar e 
administrar o processo e as práticas gerais de aquisições da sua organização.

estabelecimento de Boas Práticas, Políticas 
e Procedimentos de aquisições 
Na qualidade de instituição receptora de fundos da USG, um dos seus 
objectivos é certificar-se de que esse dinheiro é usado para prestar os serviços 
necessários aos beneficiários da forma mais eficaz e económica possível. 
Para o fazer, a sua organização necessita de uma política de aquisições eficaz 
e eficiente, e ainda de procedimentos e práticas para a implementar. Uma 
política de aquisições sólida ajuda a sua organização a:
•	 criar e manter procedimentos de controlo; 
•	 recorrer à concorrência aberta para obter a melhor qualidade-preço;
•	 assegurar que o pessoal não utiliza mal os fundos; 
•	 evitar a aquisição de bens perigosos ou de qualidade inferior, que podem 

potencialmente causar mais danos que vantagens;
•	 evitar a aquisição de bens desnecessários; e
•	 proteger a própria organização e os respectivos utentes.

elementos, Procedimentos e Práticas  
da Política
Padrões de conduta
Crie padrões de conduta escritos para os funcionários e responsáveis da sua 
organização que participem na selecção e na supervisão de aquisições. Esses 
padrões de conduta devem abranger:
•	 Conflitos de interesses. Os empregados não devem participar na 

selecção ou supervisão de aquisições se existir qualquer conflito de 
interesses, real ou presumível. Nisto se incluem situações em que 
empregados, os seus familiares próximos ou os seus sócios possuam 
interesses financeiros ou de qualquer ordem no negócio em análise ou 
cuja atribuição tenha sido decidida. Isto abrange igualmente qualquer 
organização que empregue ou que venha a empregar os funcionários, 
seus familiares próximos ou parceiros dos funcionários. 

•	 Gratificações. Os empregados não podem solicitar nem aceitar 
gratificações, presentes, favores ou qualquer bem com valor monetário de 
sub-adjudicatários ou fornecedores. No entanto, é possível prever padrões 
para situações em que o interesse financeiro não seja significativo ou em 
que o presente seja um bem não solicitado e com valor simbólico. 

•	 Acções Disciplinares. Os padrões de conduta têm de estabelecer as 
acções disciplinares a aplicar a empregados que violem as suas normas.

Resumo de 
Políticas de Aquisição

5.1
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As políticas de aquisição 
destinam-se a assegurar 
que a sua organização não 
utilize mal os fundos ou os 
use para a compra de bens 
perigosos ou de qualidade 
inferior, que podem 
potencialmente causar 
mais danos que vantagens. 

concorrência Livre e aberta
Para promover ao máximo a concorrência livre e aberta, certifique-se de ter em 
conta o seguinte: 
•	 vantagem Concorrencial Desleal. Os vendedores que ajudem a elaborar 

o caderno de encargos devem ser impedidos de participar no respectivo 
concurso público.

•	 Critérios de Avaliação Claros. Os concursos públicos devem esclarecer 
claramente os critérios que a sua organização usa para avaliar 
as propostas.

Procedimentos Gerais de aquisição
Para ajudar a assegurar a boa gestão do seu dinheiro, inclua os pontos 
seguintes na sua política de aquisições:
•	 Analisar tanto a possibilidade de compra como a de aluguer, e escolher a 

mais adequada à situação.
•	 Incluir em todos os concursos públicos:

	� critérios de elegibilidade para participar no processo de aquisição;
	� descrição dos requisitos técnicos;
	� critérios a utilizar na avaliação das propostas; 
	� padrões mínimos de desempenho aceitáveis;
	� características específicas dos artigos pretendidos;
	� preferência por produtos e serviços que utilizem o sistema métrico para 

as medidas; e
	� preferência por artigos com eficiência energética e produtos que 

protejam os recursos naturais.

Instrumentos de aquisições
Determine quando se devem utilizar os vários instrumentos de aquisição, tais 
como contratos de preço fixo, contratos de custos reembolsáveis e ordens de 
encomenda. As sua políticas devem proibir o uso de contratos do tipo “custo 
+ percentagem do custo” ou “percentagem do custo de construção”, que 
são acordos em que o prestador recebe o custo real do projecto mais uma 
percentagem determinada de lucro.

avaliação de Prestadores de serviços
Deve haver uma afirmação clara de que só se estabelecem contratos com 
vendedores que se pense serem capazes de concluírem os trabalhos 
requeridos. A sua política deve ter em conta a honestidade do fornecedor, o 
historial dos desempenhos anteriores e os recursos técnicos e financeiros ou o 
acesso a outros recursos necessários. Deve também incluir um processo para 
verificar se os fornecedores não se encontram inscritos na “Lista de Parceiros 
Excluídos” dos EUA (U.S. Excluded Parties List, (www.epls.gov).

Procedimentos de comprovação
É necessário incluir um processo que registe qualquer forma de análise de 
custos ou de preços para todos os actos de aquisição. As análises de custos 
devem incluir  a verificação da admissibilidade. (Ver Conformidade 5.2)

Limite para micro-aquisições
Poderá ser aconselhável estabelecer procedimentos e práticas diferentes 
para aquisições de diversos montantes financeiros, adoptando um limite para 
micro-aquisições. Isto vai permitir-lhe dar um tratamento mais rigoroso a 
aquisições mais caras e um tratamento simplificado às menores. 

Por exemplo, se estabelecer um limite para micro-aquisições de $1.000, terá 
de receber três propostas para bens acima desse valor, mas não terá de o 
fazer para compras de montante igual ou inferior a esse limite. O USG não faz 
exigências quanto a qual deva ser o limite para pequenas aquisições, pelo que 
ele deve ser determinado no âmbito da sua política geral de aquisição e com 
base no contexto local.

registos para Grandes aquisições
No mínimo, têm de ser mantidos registos referentes a todos os fornecimentos 
que excedam o limite para pequenas aquisições, contendo as seguintes 
informações:
•	 fundamentação da escolha do fornecedor;
•	 justificação da falta de concorrentes quando não são recebidas mais 

propostas (referente, normalmente, a fornecimentos de origem única); 
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•	 comprovação de pesquisas anti-terrorismo; e 
•	 fundamentação do preço ou custo acordado.

Estas informações podem constar de um memorando a incluir no processo da 
aquisição arquivado. 

sistema de administração de contratos
Deve existir um sistema para controlar os fornecedores que registe se estes 
cumprem as condições gerais e as especificações dos contratos. Cada 
fornecimento de montante acima do limite para micro-aquisições deve ser 
sujeito a um contrato formal. Deve existir igualmente um processo para se 
avaliar o desempenho dos fornecedores e que registe se estes cumprem as 
condições gerais e as especificações dos contratos.  

Pequenas empresas e empresas Detidas por membros de 
minorias e mulheres registadas nos eua 
As instituições receptoras principais de fundos com sede nos EUA devem 
visar recorrer a pequenas empresas americanas e a empresas da mesma 
nacionalidade detidas por membros de minorias ou mulheres. Para o 
conseguir, as suas políticas devem:

•	 ter em conta, no processo de avaliação, se as empresas a contratar 
manifestam a intenção de subcontratar pequenas empresas ou que 
sejam detidas por membros de minorias ou mulheres;

•	 incentivar a contratação de consórcios formados por empresas 
pequenas ou detidas por membros de minorias ou mulheres sempre 
que as empreitadas sejam demasiado volumosas para serem assumidas 
individualmente por empresas isoladas;

•	 recorrer aos serviços de vários departamentos e organizações da USG, 
como a Small Business Administration e o Department of Commerce’s 
Minority Business Development Agency no processo de pedido 
de propostas. 

revisão Pré-adjudicação do usG
Se a organização não tiver directivas de aquisições em vigor que 
correspondam aos padrões mínimos acima enumerados (por exemplo, 
se a inspecção pré-adjudicação da USAID tiver constado isso), a 
agência financiadora pode impor um maior controlo da adjudicação dos 
fornecimentos, nomeadamente exigindo analisar vários documentos (p. ex., 
pedidos de propostas, estimativas de custos, etc.) para todas as aquisições 
de valor igual ou superior a US$10.000.

R E F E R ê n C i As

OMB Circular No. A-122 –  
U.S. Office of Management  
and Budget Circular that establishes cost 
principles for non-profit organizations.
http://www.whitehouse.gov/omb/
circulars_a122_2004/

Small Business Administration
http://www.sba.gov/

Department of Commerce’s Minority 
Business Development Agency
http://www.mbda.gov/

http://www.whitehouse.gov/omb/circulars_a122_2004/
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Despesa Admissível—Despesa 
suportada especificamente para apoiar 
ou promover os objectivos da sua 
adjudicação, que o USG (ou USAID) 
autoriza que seja reembolsada.

Aquisição—Processo de compra de 
bens, serviços e/ou consultoria para 
sustentar as actividades do programa. 

limite para Micro-Aquisições—O 
montante estabelecido pela sua 
organização abaixo do qual o seu 
processo de aquisições pode ser 
simplificado.  Por exemplo, se 
estabelecer um limite para micro-
aquisições de $1.000, terá de receber 
três propostas para bens acima desse 
valor, mas não terá de o fazer para 
compras de montante igual ou inferior a 
esse limite.

Despesas inadmissíveis—Despesas 
que o USG não reembolsa, por causa 
das normas ou porque não são 
razoáveis ou apropriadas.

P Qual é o processo para a aquisição de bens e 
serviços utilizando os fundos governamentais dos 
EuA? Como é que se sabe se uma despesa   

 é admissível?

R
Os regulamentos para aquisições do Governo dos EUA (USG) existem 
para assegurar que os beneficiários dos fundos do USG 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. Para conseguir isto, os beneficiários estão obrigados a documentar 
cuidadosamente as aquisições da sua organização e a certificar-se de que 
este procedimento está de acordo com os requisitos do USG. Este ponto 
analisa o processo de aquisições e as acções a envidar pela sua organização 
ao adquirir bens com fundos do USG.  

etapas da aquisição
O processo de aquisição pode ser dividido em quatro etapas:

1. Antes da aquisição. Antes de começar a aquisição de um artigo, deve 
ter um orçamento aprovado onde ele seja abrangido por uma rubrica 
orçamental adequada. Tem também de pedir e obter aprovação do seu 
AOR. Em seguida, antes de começar o processo de aquisição, deve 
confirmar se o artigo satisfaz a verificação de admissibilidade e não está 
classificado como mercadoria restrita ou proibida. 

2. Fase de Encomenda. Este é o processo imediatamente anterior à 
compra, quando já possui os fundos e começa o planeamento para 
a aquisição específica. Dependendo do montante em dinheiro, esta 
etapa pode exigir a recolha de, no mínimo, três propostas, a obtenção 
de informação sobre os preços e a análise de vários fornecedores. A 
sua política interna de aquisições deverá orientar a maior parte deste 
processo. (Ver Conformidade 5.1)

3. Processo Final de Aquisição. Uma comissão de avaliação deverá rever 
as propostas e seleccionar o fornecedor, com base no melhor preço ou no 
melhor valor, dependendo das necessidades da sua organização. Após 
a comissão ter decidido e ter estabelecido o preço, deve confirmar se o 
fornecedor não faz parte da Lista de Parceiros Excluídos. Em seguida, 
efectue a ordem de encomenda, o contrato geral de compra ou outro 
método de aquisição, assegurando-se de que reúne toda a documentação 
do processo de selecção.

4. Pós-aquisição. No momento da recepção dos bens e serviços, certifique 
a conclusão do processo através de documentos, como a nota de 
recepção dos bens ou o certificado de conclusão. Se aplicável, insira a 
informação necessária no seu sistema de rastreio de inventário.

Se não tiver em vigor políticas de aquisição, é imperioso que a sua 
organização adopte uma para assegurar que todos os bens, serviços e/ou 
consultores que adquire sejam admissíveis ao abrigo da sua adjudicação.

O diagrama abaixo é um mapa do processo de aquisições. Resume e realça 
as etapas mais importantes desse processo. Dependendo da política de 
aquisições da sua organização, podem existir etapas adicionais e/ou mais 
detalhadas que deve seguir.

Processos de Aquisições 
e Admissibilidade  

5.2
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As  M E l H O R E s  P Rát i CAs 
D E  AQ u i s i çãO

•	 Estabeleça por escrito e siga as 
suas políticas e procedimentos 
de aquisição.

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

•	 Articule o planeamento de 
aquisições com o orçamento e 
os processos de planeamento 
do trabalho.

•	 Estabeleça o máximo de 
concursos públicos.

•	 Obtenha orçamentos, 
compare-os em relação aos 
critérios estabelecidos, utilize 
as comissões de avaliação e 
justifique por escrito a selecção 
do fornecedor.

•	 Assegure-se de que os 
fornecedores não estejam na 
Lista de Parceiros Excluídos, que 
pode consultar em www.epls.gov.

•	 Elabore notas de recepção 
dos bens, ou certificados de 
conclusão, indicando a recepção 
dos bens adquiridos ou a 
aceitação dos serviços realizados. 

•	 Documente cada etapa do 
processo de aquisição.

•	 Mantenha um inventário (também 
designado por registo de activos) 
de todo o equipamento adquirido 
e actualize-o regularmente, 
anotando o estado e a localização 
dos artigos.

•	 Se a sua instituição for 
receptora, assegure-se antes 
da adjudicação de que os 
seus sub-beneficiários têm 
em vigor uma política de 
aquisições apropriada.

o Processo das aquisições

admissibilidade 
Nas adjudicações financiadas pelo USGO, o conceito mais importante da 
aquisição que tem de compreender é quais são os custos admissíveis e os 
inadmissíveis. Os custos ou despesas admissíveis são os custos de artigos 
que esteja autorizado a comprar, nos quais pode gastar dinheiro de acordo 
com as condições do seu Acordo. Há várias normas referentes ao que é 
permitido e ao que não é permitido, incluindo a legislação dos EUA, as 
regulamentações da agência financiadora e as normas e regulamentações de 
restrições do país anfitrião. 

Uma boa forma de estar actualizado é elaborar uma lista de artigos 
admissíveis e de artigos inadmissíveis. Um exemplo de uma lista baseada 
nos princípios das despesas, em 2 CFR 230, pode ser encontrado em 
www.NPIConnect.Net para ser personalizada com os dados da sua agência 
e Acordo. Note-se que há artigos que são restritos, o que significa que só 
podem ser comprados com autorização escrita específica (por exemplo, 
automóveis, artigos farmacêuticos, produtos agrícolas e bens usados). 
Outros artigos, no entanto, estão proibidos e não podem ser comprados em 
nenhuma circunstância (por exemplo, bebidas alcoólicas).  
(Ver Conformidade 5.4)

regulamentação sobre a fonte/origem 
Algumas disposições na Regulamentação Federal Americana de Aquisições 
(FAR Secção 25.701) aplicam-se a beneficiários da maioria das agências do 
USG que operam no estrangeiro, e restringem as transacções que envolvam 
os seguintes países, a partir de Abril de 2010:
•	 Cuba
•	 Irão
•	 Sudão
•	 Birmânia (Mianmar)
•	 Coreia do Norte

•

•

Sim Não

Antes da Aquisição Fase de Encomenda Processo Final de Aquisição 

Pós-aquisição

* Embora a USAID exija dos adjudicatários que obtenham três propostas para bens de valor igual ou superior a US$3.000, todas as organizações 
têm uma política de aquisições própria. Antes de seguir para a faze final de aquisição, verifique as directivas de aquisições da sua organização e 
cumpra o seu limite. Em caso de dúvida, é melhor pecar por excesso e obter 3 propostas.

O seu orçamento 
foi aprovado?

Vai usar fundos 
da USAID?

O vendedor 
é excluído?

O bem está na lista 
de bens restritos?

A compra �nal 
corresponde 

ao seu orçamento?

É provável que o bem 
custe US$3,000 

ou mais?

Veri�que se os comprovativos 
estão completos e preenchidos 
para o caso de auditorias.
Introduza o equipamento                                                       
no seu sistema de gestão 
de inventário.

Obteve pelo 
menos 3 

propostas?

Este bem está incluído 
nas suas categorias 
orçamentais padrão 

(salvo se necessitar de 
aprovação especí�ca)? 

 

O bem passa a 
veri�cação de 

admissibilidade?

Você está pronto para
 iniciar as aquisições

Está agora pronto para 
iniciar a compra.

Não pode adquirir 
este bem

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Não pode iniciar 
aquisições até à aprovação 

do orçamento. 

Tem de obter aprovação 
do AO antes de continuar.

Escolha outro 
vendedor

antes de continuar.

Documente a sua escolha 
de vendedor antes 

de continuar.

Pode ter de reavaliar se o 
custo do bem é "razoável".

 Pode também ter de 
reorçamentar 

e pedir aprovação, 
se necessário.

Siga as suas 
Directivas 

de Aquisições

Obtenha mais propostas 
de vendedores.

Reorçamente e peça 
aprovação, se necessário, 

antes de iniciar as aquisições. 

O bem não pode ser 
adquirido sob 

esta adjudicação.
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As regulamentações da FAR que se aplicam à sua organização estão incluídas 
no seu Acordo de Cooperação. 

Adicionalmente, é atribuído aos parceiros da USAID um “código geográfico”, 
que designa os países específicos a partir dos quais estão autorizados a 
comprar. (Ver Conformidade 5.5)

Qualquer aquisição que exceda US$5.000 e que não esteja na proposta de 
orçamento originalmente aprovada deve ter a aprovação do AO antes de 
ser efectuada.

Verificação de admissibilidade
A verificação de admissibilidade coloca quatro perguntas para determinar 
se pode ou não adquirir um artigo. Estas questões aplicam-se a todas as 
despesas associadas ao beneficiário, incluindo as directas e as indirectas.

•	   A despesa é razoável? O custo é equiparado ao de outras organizações 
ou empresários cautelosos pagam pelo mesmo artigo ou serviço? Seguiu 
a política de aquisições da sua organização, por exemplo no que respeita 
à obtenção de propostas e à busca do preço mais justo? 

•	   Pode atribuir essa despesa a esta adjudicação específica? A despesa 
é obrigatória para promover o trabalho da adjudicação?

•	   A despesa é coerente? Tem sido coerente em atribuir despesas a todo 
o trabalho que a sua organização faz, independentemente das fontes de 
financiamento? Por exemplo, paga aos mesmos consultores valor idêntico 
para actividades similares nas adjudicações financiadas pelo USG e nos 
projectos financiados por outros doadores? 

•	   A despesa está de acordo com as normas e regulamentos da 
adjudicação? As despesas estão em conformidade com as limitações 
e exclusões contidas nas condições gerais da sua adjudicação? As 
pessoas responsáveis pela despesa agem de forma ética ao procederem 
a aquisição?

Certifique-se de que documenta as suas respostas a estas perguntas durante o 
processo de aquisição. Coloque as questões num formulário, juntamente com 
um lugar para escrever o artigo, a quantia orçamentada, a data e quem da sua 
organização preencheu os formulários. Registe as respostas, tomando todas as 
notas necessárias, e em seguida arquive os formulários para referência futura 
em caso de auditoria.

Reveja cuidadosamente as 
suas políticas de aquisições 
e as normas da agência 
financiadora e certifique-
se de que o seu pessoal 
e sub-beneficiários as 
compreendem. Os sub-
beneficiários estão sujeitos às 
mesmas normas de aquisição 
da agência financiadora que as 
instituições receptoras.

R E F E R ê n C i As

22 CFR 226 40-49, Procurement 
Standards (USAID)
http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/
waisidx_07/22cfr226_07.html 

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

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2007-title22-vol1/content-detail.html
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D E F i n i ç õ E s

Aquisição—Processo de compra de bens, 
serviços e/ou consultoria para sustentar as 
actividades do programa.

P Como é que a nossa organização se pode 
assegurar de que o seu processo de aquisições é 
transparente, imparcial e equitativo?

R
Sempre que a sua organização adquira bens ou serviços ou recrute 
consultores usando fundos do Governo dos EUA (USG), tem de tomar 
medidas para se assegurar de que o processo de aquisições é 
objectivo e incentiva a concorrência justa e aberta. Para além de se 

tratar de um princípio basilar das normas de aquisições do USG, a 
concorrência promove a inovação, motiva o desempenho dos fornecedores, 
reduz os custos e ajuda a combater a fraude e os desperdícios. Por isso, é do 
interesse da sua organização fazer com que o processo de prospecção e 
selecção de fornecedores seja tão transparente, imparcial e equitativo 
quanto possível.

Embora a sua organização deva implementar uma política de aquisições 
adaptada ao contexto do país e do seu pessoal, este ponto cobre as melhores 
práticas a serem usadas para se obter concorrência aberta. 

Nelas se incluem: 

•	 preparação de concursos públicos;
•	 recolha e registo de propostas; 
•	 criação da comissão de avaliação;
•	 análise e avaliação de propostas;
•	 documentação da escolha; e
•	 emissão da nota de encomenda ou contrato.

Preparação de concursos Públicos
Após a organização concluir o processo prévio às aquisições para verificar 
se determinado artigo ou serviço está previsto no orçamento aprovado e 
passa a verificação de admissibilidade, pode pedir propostas ou orçamentos 
aos fornecedores ou consultores. (Ver Conformidade 5.3) Dependendo do 
preço previsto e do contexto local, o pedido pode ser enviado a um grupo-
alvo, publicitado nos jornais ou apresentado no seu site ou noutro local pela 
internet. Seja qual for a forma de publicitação do pedido, é preciso confirmar 
que as informações que contém sejam iguais para todos os  
potenciais interessados. 

Os melhores pedidos: 
•	 dão informações detalhadas sobre o que se pretende adquirir; 
•	 contêm instruções claras aos fornecedores sobre o que incluir nas 

propostas ou orçamentos, como os apresentar e em que prazo; e 
•	 indicam como cada proposta será avaliada. 

O pedido deve começar com os limites de referência (caderno de encargos, 
também chamado SOW) completos e concisos. Deve também estabelecer 
os critérios-base de selecção e avaliação, a determinar antes do processo de 
aquisição, e não durante a própria avaliação das propostas. Assim se assegura 
uma selecção transparente, sabendo os fornecedores como são avaliados. 

Aquisições: Prospecção 
e Selecção

5.3
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P O n tO s  A  C O n s i D E RA R

separação de obrigações
É importante notar que muitas 
das tarefas do processo de 
aquisições—nomeadamente a sua 
aprovação/autorização, a recepção/
guarda dos bens e serviços e o registo 
e a reconciliação das despesas—não 
podem ser efectuadas pela mesma 
pessoa. Separando as funções e 
as responsabilidades do pessoal e 
fazendo com que várias pessoas 
participem em cada transacção 
financeira, a organização reforça o 
seu controlo interno e pode limitar, 
prevenir e detectar as fraudes e os 
erros atempadamente. 

Aprovação / Autorização
* Aprovar as transacções

* Poderes para assinar

Registos
*Controlo dos registos

*Controlo do processamento 

informático

Guarda
*Posse física

*Controlo físico

exemplo de critérios de análise e avaliação 
Critérios Pontos
Especificações Técnicas 35

Desempenho Anterior/Experiência 15

Cronograma 10

Preço 30

Garantia/Manutenção/Assistência 10

total 100

Se necessário, podem decompor-se os critérios de avaliação em unidades 
mais pequenas para ajudar à classificação. Por exemplo, é possível subdividir a 
secção Desempenho Anterior/Experiência secções menores, como verificações 
de anos de experiência e de referências.

Geralmente, as propostas são avaliadas com base no preço ou no mérito. Se 
se pretender baixos custos, as propostas correspondentes às especificações 
mínimas do pedido são analisadas, escolhendo-se a com preço mais baixo. Se 
se preferir a melhor relação qualidade-preço, avaliam-se as propostas pelos 
critérios presentes no pedido—p. ex., preço, desempenho anterior, elementos 
técnicos, cronograma, formação do pessoal do fornecedor, criatividade 
ou outros critérios considerados prioritários—e escolhe-se a proposta 
mais vantajosa.

Dúvidas
Se o seu pedido disser que esclarecem dúvidas, confirme que esse 
esclarecimento seja feito da mesma forma que se efectuou o pedido, ou 
enviando os esclarecimentos a todos os interessados, para que todos eles 
tenham acesso às mesmas informações, assegurando-se a justiça do processo 
de concurso público. 

recolha e registo de Propostas
Após a recepção de propostas ou orçamentos, registar a data e hora e fornecer 
um recibo ao fornecedor. Todas as propostas são consideradas confidenciais 
e guardadas em local seguro, não sendo fornecidos detalhes das mesmas a 
ninguém. Também deve haver um plano estabelecido para propostas recebidas 
fora de prazo, que deve ser aplicado de forma consistente. 

criação da comissão de avaliação
Todas as organizações devem ter previsto quando é necessária uma comissão 
de avaliação. Por exemplo, podem estabelecer directivas para recorrer a 
comissões de avaliação sempre que se façam concursos públicos, ou se o 
pedido ultrapassar um determinado valor (p. ex., US$5.000 ou mais).

Embora uma comissão de avaliação deva ter dois membros pelo menos, é 
melhor ter um número ímpar, por exemplo três ou cinco funcionários, para 
evitar empates. Deve incluir pessoal com experiência em aquisições ou 
administração, e pelo menos uma pessoa que conheça as especificações 
técnicas dos bens ou serviços pretendidos. Se não existirem especialistas no 
pessoal, é possível convidar alguém externo à organização. Todos os membros 
da comissão de avaliação devem confirmar antecipadamente não terem 
conflitos de interesses, reais ou discerníveis, quanto à aquisição em causa. 

	  

Reconciliação

*Comparação regular

*Agir em caso de

 diferenças
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O aspecto mais importante 
do processo de análise é 
confirmar que a avaliação 
se baseia nas especificações 
e critérios fixados no pedido 
e não muda após a recepção 
das propostas.

análise e avaliação de Propostas
Os membros da comissão podem analisar as propostas individualmente 
ou em grupo, mas têm de se reunir pelo menos uma vez para debater o 
fornecimento e analisar as propostas. Em primeiro lugar deve-se ver se cada 
proposta traz todas as informações pedidas e corresponde aos critérios 
mínimos. Se não, deve ser considerada nula, não sendo analisada.

O aspecto mais importante do processo de análise é confirmar que a 
avaliação se baseia nas especificações e critérios fixados no pedido e não 
muda após a recepção das propostas. Se se decidir escolher o fornecedor 
com base no preço, o processo é relativamente simples. Se se seleccionar 
pelo mérito, tem de se decidir o peso de cada critério de avaliação. É fácil 
fazê-lo com um formulário de análise do fornecedor, com a lista de critérios e a 
distribuição dos pontos por importância, semelhante ao exemplo da página 96. 

Documentação da escolha
Após a escolha final, a comissão deve preencher um formulário de avaliação 
que documente a sua recomendação e justifique a selecção. Esse formulário 
inclui geralmente:
•	 a análise das propostas e a pontuação atribuída por critérios;
•	 uma justificação da pontuação atribuída a cada concorrente; 
•	 uma descrição clara das vantagens do concorrente escolhido que 

justifique a selecção (pode ser só uma frase ou duas);
•	 comprovativos de que o concorrente escolhido não é fornecedor 

inelegível; e
•	 as assinaturas dos membros da comissão de avaliação. 

O formulário de avaliação e a documentação comprovativa de que o 
fornecedor corresponde às exigências de código geográfico e não é inelegível 
devem então depois seguir para o Director do Projecto, que deve analisar o 
processo de selecção e autorizar a aquisição. (Ver Conformidade 5.4 e 5.5) 

emissão da nota de encomenda  
ou contrato
Após a escolha do fornecedor ou consultor e a aprovação da aquisição, 
a organização deve emitir uma nota de encomenda ou contrato escritos. 
O documento de aquisição deve conter:
•	 informações de contacto do comprador e do vendedor;
•	 prazo de vigência;
•	 descrição dos bens e serviços fornecidos;
•	 quantidades a adquirir;
•	 preços (indicar claramente se inclui ou não impostos);
•	 condições de pagamento, incluindo determinação se é por preço fixo ou 

por tempo e materiais;
•	 condições de entrega e endereço, se aplicável;
•	 cláusulas do doador (incluindo cláusulas do doador específicas, como 

anti-terrorismo); e
•	 cláusulas de suspensão/rescisão no caso de o vendedor não fornecer os 

bens ou serviços de acordo com as condições contratuais.
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Reveja o documento com o fornecedor para confirmar que existe total acordo e 
compreensão mútua do texto, e depois permita que os responsáveis de ambas 
as partes o assinem.

Lembre-se de que todas as sub-adjudicações necessitam de aprovação do 
Gabinete de Autorizações (AO).

Pagamento
Após a recepção dos bens ou a prestação dos serviços, eles devem ser 
cuidadosamente inspeccionados e/ou avaliados para confirmar se chegaram 
a tempo e do prestador certo, se correspondem às especificações e/ou 
quantidades da nota de encomenda/contrato e se não se estragaram ou 
perderam (no caso de mercadorias). Isto pode ser registado numa Nota de 
Recepção de Bens/Serviços, que é uma fonte importante de documentação de 
apoio ao processo de aquisições.

Quando as condições para pagamento da nota de encomenda ou contrato 
forem cumpridas e a factura apresentada pelo vendedor, deve ser efectuado 
o pagamento. É sempre preferível pagar a pronto após a prestação dos 
bens e serviços, mas há fornecedores que podem negociar o pagamento 
de adiantamentos fixos, após a conclusão de certas tarefas e ao longo da 
execução. Se for acordada a existência de adiantamentos, constitui boa prática 
determinar que um montante importante fique retido até à prestação total dos 
bens e serviços, o que protege ambas as partes.

R E F E R ê n C i As

22 CFR 226 40-49, Procurement 
Standards (USAID)
http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/
waisidx_07/22cfr226_07.html 

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

É do interesse da sua 
organização fazer com que 
o processo de prospecção 
e selecção de fornecedores 
seja tão transparente, 
imparcial e equitativo 
quanto possível.

http://transition.usaid.gov/policy/ads/300/312.pdf
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Artigos restritos—Bens ou serviços 
que não podem ser comprados sem 
autorização prévia por escrito.

Artigos Proibidos—Bens ou serviços que 
não podem ser comprados em  
nenhumas circunstâncias.

bens—Todos os artigos que podem ser 
comprados ou vendidos, normalmente 
artigos ou matérias-primas (madeiras, 
trigo, café, metais, etc.).

P O que são bens restritos e proibidos?

R
O financiamento do Governo dos EUA (USG) tem inerentes muitas 
condições sobre como pode ou não ser gasto. Nelas se incluem 
limitações relativas a:
•	 determinados bens e serviços; 
•	 local onde o bem foi fabricado ou adquirido;
•	 a quem se podem adquirir bens e serviços; e
•	 quem os pode expedir para o local do seu projecto.

Os artigos restritos de forma geral não são autorizados, salvo se receber 
autorização específica por escrito (por exemplo, veículos). Os artigos proibidos 
não podem ser comprados em nenhuma circunstância (por exemplo, 
bebidas alcoólicas).

A seguir analisam-se os tipos mais comuns de artigos proibidos e restritos. 
Consulte o seu acordo para esclarecer quais os regulamentos específicos 
aplicáveis ao seu caso.

Produtos restritos
Os sete artigos restritos seguintes podem ser comprados com fundos do 
USG, mas precisam de autorização por escrito prévia do Oficial de Acordos 
que terá de emitir uma isenção:
•	 produtos agrícolas
•	 veículos a motor
•	 produtos farmacêuticos
•	 pesticidas
•	 equipamentos em segunda mão
•	 excedentes de bens detidos pelo Governo dos EUA
•	 fertilizantes

Pode ser concedida isenção se as três condições seguintes forem 
todas satisfeitas:

1. O artigo ser de fonte/origem norte-americana;

2.  Ter sido identificado e incorporado na descrição ou nas alterações ao 
programa da adjudicação; e

3.  Os seus custos terem sido incorporados no orçamento da 
adjudicação aprovado.

Se o OA aprovar, fornecer-lhe-á autorização por escrito. Se adquirir o 
artigo anteriormente à recepção da autorização por escrito, arrisca-se a ter 
de o pagar.

Aquisições: Artigos Restritos 
e Proibidos

5.4
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R E F E R ê n C i As

USAID ADS Chapter 312 Eligibility of 
Commodities
http://www.usaid.gov/policy/ads/300/312.
pdf

USAID Standard Provisions for  
U.S.-Based Partners / Non-U.S.-Based 
Partners
http://www.usaid.gov/policy/
ads/300/303mab.pdf

OMB Circular A-122 – Cost Principles for 
Non-Profit Organizations
http://www.whitehouse.gov/omb/
circulars_a122_2004/ 

artigos Proibidos
Os seguintes artigos não podem ser comprados com fundos do USG em 
nenhumas circunstâncias:
•	 equipamento militar — bens ou equipamentos a serem utilizados para 

satisfazer requisitos militares de países de cooperantes;
•	 equipamentos de vigilância — equipamentos como microfones, 

transmissores e dispositivos de gravação (não inclui equipamento 
audiovisual para uso geral, desde que haja um objectivo claro e 
necessidade para esse equipamento no seu programa);

•	 produtos e serviços de apoio à polícia ou a outras actividades de 
aplicação da lei;

•	 equipamentos e serviços para efectuar abortos;
•	 bens de luxo e equipamentos de jogo, incluindo bebidas alcoólicas, jóias 

ou têxteis caros; e
•	 equipamentos de modificação climática.

outros tipos de restrições
As restrições e proibições descritas acima são aplicáveis à maior parte do 
financiamento de saúde e desenvolvimento globais do USG e fazem parte da 
lei e dos regulamentos da agência dos EUA. Para mais informações consulte 
a Circular OMB A-122, “Princípios de Despesas para as Organizações sem 
Fins Lucrativos”, que inclui as regras para 52  bens e serviços específicos, 
incluindo sobre quando podem ou não ser pagos com fundos do USG. É boa 
ideia analisar esta lista e familiarizar-se com todos os artigos aplicáveis ao 
seu programa.

Além disso, podem ser incluídas restrições adicionais no Acordo Cooperativo. 
A melhor forma para estar a par de todos os artigos proibidos e restritos é 
criar uma tabela a preencher com base nos documentos dos acordos e de 
orientação aplicáveis ao seu programa. Se receber financiamento através 
de várias adjudicações, pode encontrar diferentes limitações em linhas de 
financiamento distintas. Certifique-se de que sabe quais são as restrições 
aplicáveis a cada acordo.

utilização de fundos Privados
Quando são utilizados fundos privados para adquirir bens e serviços restritos, 
podem ser considerados como parte da sua comparticipação de custos. 
Contudo, os fundos privados utilizados para comprar artigos proibidos (como o 
álcool) não podem ser tidos em conta como comparticipação nos custos.

Contudo, em algumas circunstâncias, é possível utilizar a comparticipação 
nos custos de forma criativa para utilizar os seus fundos de forma mais 
eficiente. Por exemplo, pode comprar um veículo usado com fundos privados 
e transferir os seus fundos do USG para outras despesas do programa. Se tal 
implicar uma importante reorçamentação, necessitará de autorização prévia. 
(Ver Gestão Financeira 2.4) 

requisitos para as sub-adjudicações
Quase todas as limitações ao aprovisionamento (processo de concurso 
público de aquisição) se aplicam tanto a beneficiários primários como a 
sub-beneficiários. A USAID exige que as subcontratações com fornecimentos 
superiores a US$5.000 incluam determinadas cláusulas padrão associadas 
a aprovisionamentos.

Analise com cuidado as suas cláusulas associadas ao aprovisionamento 
(concurso público de aquisição) de modo a garantir que tanto o seu pessoal 
como os seus sub-beneficiários compreendem bem as limitações. 

n O  s E u  Av i s O

Os Acordos Cooperativosda USAID 
contêm requisitos associados ao 
aprovisionamento por concurso 
público de aquisição) nas Disposições 
Padrão. Em particular, analise as 
disposições padrão intituladas 
“Bens e Serviços não Elegíveis” e 
“Produtos Restritos”.

C O n s E Q u ê n C i As  DA  M á 
u t i l i z AçãO  D E  F u n D O s

O Governo dos EUA (USG) reserva-se 
o direito de exigir que reembolse todos 
os montantes que não forem gastos 
de acordo com os termos e condições 
da adjudicação (ou seja, as despesas 
não autorizadas de acordo com as 
regulamentações). Certifique-se de 
que guarda os registos pelo menos 
três anos após submeter o relatório 
final, em caso de auditoria.

http://transition.usaid.gov/policy/ads/300/303mab.pdf
http://transition.usaid.gov/policy/ads/300/303mab.pdf
http://www.whitehouse.gov/omb/circulars_a122_2004/
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lista de Parceiros Excluídos (EPls) — 
Uma base de dados para pesquisa que 
fornece uma lista extensiva de indivíduos, 
empresas e organizações não elegíveis 
para receberem os fundos do USG. 
Os beneficiários são responsáveis pela 
utilização desta base de dados on-
line para verificarem os fornecedores 
antes de contratarem serviços ou 
fazerem aquisições.
 
Origem — O país de origem é o país 
no qual um bem foi originalmente criado 
ou fabricado.

Fonte — O país de fonte é o país no 
qual se compra um bem ou serviço, 
independentemente de onde tenha sido 
originalmente fabricado (país de origem). 
Normalmente é o local do vendedor.

P Quais são as disposições de aprovisionamento e/ou 
as restrições aplicáveis aos bens e serviços que se 
podem comprar com os fundos da usAiD?

R
O financiamento USAID implica muitas condições quanto a como o 
dinheiro pode ou não pode ser gasto. Estes limites incluem:
•	 Quais são os serviços e bens específicos autorizados;
•	 Onde o produto é comprado—referido como a sua fonte;
•	 Onde o produto foi criado ou produzido originalmente—referido 

com a sua origem; e
•	 A quem (ou seja, de que vendedores) se pode comprar os bens e 

serviços.

Este ponto abrange as restrições relativas a onde você pode comprar 
bens, por outras palavras a sua fonte e origem. Também inclui as restrições 
aplicáveis aos vendedores ou às entidades que lhe vendem os produtos. 
(Ver Conformidade 5.3 e 5.4) 

restrições Gerais de fonte e origem
As organizações que trabalham nos EUA estão sujeitas ao Buy American 
Act, que dá prioridade aos bens e serviços fabricados nos EUA. Tal pode ser 
aplicável aos aprovisionamentos feitos pelas sedes localizadas nos EUA que 
comprem bens para serem utilizados localmente.

Diferentes regulamentações regem as compras efectuadas no estrangeiro. Os 
beneficiários da USAID devem consultar a Regulamentação de Aquisição da 
USAID (AIDAR).

É atribuído um "código geográfico" aos beneficiários da USAID que indica 
os países específicos a partir dos quais são autorizados a comprar bens e 
serviços. Os quatro códigos geográficos normalmente utilizados são: 000, 899, 
935 e 941. 

Quais" são os bens e 
serviços admissíveis?

"Onde" é que os 
bens foram criados 
ou produzidos?

"Quem" 
é o vendedor?

"Onde" vai comprar 
os bens?

Restrições de Fonte e Origem, 
Códigos Geográficos, Restrições 
de Venda e Isenções

5.5

Para além do que compra, 
onde compra, e de onde 
o produto foi criado ou 
fabricado, um conjunto 
final de regulamentações 
de aquisições regula a 
quem pode comprar os bens 
ou serviços.a charada das aquisições
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É atribuído um "código 
geográfico" aos beneficiários 
da USAID que indica os 
países específicos a partir 
dos quais são autorizados a 
comprar bens e serviços. 

código Geográfico 000
O código geográfico 000 autoriza os beneficiários a comprarem bens e serviços 
apenas dos EUA, incluindo qualquer estado dos EUA, o Distrito da Colômbia e 
áreas dos EUA associadas a soberania (Estados, territórios e propriedades).

código Geográfico 899
O Código Geográfico 899 autoriza os beneficiários a adquirirem bens e serviços 
de qualquer país, à excepção do próprio país de cooperação e aos seguintes 
países restritos pela política estrangeira a partir de Julho de 2010: 

• Cuba  • Coreia do Norte
• Irão  • Sudão
• Laos  • Síria 

código Geográfico 935
O Código Geográfico 935 autoriza os beneficiários a comprarem os bens 
e serviços de qualquer país, à excepção dos países restritos pela política 
estrangeira supramencionados. 

código Geográfico 941
O Código Geográfico 941 autoriza os beneficiários a comprarem bens e 
serviços de qualquer país, à excepção dos países restritos pela política 
estrangeira, o próprio país de cooperação e dos seguintes países: Albânia, 
Andorra, Angola, Arménia, Áustria, Austrália, Azerbaidjão, Bahamas, Barém, 
Bélgica, Bósnia e Herzegóvina, Bulgária, Bielorrússia, Canada, Croácia, 
Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Gabão, 
Geórgia, Alemanha, Grécia, Hong Kong, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, 
Japão, Cazaquistão, Kuwait, Quirguizistão, Letónia, Liechtenstein, Lituânia, 
Luxemburgo, Macedónia, Malta, Moldávia, 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, Tajiquistão, Turquemenistão, Ucrânia, Emirados Árabes Unidos, 
Reino Unido, Uzbequistão e Vaticano.

Se qualquer componente do produto que comprar foi produzido num dos 
países restritos, o artigo não poderá ser financiado.

regras e excepções para Bens restritos 
específicos
Pode comprar quase todos os bens e serviços no orçamento aprovado, salvo 
as três excepções seguintes. Os seguintes produtos têm de ser de origem 
americana:

•	 produtos agrícolas
•	 veículos a motor
•	 produtos farmacêuticos

É possível solicitar uma isenção ao seu Oficial de Acordos (OA) para comprar 
estes produtos fabricados ou cultivados fora dos EUA. Porém, precisará de 
apresentar razões para seleccionar um produto que não é dos EUA.

Uma das razões pela qual o seu AO poderá considerar uma isenção é se um 
produto fabricado nos EUA não estiver disponível no mercado local, enquanto 
um produto equivalente de outra origem está. Neste caso, os custos adicionais 
de envio iriam possivelmente aumentar drasticamente o custo de aquisição 
dos produtos de origem americana. Recolha e documente os custos estimados 
antes de contactar o seu AO.

Em algumas circunstâncias, o seu Representante do Oficial de Acordos 
(AOR) ou o AO podem ainda exigir que compre produtos fabricados nos EUA 
apesar dos custos adicionais. Tal pode acontecer com determinados produtos 
farmacêuticos, em particular no que toca à qualidade e segurança desses 
produtos fabricados fora dos EUA. 
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Buy American Act (Lei "Comprar 
Americano")
http://www.law.cornell.edu/uscode/usc_
sec_41_00000010---a000-.html

ADS Chapter 310 - Source,  
Origin and Nationality  
http://www.usaid.gov/policy/ads/300/310.
pdf

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

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

sub-adjudicações, outros códigos 
Geográficos e aquisição Local
A implementação das regulamentações de fonte, origem e locais podem 
diferir de acordo com as sub-adjudicações ao abrigo da sua adjudicação 
quando, por exemplo, o beneficiário primário está sedeado nos EUA e o sub 
beneficiário está sedeado noutro país.

Também, em adjudicações futuras, poderá encontrar regras diferentes quanto 
à fonte e origem e poderá receber um código geográfico diferente. Para uma 
explicação completa acerca das regras de fonte/origem da USAID, incluindo 
os códigos geográficos, as regras locais de aprovisionamento e restrições 
aplicáveis aos sub-adjudicatários, leia ADS Capítulo 310 - Fonte, Origem e 
Nacionalidade  (22 CFR 228) e o Boletim Executivo de Aprovisionamento 
N.º 2008-5.

restrições de Vendedor
Para além do que compra, onde compra, e de onde o produto foi criado ou 
fabricado, um conjunto final de regulamentações de aquisições regula a quem 
pode comprar os bens ou serviços. As restrições de vendedor são aplicáveis a 
todos os parceiros, independentemente da agência financiadora. 

Não é autorizado o aprovisionamento de nenhum dos fornecedores indicados 
na Lista de Partes Excluídas, uma base de dados de organizações que, por 
alguma razão, não são elegíveis para receber fundos do Governo dos EUA 
(USG), mesmo na qualidade de fornecedores. Utilizando este sistema para 
verificar os vendedores antes de comprar faz parte da sua obrigação de 
acordo com a cláusula de Financiamento do terrorismo, indicada no Anexo 
A—Lista do Acordo Cooperativo da USAID, bem como das disposições 
presentes na Ordem Executiva 13224 e nas Regras de Elegibilidade da USAID 
para Bens e Serviços. (Ver Conformidade 5.3)

Para comprovar que verificou se o seu fornecedor não está na Lista de Partes 
Excluídas, visite www.epls.gov.

consequências da má utilização dos fundos 
do Governo dos eua
O Governo dos EUA (USG) reserva-se o direito de exigir que reembolse todos 
os montantes que não forem gastos de acordo com os termos e condições 
da adjudicação (ou seja, as despesas não autorizadas de acordo com as 
regulamentações). Certifique-se de que mantém os registos actualizados 
pelo menos durante três anos após o envio do relatório final, em caso de 
uma auditoria. 

www.law.cornell.edu/uscode/usc_sec_41_00000010---a000-.html
http://transition.usaid.gov/policy/ads/300/310.pdf
http://transition.usaid.gov/policy/ads/
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Artigos restritos—Bens ou serviços 
que não podem ser comprados sem 
autorização prévia por escrito.

veículo—“…Veículos automóveis 
com a capacidade para transportar 
passageiros, como, por exemplo, 
camiões, automóveis de passageiros e 
autocarros, motocicletas, "scooters", 
bicicletas motorizadas e veículos 
utilitários" (22 Code of Federal 
Regulations 228.13 (b)). 

P Quais são os passos necessários para se obter um 
veículo com financiamento do Governo dos EuA?

R
Para muitos programas, a aquisição de um veículo é o ponto de valor 
mais elevado no orçamento. Este ponto descreve as principais 
considerações e regras do processo de aprovisionamento do Governo 
dos EUA e do que se deve ter em atenção após o aprovisionamento. 

Tal como abaixo explicado, a USAID tem regulamentações muito específicas 
relativas ao aprovisionamento de veículos.

comprar veículos com os fundos do Governo 
dos eua
Mesmo que tenha o financiamento, não avance com o aprovisionamento até 
ter recebido a autorização por escrito do seu Oficial de Acordos (AO).

Os veículos—juntamente com os produtos farmacêuticos, os produtos 
agrícolas, os pesticidas, o equipamento do Governo dos EUA em excesso 
e os fertilizantes—pertencem à categoria de “produtos restritos”. Os itens 
pertencentes a esta categoria precisam de uma autorização específica para 
serem comprados. (Ver Conformidade 5.4)

A compra de um veículo é considerada aprovada quando (1) tem origem 
americana; (2) foi identificada e incorporada na descrição do programa, lista da 
adjudicação (inicial ou revisões) ou alterações à adjudicação; e (3) as despesas 
relacionadas com a compra estão incorporadas no orçamento aprovado 
da adjudicação. 

regras de fonte e origem dos 
aprovisionamentos de Veículos
A USAID requer que se adquira um veículo fabricado nos EUA excepto se não 
estiver disponível, seja significantemente mais caro—pelo menos, mais 50% do 
que os veículos fabricados fora dos EUA,—ou haja outra razão fundamentada, 
sendo que nesses casos pode solicitar uma isenção de compra de veículo 
fabricado fora dos EUA. 

Para solicitar uma isenção, deve escrever uma carta para o seu AO e anexar 
o orçamento e a documentação reunida cumprindo o procedimento de 
aprovisionamento da sua organização.

Não avance com a compra até ter a autorização por escrito. 
(Ver Conformidade 5.5)

aprovisionamento de Veículos novos vs. 
Veículos usados com fundos da usaID
A USAID, por norma, não aprova a compra de veículos usados. A principal 
preocupação é o risco de problemas mecânicos e os preços inflacionados dos 
veículos usados.

Porém, se se comprar um veículo usado com custos comparticipados ou 
fundos de comparticipação, não há qualquer restrição para a compra de um 
veículo usado. Se o veículo usado for comprado com custos comparticipados, 
pode utilizar os fundos do Governo dos EUA originalmente orçamentados 

Aprovisionamento de Veículos
5.6



105

c
o

n
f

o
r

m
ID

a
D

e

5

Sugestões de Implementação para Parceiros USAID

R E F E R ê n C i As

ADS Chapter 312, Section  
312.3.3.2, Eligibility of  
Commodities: Veículos a motor
http://www.usaid.gov/policy/ads/300/312.
pdf

ADS 310 – Requisitos de Fonte e 
Nacionalidade para Aquisição de 
Abastecimentos e Serviços Financiados 
pela USAID  
www.usaid.gov/policy/ads/300/310.pdf

para a compra do veículo para a prestação de serviços ou outros custos do 
programa. Verifique os termos do acordo para o processo de re-orçamentação 
para determinar se há necessidade de aprovação prévia. 

Lista de verificação após o aprovisionamento
Após a compra do veículo, não se esqueça de:

•	 Assinalar o veículo de acordo com o plano de promoção da marca/
logótipos aprovados, se aplicável;

•	 Introduzir o veículo no sistema de gestão de activos fixos;
•	 Ter uma política para a manutenção do veículo regularmente;
•	 Definir uma política que obrigue o condutor e todos os passageiros a 

utilizar cintos de segurança; 
•	 Certificar-se de que tem o seguro adequado para cobrir o veículo; e
•	 Criar um registo de viagens do veículo que inclua a quilometragem 

inicial para o dia, o nome da pessoa que utiliza o veículo, a razão da 
viagem, o destino e o ponto de retorno, e o número total de quilómetros 
percorridos (esta deve ser assinada pelo motorista no final de cada dia).

Impostos e direitos aduaneiros
Pode ser obrigatório pagar impostos ou direitos aduaneiros de acordo 
com a lei local. (Ver Conformidade 2.6 e 5.7)

http://transition.usaid.gov/policy/ads/300/312.pdf
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lista de Parceiros Excluídos  
(EPls)—Uma base de dados para 
pesquisa que fornece uma lista 
extensiva de indivíduos, empresas 
e organizações não elegíveis para 
receberem os fundos do USG. Os 
beneficiários são responsáveis pela 
utilização desta base de dados on-
line para verificarem os fornecedores 
antes de contratarem serviços ou 
fazerem aquisições.

Despesas inadmissíveis—Despesas 
que o USG não reembolsa, por causa 
das normas ou porque não são 
razoáveis ou apropriadas.

P Como podemos saber se um potencial consultor, 
funcionário, fornecedor ou subempreiteiro está 
proibido de receber fundos do Governo dos EuA?

R
Todos os beneficiários financiados pela USAID são responsáveis por se 
assegurar de que os consultores, funcionários, fornecedores e 
subempreiteiros que trabalham consigo ou que contratem não se 
encontram na lista de fornecedores, organizações e indivíduos não 

elegíveis e que tenham sido formalmente excluídos, impedidos ou banidos de 
poderem receber fundos do Governo dos EUA (USG). Tal assegura que não seja 
fornecido material de apoio ou recursos a qualquer pessoa ou organização que 
esteja envolvida com o terrorismo. (Para mais informações, ver Directiva 
Presidencial 13224 sobre financiamento do terrorismo, Executive Order 13224, 
http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/122570.htm, on terrorism financing). 

A seguir analisamos o processo de efectivação e comprovação de buscas 
nas listas de parceiros excluídos e anti-terrorismo e como prosseguir com a 
aquisição após a obtenção de resultados dessa pesquisa.

onde Procurar fornecedores elegíveis
Antes de adquirir bens e serviços ou contratar funcionários ou consultores 
com fundos do USG, tem de consultar as três fontes seguintes e registar os 
resultados obtidos:

1. lista de Partes Excluídas (EPls)—Uma base de dados para pesquisa 
de indivíduos, empresas e organizações que por qualquer razão, estão 
proibidos de receber fundos do USG, mesmo na qualidade de fornecedores. 
A utilização deste sistema para analisar os fornecedores é da sua 
responsabilidade, de acordo com a cláusula sobre Financiamento do 
Terrorismo, secção Disposições Especiais (Anexo A—Agenda) do seu Acordo 
de Cooperação—http://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 Conjunta das nações unidas sobre a Al-Qaida e os Taliban—
http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml. 

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

Parceiros Excluídos e Pesquisas 
nas Listas Anti-Terrorismo

5.7
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Lista de Parceiros Excluídos (EPLS)
http://www.epls.gov

Executive Order 13224 on  
Terrorism Financing
http://www.state.gov/j/ct/rls/other/
des/122570.htm

United Nations Al-Qaida and Taliban 
Consolidated List
http://www.un.org/sc/
committees/1267/consolist.shtml

Lista do Departamento do Tesouro 
dos Estados Unidos sobre Cidadãos 
Específicos e Pessoas Impedidas - 
U.S. Department of Treasury List  
of Specially Designated Nationals  
and Blocked Persons
http://www.ustreas.gov/offices/
enforcement/ofac/sdn/

Pesquisa avançada ePLs

Escolha o tipo apropriado de pesquisa, escreva o nome completo ou parcial 
do fornecedor ou indivíduo pretendido, conforme as instruções, e clique 
“Pesquisar” no fundo do ecrã.

nome do tipo de Pesquisa

Se obtiver correspondência exacta do indivíduo ou empresa que esteja a 
investigar, deve procurar um novo consultor, funcionário, fornecedor ou 
subempreiteiro. Se decidir continuar a adquirir bens e serviços ao fornecedor 
em questão ou contratar tal indivíduo, as despesas serão inadmissíveis e 
não será reembolsado pelo USG.

Se obtiver uma correspondência parcial, e se não for claramente o fornecedor 
que procura, poderá realizar uma pesquisa mais precisa. Desta vez, coloque 
aspas no nome (“nome”) do fornecedor em que está interessado. Por 
exemplo, se pesquisar So e So, na base de dados aparece correspondência 
para John Tse-So Ning, no Luisiana. Mas quando colocar aspas no nome, 
escrevendo “So e So”, a base de dados não exibe resultados.  

Se receber resultados dos quais não tiver a certeza, telefone para 
+1-866-472-3757 ou envie um e-mail para support@epls.gov para pedir 
ajuda adicional. Se não obtiver qualquer correspondência, deve imprimir a 
página e mantê-la arquivada, de forma a comprovar a sua pesquisa. Essa 
página mostra a data e hora da sua pesquisa e o termo que pesquisou.

Página de resultados ePLs

Deve ser seguido um processo similar para a Lista do Departamento do 
Tesouro dos Estados Unidos e para a Lista Conjunta da ONU. 

http://www.state.gov/j/ct/rls/other/des/122570.htm
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
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Fly America Act—Uma disposição 
aplicável a todas as viagens financiadas 
pelo Governo dos EUA e exige a 
utilização de companhias aéreas dos 
EUA, com poucas excepções.

viagem internacional—Qualquer viagem 
entre dois países.

Ajudas de custo ou despesas de 
representação—O montante máximo 
de dinheiro que o Governo dos EUA 
reembolsa por dia para cobrir as 
despesas de alojamento e refeições 
ou despesas secundárias para viagens 
associadas ao seu programa. 

M&iE—Refeições ou despesas 
secundárias.

Despesas secundárias—As despesas 
incorridas durante viagens, como 
gratificações e gorjetas para serviços, 
lavandaria, produtos de higiene 
pessoal, etc.

Classe de serviço Autorizada—Excepto 
se a viagem estiver abrangida por 
determinadas excepções, as viagens 
aéreas compradas com fundos do 
Governo dos EUA requerem preço 
do bilhete comercial normal (classe 
económica ou equivalente).

P Quais são as regras gerais que temos de cumprir 
aquando do planeamento e durante viagens 
internacionais para o nosso programa?

R
Simultaneamente com a implementação de uma adjudicação 
financiada pelo Governo dos EUA, pode precisar de viajar para além 
das suas fronteiras para uma conferência, visita de campo, workshop 
ou para outro fim. Para evitar viagens excessivas e demasiado caras, o 

seu Acordo com o Governo dos EUA contém uma série de regras e 
regulamentações que terá de cumprir ao viajar internacionalmente pelo seu 
projecto. São a seguir explanadas as autorizações, a documentação e os 
requisitos que deve cumprir aquando do planeamento da viagem internacional 
ao abrigo da sua adjudicação.

a autorização Prévia É fundamental
A sua organização deve obter autorização prévia reduzida a escrito da Agência 
de Desenvolvimento Internacional dos EUA (USAID) pelo Oficial de Acordos 
(AO) para cada viagem. Se estiver(em) especificamente incluída(s) no orçamento 
do Acordo Cooperativo aprovado, a(s) viagem(ns) é(são) considerada(s) 
aprovada(s). Caso contrário, deverá solicitar a aprovação do AO (excepto se a 
autoridade de aprovação de viagens tenha sido delegada para o Representante 
do Oficial de Acordos (AOR)). 

Ao solicitar aprovação para a viagem internacional, apresente as seguintes 
informações:
•	 datas da viagem de ida e volta;
•	 país ou países de destino; e
•	 objectivos da viagem. 

Autorização escrita, que pode ser através de e-mail enviado pelo seu AO/AOR, 
deve ser guardada para consulta posterior e incluída na sua documentação. 
Em alternativa, o seu AO/AOR pode autorizar-lhe a enviar uma lista de viagens 
a serem incluídas no plano de trabalho anual e aprová-las todas de uma vez 
só. Tome nota que as viagens em primeira classe devem ser sempre aprovadas 
individualmente pela USAID. (Consultar as circunstâncias limitadas pelas quais 
se autoriza a viagem em primeira classe na página 109.)

notificação de Viagem 
Nem a Delegação da USAID nem a Embaixada dos EUA exigem Autorização 
Nacional para os funcionários ou sub-adjudicatários dos beneficiários 
da USAID. Porém, se o objectivo principal da viagem for o de trabalhar 
com pessoal nacional do Governo dos EUA, terá de notificar o seu AOR e a 
Delegação da USAID antes da sua viagem—pelo menos com duas semanas 
de antecedência. 

Este aviso deve incluir o número da sua adjudicação, o nome do AOR, o nome 
do viajante, data de chegada e objectivo da viagem. Pode enviar o aviso por 
e-mail, mas certifique-se de que guarda uma cópia da notificação para os seus 
registos. A Delegação nacional da USAID responderá no prazo de cinco dias, 
mas apenas se a viagem for recusada. 

Além disso, sempre que a segurança seja uma preocupação numa determinada 
região, é melhor notificar a Embaixada dos EUA da presença do viajante 
quando este entrar no país. Tal é especialmente importante para as colocações 
de longo termo. 

Planeamento e Requisitos 
de Viagens Internacionais

5.8

Numa viagem 
oficial, doméstica ou 
internacional, deve utilizar 
classe económica.
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fly america act 
O Fly America Act estipula que se deve deslocar em companhias aéreas dos 
EUA ou companhias aéreas dos EUA sob código de partilha estrangeira, 
desde que estas viajem para o seu destino, excepto nos seguintes casos:

•	 Se nenhuma companhia aérea dos EUA prestar serviço numa 
determinada parte da rota, poderá optar pelo serviço de uma companhia 
aérea estrangeira, mas apenas de ou para o ponto de escala mais 
próxima de modo a poder utilizar o serviço de uma companhia aérea 
dos EUA.

•	 Poderá utilizar uma companhia aérea estrangeira se o serviço dessa 
companhia for de três horas ou menos e se a utilização de uma 
companhia aérea dos EUA fosse de pelo menos o dobro do tempo 
da viagem.

•	 Se uma companhia aérea dos EUA oferecer um serviço directo ou sem 
escala (sem mudar de avião) desde a origem ao destino, deve utilizar o 
serviço da companhia aérea dos EUA, excepto se tal não prolongue o 
tempo de viagem, incluindo atraso na origem, de 24 horas ou mais.

•	 Se companhia aérea dos EUA não oferecer um serviço directo ou sem 
escala (sem mudar de avião) desde a origem ao destino, deve utilizar o 
serviço da companhia aérea dos EUA em todas as partes da rota em que 
seja possível, excepto se, em comparação com uma companhia aérea 
estrangeira, tal opção implicar um dos seguintes inconvenientes: 
	� aumentar o número de escalas fora dos EUA em duas ou mais;
	� prolongar o tempo de viagem durante, pelo menos, seis horas ou 

mais; ou
	� exigir um tempo de escala de quatro horas ou mais num ponto de 

escala no estrangeiro.

requisito de classe económica 
Para viagens oficiais, domésticas e internacionais, tem de utilizar a classe 
económica (excepto se paga pessoalmente ou através de benefícios de 
passageiro frequente). 

As excepções que lhe permitem viagem em primeira classe incluem as 
seguintes circunstâncias:
•	 Os voos regularmente agendados entre pontos de origem/destino 

(incluindo escalas) apenas oferecerem viagens em primeira classe ou 
classe executiva.

•	 Não haver lugares disponíveis em classe económica a tempo para se 
cumprir a missão, que é urgente e não pode ser adiada (não se esqueça 
de incluir comprovação da urgência e importância).

•	 Quando for necessário optar pela classe executiva para acomodar a sua 
deficiência ou outra necessidade especial, comprovada por escrito por 
uma autoridade médica competente. 

•	 Objectivos de segurança ou circunstâncias excepcionais, conforme 
determinados pela sua agência, que façam com que a utilização da 
classe executiva seja fundamental para o desempenho correcto da 
missão da agência.

•	 A classe económica numa companhia estrangeira autorizada/aprovada 
não fornece normas adequadas de higiene pública ou saúde.

Tome nota que apesar destas excepções existirem, elas não incentivam a 
utilização de viagens em classe executiva, que deve ser apenas utilizada 
quando essas circunstâncias excepcionais se verifiquem.

Além disso, sempre que 
a segurança seja uma 
preocupação numa 
determinada região, é melhor 
notificar a Embaixada dos 
EUA da presença do viajante 
quando este entrar no país.

n OtA

A utilização de uma companhia aérea 
estrangeira pode não ser justificável 
apenas com base na poupança 
de custos.
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Documentação do aprovisionamento 
Tal como a aquisição de qualquer outro item ou serviço com fundos do 
Governo dos EUA, deve cumprir as regulamentações de aprovisionamento 
do Governo dos EUA e documente cuidadosamente o processo utilizado 
para comprar os bilhetes da companhia aérea. Tal implica apresentar prova 
de que a aquisição dos bilhetes resultou de um processo competitivo e 
verificando que viajou para o destino especificado, submetendo os cartões 
de embarque ou os talões do bilhete.

Além disso, se a sua viagem se qualificar como uma excepção da Fly 
America Act e não viajar numa companhia área dos EUA deve apresentar 
certificação e todos os documentos necessários pela sua agência 
financiadora. Sem estes documentos, a sua agência financiadora não irá 
reembolsar a sua organização pelas despesas de transporte relativas a esse 
serviço. A certificação deve incluir:
•	 o nome do viajante;
•	 as datas da viagem;
•	 a origem e o destino da viagem;
•	 o itinerário detalhado da sua viagem, o nome da companhia e o número 

do voo para cada etapa da viagem; e
•	 uma declaração explicativa da verificação de uma das excepções 

descritas acima ou uma cópia escrita da autorização da agência 
considerando que o serviço da companhia aérea foi necessário.

crie um relatório de Viagem
A seguir à viagem internacional (e doméstica), será uma boa ideia redigir um 
relatório curto de modo a registar o que aprendeu e a permitir-lhe partilhar os 
conhecimentos com outros de forma fácil. Não há regras nem um protocolo 
para redigir um relatório de viagem. Porém, normalmente descreve aonde, 
quando, porque razão, quem foi consigo e o que fez e aprendeu. 

Ao escrever o relatório, imagine como será utilizado pelos leitores. Aqui ficam 
algumas directrizes simples:

• Comece com um curto parágrafo indicando o objectivo da 
viagem (porquê).

• Resuma as suas actividades na viagem. Seja conciso e factual. 
Lembre-se: o leitor normalmente não está interessado numa descrição 
detalhada, minuto a minuto, do que aconteceu. Em vez disso, descreva 
clara e concisamente a sua viagem (aonde, quando, quem e como).

• Indique a importância das informações que ache que devam ser 
destacadas ou sublinhadas (o que aprendeu).

• Se apropriado, termine indicando as eventuais recomendações e o que 
se deve fazer a seguir.

R E F E R ê n C i As

U.S. State Department 
Foreign Per Diem Rates
http://aoprals.state.gov/web920/per_
diem.asp

Federal Travel Regulations
www.gsa.gov/ftr

Se não tiver políticas escritas 
quanto às despesas de viagem, 
a norma para determinar 
a razoabilidade para o 
reembolso de ajustas de 
custo no estrangeiro será as 
regulamentações padronizadas 
pelo Departamento dos EUA.

http://aoprals.state.gov/web920/per_diem.asp
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viagem internacional—Qualquer viagem 
entre dois países. 

Ajudas de custo ou despesas de 
representação—O montante máximo 
de dinheiro que o Governo dos EUA 
reembolsa por dia para cobrir as despesas 
de alojamento e refeições ou despesas 
secundárias para viagens associadas ao 
seu programa. 

M&iE—Refeições ou despesas 
secundárias.

Despesas secundárias—As despesas 
incorridas durante viagens, como 
gratificações e gorjetas para serviços, 
lavandaria, produtos de higiene 
pessoal, etc.

P Quais são as regras governamentais dos EuA que 
abrangem o reembolso das despesas de viagens 
incluídas no meu projecto? A minha OnG precisa  

 de uma política de viagens?

R
Trabalhar no país ou além fronteiras — seja para uma conferência,uma  
visita de campo, um seminário ou outro objectivo — é muitas vezes 
necessário para implementar a sua adjudicação financiada pelo 
Governo dos EUA. Por isso, o seu Acordo de Cooperação contém 

vários requisitos de viagem, que devem ser verificados antes de planear a sua 
viagem. Se a sua ONG tiver a sua política de viagem escrita, também deve 
analisar as suas directrizes ao planear qualquer viagem. Este ponto centra-se 
na importância de ter uma política de viagem, o que deve incluir e as regras e 
regulamentações do Governo dos EUA para per diem em viagem. 

Para quê instaurar uma política de viagem?
Uma política de viagem bem-pensada define os procedimentos para autorizar 
a viagem oficial, ajuda a controlar as despesas de viagem e oferece directrizes 
claras acerca dos tipos e dos montantes das despesas que podem ser 
reembolsados. Uma política de viagem escrita também ajuda a garantir que 
todos os funcionários sejam tratados de forma justa e da mesma forma.

Uma política de viagem deve abordar o seguinte:

•	 Autorização
	� O processo de pedido de autorização de uma viagem da organização, 

por um funcionário, incluindo o formulário adequado a ser preenchido 
pelo viajante, com quanto tempo de antecedência se deve enviar 
o formulário e a quem se deve enviar o mesmo. (Atenção: Além 
do processo interno de autorização, também deverá receber a 
autorização da USAID antes da viagem internacional.) 

•	 Adiantamentos
	� Como são calculados os adiantamentos dos fundos a serem 

utilizados para a viagem. Por exemplo, algumas políticas indicam que 
os adiantamentos não podem ser emitidos para mais do que uma 
determinada percentagem do total das despesas de viagem previstas. 

	� Quando e com quem os adiantamentos por saldar são reconciliados. 
É aconselhável permitir apenas um adiantamento por saldar de 
cada vez e estabelecer um prazo (ex. duas semanas a 1 mês) para a 
reconciliação do adiantamento após o retorno da viagem. 

•	 Reembolso
	� O tipo de custos que serão reembolsados (ex. despesas de 

transporte, vistos, alojamento, câmbio, chamadas telefónicas, 
Internet, etc.)

	� Se as despesas serão reembolsadas com base nos recibos em si 
ou per diem ou uma combinação dos dois. Se for seleccionado o 
reembolso per diem, ter-se-á de definir uma política clara de per 
diem para as viagens domésticas e internacionais.

	� Como é que os funcionários irão justificar as suas despesas de 
viagem depois de chegarem da sua viagem. Muitas ONG criam 
um modelo de relatório de despesa utilizando o Microsoft Excel, 
que os funcionários preenchem depois de cada viagem.  

Apesar de a política da 
sua organização quanto 
ao montante máximo 
reembolsável poder diferir 
da do Governo dos EUA, 
é importante ter em conta 
que não será reembolsado 
pelo Governo dos EUA por 
montantes superiores ao 
máximo definido por este.

Despesas de Viagem e Reembolso
5.9
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•	 taxas de Câmbio
	� Qual é a taxa de câmbio a utilizar para trocar dinheiro para a moeda 

local. Por exemplo, algumas ONG utilizam a taxa de câmbio nacional 
através de documentos de câmbio oficiais, como documentação de 
apoio, enquanto outras utilizam a taxa de câmbio de uma fonte online 
de confiança, como a www.oanda.com.

 
e se uma organização não tiver uma política 
de viagem escrita?
Caso não tenha uma política de viagem escrita, o padrão para determinar 
a razoabilidade do reembolso são os regulamentos publicados pelo 
Departamento dos EUA. As taxas são publicadas mensalmente por país  
(e cidades dentro do país) em http://aoprals.state.gov/web920/per_diem.asp. 

o viajante precisa de aprovação/autorização?
A sua política de viagem deve exigir que os viajantes preencham e enviem um 
formulário de pedido de viagem especificando as razões para a viagem, as 
datas, o custo estimado, etc. ao supervisor. 

o viajante pode solicitar um adiantamento  
à viagem?
O viajante pode querer solicitar fundos adiantados para uma viagem para 
cobrir as despesas per diem (ou as despesas reais de acordo com a política 
da organização) e quaisquer outras despesas associadas. O montante do 
adiantamento e o formato do pedido (ex. formulário de adiantamento de 
viagem) deve ser incluindo na política da organização.

o que é ajudas de custo ou despesas  
de representação?
A ajuda de custo per diem é o montante máximo diário pelo qual o viajante será 
reembolsado para cada dia longe do seu local de trabalho normal. 

A ajuda de custo per diem é normalmente composta por duas partes:

1. Alojamento—um limite ou taxa máxima que possa ser reembolsada para o 
alojamento; o alojamento é quase sempre reembolsado com base no custo 
real gasto até à taxa máxima autorizada pelo Governo dos EUA. Lembra-se 
que as facturas originais devem ser enviadas ao solicitar o reembolso de 
todas as despesas com o alojamento.

2. Refeições e despesas adicionais (M&iE)—uma taxa diária fixa 
para refeições (pequeno-almoço, almoço, jantar e gorjetas e impostos 
associados) e despesas secundárias (por exemplo: gratificações e gorjetas, 
lavandaria, produtos de higiene pessoal). 

b OAs  P Rát i CAs

Autorize um adiantamento de cada 
vez; não emita adiantamentos 
até o pedido pendente de 
despesas/reembolso de viagem e 
o relatório de viagem terem sido 
enviados pelo viajante.

Deve aplicar a política da 
sua organização de forma 
uniforme para as actividades 
financiadas pelo Governo dos 
EUA e a outras actividades, 
excepto se o acordo 
contratual específico ao 
abrigo de qual a viagem seja 
realizada exija diferentes 
procedimentos/ requisitos.

NOTA: Assim que as regras de viagem forem adoptadas, a política da sua 
organização deve ser aplicada de forma uniforme a todas as actividades 
financiadas pelo Governo dos EUA e a outras actividades, excepto se 
o acordo contratual específico ao abrigo da viagem a ser realizada exija 
diferentes procedimentos/requisitos.

NOTA: Uma conclusão vulgar nas auditorias é que os adiantamentos das 
viagens não são emitidos de acordo com a própria política da organização.
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Abaixo poderá encontrar um exemplo das taxas per diem do Departamento dos 
EUA para Botsuana, retiradas de http://aoprals.state.gov/web920/per_diem.asp. 

nome do 
País

nome do 
Posto

início 
época 
Alta

Fim 
época 
Alta

taxa Máx. 
Alojamento

taxa 
M&iE

taxa Máx. 
Per Diem

nota de 
rodapé

Data de 
aplicação

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

Botsuana Outros 01/01 31/12 US$103 US$44 US$147 N/A 01-12-2009

Se o local para onde vai não estiver na lista do Nome do local, utilize a taxa 
"Outros" (ver coluna 2, acima) publicada para esse país.

As despesas de viagem podem ser cobradas com base no per diem, na 
realidade ou numa combinação dos dois (por exemplo, utilizando o custo real 
do alojamento e o per diem para as despesas com as refeições e secundárias), 
desde que o método seja aplicado a toda a viagem e não apenas a alguns 
dias da mesma. 

em que circunstâncias um viajante tem 
direito a ajuda de custo por m&Ie?
O subsídio de M&IE (também chamado ajudas de custo) é calculado com base 
diária. No dia da partida e no último dia de chegada, os viajantes têm direito 
apenas a uma percentagem (com base na política da sua organização ou no 
montante predefinido pelo Governo dos EUA de 75%, conforme o montante 
menor) da taxa M&IE aplicável do local de viagem autorizado. Os funcionários 
em viagens locais diárias não têm direito a receber ajuda de custo por M&IE 
excepto se o período de ausência exceder as 12 horas.

e se a refeição for gratuita (por exemplo, 
financiada por uma outra organização) 
durante a viagem?
A ajuda de custo por M&IE deve ser ajustada caso a(s) refeição(ões) seja(m) 
gratuitas durante a viagem. O website para cálculo de reduções ao M&IE para 
as tarifas de subsídio diário do Departamento de Estado dos EUA pode ser 
acedido em www.state.gov/www/perdiems/breakdown.html. Se estabelecer 
uma política de ajudas de custo para a organização, recomenda-se que 
estipule  quais as reduções no caso de as refeições serem oferecidas 
gratuitamente. O montante, de uma forma geral, não deve ser ajustado caso 
as refeições gratuitas sejam fornecidas pelas transportadoras (como as 
companhias aéreas ou aviões) ou hotéis (como, quando, por exemplo a taxa 
do hotel inclui o pequeno-almoço). 

O Governo dos EUA cobre o 
reembolso de montantes até às 
taxas per diem estabelecidas 
pelo mesmo para o local em 
questão. Todas as despesas em 
excesso são da responsabilidade 
do viajante.

NOTA: Para que sejam reembolsadas as despesas de alojamento ou 
outras despesas associadas de 25 dólares ou mais, o viajante tem de 
guardar e apresentar todas as facturas originais, talões de embarque 
e recibos, de modo a comprovar as despesas. Para as despesas 
com refeições e pessoais que sejam abrangidas pelo M&IE, não são 
necessários recibos para o Governo dos EUA, mas a política per diem da 
sua organização poderá precisar dos mesmos. 
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e se uma pessoa viajar para uma série de 
países diferentes (ou locais dentro do país) 
na mesma viagem e cada um tiver uma taxa 
diferente per diem?
A taxa de reembolso per diem é determinada com base no local do alojamento. 
Caso o alojamento não seja necessário, a taxa M&IE aplicável é a taxa do local. 
Se um viajante visitar mais de um local no mesmo dia, deve-se aplicar o local 
com a taxa M&IE superior. Se um viajante visitar mais de um país numa viagem, 
deve-se utilizar a taxa do país durante os dias em que estiver no mesmo.

e se os custos de alojamento reais ou 
os custos do m&Ie excederem as taxas 
máximas autorizadas pelo Governo dos eua?
Apesar da política da sua organização quanto ao montante máximo pelo 
qual será reembolsado possa diferir da política do Governo dos EUA, caso 
o alojamento e o M&IE excedam as taxas per diem do Governo dos EUA 
estabelecidas para o local, as despesas em excesso terão de ser pagas pelo 
viajante. A única excepção para tal é se solicitar especificamente e receber 
autorização prévia para "subsistência real" a uma taxa superior, mas tal é 
concedido apenas em circunstâncias especiais ou fora do comum. 

e se o viajante ficar alojado em casa de um 
amigo ou familiar?
Um viajante que fica em casa de um amigo ou familiar numa viagem oficial 
não pode solicitar o reembolso das despesas de alojamento. Assim, caso 
o alojamento não seja necessário, a taxa M&IE aplicável é a taxa do local.

Os adiantamentos devem ser justificados pouco tempo depois do final 
da viagem. O incumprimento das despesas de viagem pode resultar na 
dedução das mesmas do ordenado do viajante. (Apesar de ser uma boa 
prática, é aconselhável que cumpra a política da sua organização.)

como é que o viajante calcula as despesas 
incorridas em moeda estrangeira?
No caso de viagens internacionais, a maior parte das despesas, se não todas, 
serão em moeda estrangeira. Para calcular estas despesas, o viajante deve 
apresentar os recibos apropriados, com as taxas de câmbio aplicáveis para o 
período de tempo da estadia no país. Para obter a taxa de câmbio apropriada, 
utilize a taxa providenciada na altura do câmbio, tal como documentada nos 
recibos do câmbio ou consulte um website de câmbio de confiança, como o 
http://www.oanda.com/converter/classic. Certifique-se que documente a taxa 
de câmbio imprimindo a página Web e enviando-a juntamente com o relatório 
de despesas.

R E F E R ê n C i As

U.S. State Department Foreign 
Per Diem Rates
http://aoprals.state.gov/web920/
per_diem.asp

Federal Travel Regulations
www.gsa.gov/ftr

Uma descoberta comum 
das auditorias é que os 
adiantamentos das viagens 
não são emitidos de acordo 
com a própria política 
da organização.

http://aoprals.state.gov/web920/per_diem.asp
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Presentes—Qualquer gratificação, favor, 
desconto, entretenimento, hospitalidade, 
empréstimo, liberalidade ou outro item 
que tenha um valor monetário. Tal 
também inclui serviços, tais como ofertas 
de formação, transporte, deslocações 
locais, alojamento e refeições, quer 
sejam fornecidos em géneros, através 
da aquisição de um bilhete, pagamento 
antecipado ou reembolso após a despesa 
ter sido efectuada.

Fonte proibida—Qualquer pessoa que 
requeira acções por parte da agência do 
funcionário do Governo dos EUA, que faça 
negócios ou que procure fazer negócios 
com a agência do funcionário.

lobbying—Qualquer pessoa que 
influencie ou tente influenciar um oficial 
ou funcionário de qualquer agência, um 
congressista, um oficial ou funcionário 
do congresso, ou um funcionário de um 
congressista, relativamente a qualquer 
acção do Governo dos EUA, incluindo 
a concessão, extensão, renovação, 
alteração ou modificação de qualquer 
contrato, subvenção, empréstimo ou 
Acordo de Cooperação do Governo 
dos EUA.

P Podemos enviar flores ao AOR/COR? 

R
Apesar de o seu Representante do Oficial de Acordos (AOR)/
Representante do Oficial de Contratos (COR)—anteriormente 
designado Oficial Técnico Competente ou CTO—monitorizar o seu 
projecto e ser o seu consultor, defensor e colega, independentemente 

do facto de ele ou ela poder merecer um enorme ramo de flores, como 
funcionário do Governo dos EUA, não irá provavelmente poder aceitá-lo.

Na qualidade de beneficiários financiados pelo USG, há importantes aspectos 
éticos que regem o relacionamento entre os empregados da sua organização e 
os funcionários do Governo do EUA, nomeadamente o seu AOR/COR e todos 
os outros funcionários com quem tenha contactos.   É também proibido usar 
fundos recebidos do USG para tentar obter ou renovar financiamentos do USG 
(veja na página seguinte Nunca Usar Fundos do USG para Lobbying).

Espera-se dos empregados do Governo dos EUA que cumpram o seu trabalho 
de forma independente e imparcial para manter a confiança do público e 
a rectidão do governo. Para garantir que não existe o mínimo vestígio de 
comportamento impróprio, os funcionários do Governo dos EUA devem 
obedecer a um conjunto muito rígido de regras, incluindo regulamentos 
específicos contra presentes, favores, entretenimento ou qualquer outra coisa 
com valor monetário de qualquer fonte proibida, incluindo qualquer pessoa 
que tenha ou esteja à procura de obter uma relação contratual ou outro tipo 
de relação comercial ou financeira com a agência do funcionário, ou que tenha 
quaisquer outros interesses com a agência do funcionário.  Na qualidade de 
organização financiada pelo Governo dos EUA, a sua insere-se na categoria de 
“fonte proibida”.

Existem algumas excepções a estas regras e, até mesmo, algumas variantes 
entre as agências do Governo dos EUA. No entanto, existe uma directriz 
simples que deve ser seguida para ter a certeza de que as suas interacções 
com os funcionários do Governo dos EUA não dão a imagem de estar a 
tentar influenciar de forma inapropriada as suas acções através de presentes 
ou favores.

excepções à regra de Presentes
•	 Itens promocionais ou de publicidade de valor nominal, tais como 

canetas ou blocos;
•	 Certas despesas de viagem, quando suportadas como favor ao USG 

enquanto o funcionário cumpre os seus deveres oficiais. Por exemplo, se 
o seu AOR/COR for visitar o local do seu projecto, é admissível que use 
um carro da sua organização para o transportar para lá;

•	 Placas ou prémios de valor nominal intrínseco, com o objectivo principal 
de serem colocados em exposição;

•	 Itens de valor nominal (menos de 20 dólares), tais como um cartão 
de felicitações;

•	 Aperitivos ou bebidas quando disponibilizados no âmbito de evento 
amplamente frequentado. Por exemplo, se tiver uma cerimónia de 
inauguração de um local de projecto para a qual vai convidar a imprensa, 

Presentes e Pressões ( Lobbying) 
sobre Funcionários do Governo 
dos EUA

5.10
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oficiais locais, funcionários e outras ONG, o seu pessoal e o pessoal 
nacional do Governo dos EUA e se servir bebidas a todos os presentes, 
inclusivamente aos funcionários do Governo dos EUA; e

•	 Um presente oferecido devido a uma relação familiar ou pessoal 
próxima, onde seja evidente que é a relação, e não o negócio, o factor 
de motivação.

exemplos de Presentes Proibidos
•	 Quaisquer artigos normalmente aceites, mas que excedam um valor de 

US$20. Por exemplo, não é permitido oferecer um relógio  
promocional caro;

•	 Múltiplos artigos normalmente aceites isoladamente, oferecidos por várias 
vezes. Por exemplo, se um funcionário do USG estiver a trabalhar consigo 
num local durante algum tempo, e se lhe oferecer alimentos e bebidas 
ao longo da sua estadia. Embora cada refeição possa custar menos de 
US$20, a natureza repetida da oferta considera-se inapropriada; e

•	 Prendas, favores ou serviços prestados a familiares de funcionários do 
USG quando forem oferecidos devido ao seu parentesco com esses 
funcionários. Por exemplo, seria inapropriado recrutar um membro 
da família de um funcionário do USG que não possua qualificações 
para o cargo se a única razão para esse recrutamento for ser familiar 
desse funcionário.

nunca utilizar fundos do Governo dos eua 
para fazer Lobbying
A sua organização está legalmente proibida de utilizar quaisquer dos seus 
fundos do Governo dos EUA para pagar quaisquer esforços para influenciar 
funcionários do Governo dos EUA ou congressistas para conceder, prolongar, 
renovar, alterar ou modificar qualquer contrato, subvenção, empréstimo ou 
Acordo de Cooperação do Governo dos EUA. Quaisquer actividades que 
possam ser consideradas como prática de lobbying não podem ser pagas, em 
nenhumas circunstâncias, com fundos do Governo dos EUA. 

Por exemplo, não pode utilizar os seus fundos do Governo dos EUA para pagar 
a membros do seu conselho de administração para viajarem até Washington, 
DC para se encontrarem com oficiais e congressistas do Governo dos EUA 
para debater os seus programas, num esforço para tentar melhorar as suas 
hipóteses de garantir um financiamento de seguimento, após a sua adjudicação 
expirar.  Poderá, no entanto, utilizar fundos privados para estas actividades.

conclusão 

No fundo, é da responsabilidade dos funcionários do USG certificarem-se 
de que cumprem os padrões éticos da sua agência e do USG. Mas ajuda se 
o pessoal da sua organização não colocar os colegas do USG na situação 
desconfortável de terem de recusar prendas ou almoços—especialmente se a 
sua intenção for simplesmente exprimir-lhes que a sua organização agradece 
a ajuda que eles lhe deram. Uma missiva pessoal ou uma simples recordação, 
como uma fotografia do seu pessoal, terá mais significado para eles e não pode 
ser mal interpretada como constituindo um gesto inapropriado.

R E F E R ê n C i As

OMB Circular A-122
http://www.whitehouse.gov/omb/
circulars_a122_2004/

http://www.whitehouse.gov/omb/circulars_a122_2004/
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Avaliação de impacto Ambiental 
(EiA)—Processo sistemático para 
detectar os potenciais efeitos—positivos e 
negativos—que um projecto ou actividade 
pode ter para o ambiente. Inclui criar 
planos para controlar e compensar 
impactos negativos e formas de impedir 
actividades que possam causar danos 
ambientais importantes.

Exame Ambiental inicial (iEE)—Análise 
dos efeitos razoavelmente previsíveis para 
o ambiente de um projecto ou actividade 
propostos. É uma versão simplificada 
de um exame mais aprofundado dos 
impactos ambientais, designado 
Exame Ambiental.

Exame Ambiental (EA)—Análise 
ambiental detalhada que é necessária 
quando o estudo inicial do programa 
indica que tem quaisquer actividades 
que podem causar efeitos negativos 
importantes para o ambiente.

Plano de Compensação Ambiental 
(EMP)—Muitas vezes incluído no IEE, 
o EMP (por vezes chamado Plano de 
Compensação e Monitorização Ambiental 
(EMMP)) é um documento que enumera 
os potenciais impactos ambientais das 
actividades do programa e estabelece 
um programa específico para os 
monitorizar e os métodos escolhidos para 
os compensar.

Relatório de situação Ambiental 
(EsR)—Relatório anual apresentado à 
USAID sobre os impactos do projecto para 
o ambiente e as medidas tomadas pela 
organização para aplicar o seu EMP.

P Que estudos de conformidade ambiental e/ou 
documentação têm as organizações de apresentar 
para cumprir os regulamentos da usAiD?

R
Todos os programas financiados pela USAID têm de cumprir os 
requisitos ambientais do Governo dos EUA (USG) (normalmente 
designados “Reg. 216”). O Reg. 216 estabelece o processo de 
Avaliação de Impacto Ambiental (EIA) que o USAID criou para 

detectar os potenciais efeitos – positivos e negativos – que um projecto ou 
actividade pode ter para o ambiente. Destina-se a impedir que se realizem 
actividades que possam causar danos ambientais importantes e a assegurar 
que o projecto controle e compense todos os efeitos negativos para o 
ambiente. (Para mais informações, ver Title 22 of the Code of Federal 
Regulations e as directivas administrativas do Sistema de Directivas 
Automáticas da USAID em Chapter 204).

Embora a USAID realize por vezes parte importante do processo EIA, as 
organizações são normalmente responsáveis por avaliar a conformidade do 
projecto com o Reg. 216 e por apresentarem a verificação para aprovação 
da USAID. Este ponto ajuda a compreender o processo EIA e o que é preciso 
para cumprir as normas da USAID. 

Âmbito da avaliação de Impacto ambiental
Iniciando a EIA, a organização tem de analisar todas as actividades propostas 
do projecto. Na análise inicial, estas dividem-se em quatro categorias: 
•	 Isentas
•	 Categoricamente Excluídas
•	 Necessitando de Exame Ambiental Inicial (IEE) 
•	 Necessitando de Exame Ambiental Inicial (IEE) e de Alto Risco. 

Os requisitos e o âmbito do EIA depende muito da(s) categoria(s) em que se 
enquadrem as actividades propostas. 

Isentas
Uma curta parcela das actividades da USAID estão isentas de 
documentação ambiental. Limita-se normalmente a actividades em 
desastre internacional ou de assistência de emergência, mas pode haver 
excepções em casos especiais. Se todas as actividades do programa 
forem isentas não é necessário fornecer documentação ambiental 
à USAID. 

categoricamente excluídas
A USAID acha que alguns tipos de actividades têm um risco tão baixo de 
afectarem o ambiente que as exclui categoricamente da análise ambiental. 
Neles se incluem a formação de consciencialização comunitária, estudos 
e intercâmbios de informações. Para consultar a lista das actividades 
categoricamente excluídas, veja Reg. 216.2(C)(iii). Se todas as actividades 
do programa estiverem na lista, deve-se solicitar à Missão os formulários de 
isenção adequados.

Requisitos Ambientais da USAID: 
Avaliação de Impacto Ambiental

5.11
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n OtA :

• Os requisitos e preferências 
específicos das Missões para 
verificação de conformidade 
com o Reg. 216 podem variar. 
Contacte a Missão antes do início 
do processo de documentação 
para saber a perspectiva e o 
formato preferidos, e prepare-os 
em conformidade.  

• A USAID é a responsável final 
pela verificação da execução 
do IEE. Em alguns casos, a 
USAID efectua o IEE. Em outros, 
essa execução compete à 
organização parceira. 

Iee necessária
Se qualquer das actividades do programa não for isenta ou categoricamente 
excluída, tem de se efectuar uma IEE. A IEE é uma análise dos efeitos 
razoavelmente previsíveis para o ambiente de um projecto ou actividade 
propostos. A USAID usa a IEE como base de facto para decidir se:

• pede uma análise mais ampla dos potenciais impactos ambientais 
(chamada avaliação ambiental (EA) pela USAID); ou 

• prossegue o programa usando os planos para tratar e controlar os efeitos 
negativos para o ambiente apresentados no Plano de Compensação 
Ambiental (EMP) fornecido com o IEE. 

É favor ler abaixo como efectuar um IEE. 

Iee necessária e de alto risco
A USAID acha que alguns tipos de actividades têm um risco tão alto de 
afectarem o ambiente que as leva a implicar automaticamente uma Avaliação 
Ambiental. Uma EA é uma análise detalhada dos efeitos razoavelmente 
previsíveis para o ambiente de país(es) estrangeiro(s), tanto positivos como 
negativos, de uma actividade proposta. Como exemplos temos a mecanização 
agrícola em larga escala, o uso de pesticidas e os projectos imobiliários. Ver a 
lista completa das actividades que implicam sempre EA em Reg. 216.2(d)(iii).

capacidade para efectuar uma avaliação de 
Impacto ambiental
Utilizando os recursos disponíveis ao público e orientações específicas do 
sector, como as fornecidas em http://www.encapafrica.org, os parceiros 
de implementação podem normalmente efectuar por si a análise inicial dos 
programas e a IEE. Caso o programa necessite de EA, é provavelmente 
necessário recorrer a um perito que efectue essa análise científica detalhada. 
Deve-se prever a despesa da EA na preparação da proposta de orçamento, 
caso se pense que se vai necessitar dela. 

Processo de apresentação e análise da 
avaliação de Impacto ambiental
Um processo normal de EIA da USAID tem os seguintes trâmites:

•	 O parceiro de implementação efectua a análise inicial de todas as 
suas actividades.

•	 Salvo se todas estas estiverem isentas, apresenta um projecto de IEE ou 
requer a exclusão categórica junto da Missão. (Normalmente, compete 
ao Responsável Ambiental da Missão (MEO) a análise da documentação. 
Caso a Missão não tenha MEO, deve-lhe ser inquirido a quem se enviam 
os documentos.) 

•	 O MEO pode sugerir alterações antes de enviar os documentos ao 
Responsável Ambiental Regional (REO) e/ou Responsável Ambiental do 
Gabinete (BEO) para aprovação.

•	 Se o IEE constatar que as actividades causam danos ambientais 
importantes e não for possível compensar esses impactos, é provável que 
o REO/BEO peça uma EA. Pode também recomendar alterações no EMP 
ou em partes do IEE.

•	 Quase sempre, o IEE chega e não é preciso EA. Neste caso, após as 
modificações necessárias no IEE e EMP, o REO/BEO aprova o plano e o 
projecto pode arrancar.

P R E PA RAçãO  DA 
D O C u M E n tAçãO

Encontra instruções em linguagem 
simples sobre a preparação da 
documentação para cumprimento 
das normas ambientais, do exame 
inicial à monitorização de impactos 
em USAID Environmental Procedures 
Training Manual, produzidas por 
Environmentally Sound Design 
and Management for Partners and 
Programs in Africa - Concepção e 
Gestão Ambientalmente Seguras 
para Programas e Parceiros em África 
(ENCAP).

A orientação sector a sector para 
elaboração da documentação 
encontra-se aqui.
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conformidade no seio de Iee Global
Caso um projecto financiado pela USAID tenha muitas actividades de 
pequena escala a executar por sub-adjudicatários não indicados na altura do 
financiamento, pode ser usado um IEE global para acelerar o processo de 
conformidade. Sob o IEE global, os sub-adjudicatários efectuam um processo 
condensado de análise ambiental. Para mais informações sobre como 
efectuar este tipo de análise ambiental, consultar o site de ENCAP. 

Tanto adjudicatários como sub-adjudicatários devem ter em atenção que as 
normas ambientais da USAID, tal como o resto do Código de Regulamentação 
Federal dos EUA, se aplicam a todos os que recebam fundos da USAID para 
executar projectos. 

obrigações durante a Implementação  
do Programa
A responsabilidade pelo cumprimento das normas ambientais da USAID 
não termina quando o programa se inicia. Anualmente, tem de se preencher 
um Relatório de Situação Ambiental (ESR), apresentando os impactos do 
projecto no ambiente, a sua monitorização e o cumprimento do plano de 
compensação. De acordo com as conclusões do ESR, pode ser necessário 
modificar a documentação ambiental aprovada. 

Além disso, como a USAID exige que todas as actividades propostas 
cumpram as normas ambientais antes de serem financiadas, o projecto tem 
de pedir aprovação para modificar actividades actuais ou criar novas.

É do interesse da organização 
concluir o processo EIA logo 
que possível... A USAID exige 
a apresentação de IEE ou 
Requerimento de Exclusão 
Categórica com as propostas.

R E F E R ê n C i As

Title 22 of the Code of Federal 
Regulations Part 216 (Reg. 216) http://
www.usaid.gov/our_work/environment/
compliance/
22cfr216.htm 

Capítulo 204 do Sistema de Directivas 
Automáticas (ADS) da USAID:
http://www.usaid.gov/policy/
ads/200/204.pdf

Concepção e Gestão Ambientalmente 
Seguras para Programas e Parceiros 
em África: USAID Environmental 
Procedures Training http://www.
encapafrica.org/eptm.htm 

http://transition.usaid.gov/our_work/environment/compliance/22cfr216.htm
http://transition.usaid.gov/policy/ads/200/204.pdf
http://www.encapafrica.org/eptm.htm
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MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO

A monitorização e avaliação (M&E) está no cerne da capacidade da 
organização para gerir os seus desempenhos e compreender os 
seus impactos. 

Boa M&E exige recursos, competências e tempo. É normal nas 
primeiras fases de desenvolvimento das ONGs que não existam 
expectativas claras do desempenho dos programas, nem as 
ferramentas e os sistemas para acompanhar a evolução.  À medida 
que a organização cresce, é provável que estabeleça sistemas 
para comparar a sua evolução com os objectivos, mas pode ainda 
não usar sistematicamente as informações para melhorar as suas 
informações e para fundamentar as futuras tomadas de decisão. 
Este ponto fornece perspectivas sobre as etapas necessárias para 
estabelecer um bom sistema de M&E que utilize dados de todas as 
etapas do ciclo de vida dos projectos para proporcionar tomadas 
de decisão informadas e para alcançar alterações significativas e 
sustentáveis em resultado das intervenções 

Tópicos:

6.1 Planeamento de Projectos com base em Provas 

6.2 Considerações para o Seu Sistema de M&E

6.3 Gestão de alvos ao abrigo do PEPFAR
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1. VERIFICAÇÃO DA 
NECESSIDADE DO 

PROJECTO

2. ESTABELECIMENTO 
DE METAS E 
OBJECTIVOS 

5. MONITORIZAÇÃO E 
AVALIAÇÃO DAS 

CONSEQUÊNCIAS E 
IMPACTOS 

3. CONCEPÇÃO DE 
ESTRATÉGIAS E 
ACTIVIDADES 

4. IMPLEMENTAÇÃO 
DO PROGRAMA 

D E F i n i ç õ E s

Provas—Conjunto de informações 
factuais/tangíveis que pode ser usado 
para apoiar ou colocar em causa decisões 
tomadas ao planear intervenções.

indicadores—Dados e informações 
precisos que as organizações utilizam para 
acompanhar e avaliar os impactos  
dos projectos.

árvore de Problemas—Ferramenta ou 
técnica utilizada para analisar as causas 
e os efeitos dos problemas. O resultado 
é um esquema gráfico dos problemas 
organizados por "causas" e "efeitos", 
juntamente com um problema nuclear ou 
em foco. Esta técnica ajuda a demonstrar 
o contexto e as relações mútuas dos 
problemas e dos potenciais impactos 
ao centrar projectos, programas ou 
intervenções em questões específicas.

interessado—Pessoa, comunidade ou 
entidade institucional que é afectada ou 
que afecta o seu projecto.

Meta—Resultado a longo prazo que o seu 
projecto visa atingir.

Objectivo—Realização a mais curto 
prazo que contribui para se atingir uma 
meta. Os objectivos devem ser sMARt 
(inteligentes, em inglês):

•	 Específicos (s)—Há uma 
definição de um comportamento/
resultado específico ou preciso 
relacionado com uma taxa, número, 
percentagem ou frequência? 

•	 Mensuráveis (M)—Existe 
alguma forma fiável de se avaliar 
o progresso na prossecução do 
objectivo? 

•	 Realizáveis (A)—Estar-se-á a 
tentar fazer demasiado? Com um 
esforço razoável, será possível 
fazer—se o que se pretende? 

•	 Realistas (R)—Dispõe-se dos 
recursos—pessoal, dinheiro, meios, 
etc.—para se ter um impacto real? 

•	 Com tempo definido (t)—Existem 
datas de início e/ou fim claramente 
estipuladas ou definidas? 

P O que é o planeamento com base em provas e como 
pode melhorar o nosso projecto?

R
O planeamento de projectos com base em provas é o processo de 
fundamentar decisões sobre formas de resolver problemas em 
informações objectivas, para se conseguir o melhor resultado 
possível. Implica conjugar as melhores provas possíveis da 
investigação com experiência de concepção, experiência no sector e 
conhecimento das carências da população alvo. 

As provas são retiradas da exploração sistemática dos dados respectivos, e 
são depois aplicadas a possíveis intervenções ou soluções. A utilização de 
provas em cada etapa do ciclo de projecto promove a tomada de decisões 
informadas e promove a realização de mudanças profundas e sustentáveis em 
resultado das intervenções. O ponto que se segue descreve como as provas 
podem ser usadas para basear os programas em todas as etapas do ciclo 
de projecto.

Provas e ciclo de Vida do Projecto
O ciclo de vida do projecto segue uma sequência básica e lógica de acções 
que ajudam uma organização a avançar da identificação de um problema para 
a criação de soluções, para a implementação de actividades e para a avaliação 
de resultados, reestruturando as soluções em resposta às provas. Diferentes 
organizações recorrem a métodos de planeamento distintos que melhor se 
adeqúem às suas necessidades, mas as provas podem ser usadas para 
informar a tomada de decisões em todas as etapas do ciclo de vida, conforme 
ilustrado no diagrama abaixo. 

ciclo de Vida do Projecto

As provas 
confirmam a 
necessidade do 
projecto

As provas 
demonstram a 
concretização 
dos resultados e 
impactos desejados

Usam-se as 
provas para 
melhoria da 
qualidade As provas 

fundamentam a 
estratégia e as 
intervenções

As provas mostram 
se foram alcançados os 
resultados

Utilização de Planeamento de 
Projectos com Base em Provas 
(Evidências)

6.1
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6 6

Sugestões de Implementação para Parceiros USAID

Verificação da necessidade do Projecto 
Para começar, tem de determinar a necessidade de uma intervenção. 
Independentemente da dimensão do projecto, é necessário recolher e analisar 
informações sobre a situação social, económica ou sanitária do grupo alvo 
para se tomar decisões sobre as necessidades reais, os problemas prioritários, 
as vulnerabilidades e as oportunidades que rodeiam o problema que se 
pretende resolver. 

Por exemplo, se for planeado melhorar a assistência e o apoio a OVCs, será 
necessário recolher informações sobre o seu número na comunidade, o seu 
perfil demográfico e as actuais respostas aos problemas que os afectam. 
Após a recolha de evidência, é possível utilizar ferramentas como a árvore de 
problemas para se definir o problema central e para se esquematizar as causas 
e efeitos do problema. Consulte a barra lateral para orientação sobre a análise 
de Árvore de Problemas. 

Poderá obter provas úteis para definir as dimensões do problema e 
fundamentar a necessidade da sua intervenção em estudos do Ministério da 
Saúde, em pesquisas disponíveis na internet ou de publicações académicas, 
residentes na comunidade ou outros interessados. Faça perguntas a vários 
sectores da comunidade, como as avós e os professores, para recolher opiniões 
sobre o problema e informações abrangentes sobre todos os componentes do 
programa e para determinar a necessidade do projecto. 

estabelecimento de metas e objectivos 
Use as evidências para estabelecer metas e objectivos que sejam realizáveis. 
Muitas organizações gastam bastante tempo a estabelecer objectivos e 
indicadores mensuráveis. Para algumas organizações, estes podem ser 
adaptados de programas anteriores bem sucedidos. Verifique junto dos seus 
doadores se há requisitos específicos. 

Por exemplo, o PEPFAR tem uma orientação muito específica sobre objectivos 
e indicadores para programas OVC. O governo do país pode também exigir aos 
programas relatórios relativos a indicadores específicos desse país. No entanto, 
lembre-se de que os objectivos e os indicadores têm de ser adaptados para se 
enquadrarem na sua situação particular. 

conceber a sua estratégia de Intervenção
Após estabelecer as suas metas e objectivos, comece a conceber as 
estratégias com maior probabilidade de serem eficazes na sua intervenção. 
Mantenha-se sem preconceitos. Analise todas as provas que recolheu antes 
de estabelecer a melhor forma para reagir ao problema. Analise os relatórios 
ou avaliações disponíveis de anteriores intervenções relacionadas para 
estabelecer uma abordagem realista, e não outra que você pense que pode 
funcionar. Tenha em conta factores de contexto, como despesas ou outros 
protagonistas no cenário, para além dos recursos necessários para lidar com 
as consequências voluntárias e involuntárias das actividades do programa. 
Certifique-se de contactar vários grupos de interessados para confirmar 
se as suas estratégias são realistas e lidam com os problemas específicos 
identificados na análise de causas e efeitos da Árvore de Problemas.  No 
sector da saúde, por exemplo, as estratégias devem ser elaboradas com 
base nas perspectivas sobre a situação e as carências dos pacientes, dos 
prestadores de cuidados de saúde e de outros interessados. Além disso, 
deve estabelecer com os interessados quais os indicadores a utilizar para 
avaliar o sucesso do programa, e a frequência com que serão utilizados. 
(Ver Gestão de Programas 4.5) 

E tA PAs  DA  á RvO R E  D E 
P RO b l E M As

1. Escreva todos os problemas de 
que se lembre. Os problemas 
têm de ser cuidadosamente 
identificados: devem ser 
problemas existentes, 
problemas impossíveis, 
problemas imaginários ou 
problemas futuros. Um 
problema é uma situação 
negativa existente, não é a 
ausência de soluções.

2. Identifique um problema central 
(tronco). Pode ter de fazer 
numerosas tentativas até decidir 
qual é.

3. Veja quais são os problemas 
que são "causas" (raízes) e 
quais são "efeitos" (ramos).

4. Ordene hierarquicamente tanto 
as Causas como os Efeitos 
(por outras palavras, como é 
que as causas se relacionam 
mutuamente-quais é que levam 
às outras).

Fonte: http://web.mit.edu/urbanupgrading/
upgrading/issues-tools/tools/
problem-tree.html

sugestão: Para aproveitar ao máximo este 
processo, é fundamental fazer participar 
nele todos os interessados. (Ver Relações 
Externas, 7.6) Previsivelmente, a sua 
organização poderá mesmo contratar um 
coordenador para orientar este processo 
e assegurar que se chega à melhor 
análise possível. 

Raízes: as causas

Ramos: os impactos

O problema nuclear
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utilização de Provas na Implementação  
de Projectos
É simplesmente impossível gerir eficazmente a componente técnica de um 
projecto sem a monitorização regular da evolução do mesmo. Esta implica 
a recolha e análise sistemática de informações sobre o que se está a fazer, 
quem se está a alcançar e se as actividades estão a ser implementadas de 
acordo com o planeado. Os dados recolhidos incluem indicadores, que são 
uma importante ferramenta de gestão a utilizar, não só para avaliar a evolução, 
mas também para tomar decisões com base em provas para melhorar o 
impacto dos programas. Em alguns casos, a monitorização dos dados 
pode mostrar que as intervenções não estão a realizar os seus objectivos. 
Isso pode acontecer devido possivelmente a mudanças no contexto ou nas 
necessidades do grupo alvo. Utilize estas informações, bem como conversas 
com os interessados (prestadores de serviços, população alvo, gestores do 
programa), para fazer os reajustamentos ao programa que forem necessários.   

Por exemplo, se as actividades de prevenção do VIH de um projecto para 
Órfãos e Crianças Vulneráveis (OVC) não consegue atrair OVCs adolescentes 
do sexo masculino, a organização tem de descobrir porquê e reajustar as suas 
estratégias em conformidade. Em determinado caso, os dados mostraram que 
os OVC adolescentes escolhiam actividades concorrentes, como a formação 
profissional ou os estudos. Em resultado, a ONG decidiu disponibilizar as suas 
actividades de prevenção do VIH a uma hora e num local mais apelativos para 
este grupo alvo.

monitorização das consequências e 
Impactos 
Finalmente, as provas são fundamentais para comprovar os impactos 
do programa - nomeadamente, alterações significativas e sustentáveis 
na população alvo após a conclusão de uma intervenção. Detectar 
impactos difere de avaliar resultados, por exemplo, que será contar o 
número de pessoas formadas e/ou o número de pessoas abrangidas por 
certas intervenções.  

Os impactos também não são consequências — efeitos comportamentais, 
institucionais e/ou sociais observáveis a curto e médio prazo em resultado 
de uma intervenção. Os indicadores de impacto mudam ao longo do tempo. 
Destinam-se a determinar se o seu trabalho está a ter efeitos na qualidade de 
vida dos utentes do seu programa.

Uma abordagem com 
base nas evidências ajuda 
quem planeia programas 
a enfatizar especialmente 
as razões porque o 
programa é necessário, 
bem como as metas, 
objectivos, público alvo e as 
consequências estratégicas.

R E F E R ê n C i As

Catholic Relief Services, 2004, 
Propack, The CRS Project Package 
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/
PNADG512.pdf

Pathfinder International, 2008, 
Evidence-based Planning for 
Sustainability of Government 
Reproductive Health Services. 
http://www.pathfind.org/site/
DocServer/evidence_based_planing.
pdf?docID=12042

Kit de ferramentas de planeamento 
estratégico Civicus  
http://www.civicus.org/new/media/
Overview%20of%20Planning.pdf

Série TIPS da USAID. Conselhos 
práticos e sugestões sobre questões 
relacionadas com gestão e avaliação 
de desempenhos. Estas publicações 
são referências complementares a  
the Automated Directive System (ADS) 
Chapter 203. 
http://www.usaid.gov/policy/evalweb/
evaluation_resources.html

USAID ADS Chapter  203 
Assessing and Learning.  
http://www.usaid.gov/policy/
ads/200/203.pdf

A Participação é Essencial

"A experiência indica que as abordagens participativas são um aspecto 
essencial da implementação e manutenção de sistemas de gestão de 
desempenho eficazes. A colaboração com parceiros de desenvolvimento 
(incluindo instituições do país de acolhimento, organizações da sociedade 
civil (CSOs) e parceiros de implementação), bem como com os utentes, 
traz importantes vantagens. Permite-nos aproveitar a experiência 
de outros, obtém adesão para a obtenção de resultados e para o 
cumprimento dos objectivos, e proporciona uma oportunidade de confirmar 
que os sistemas são o mais funcionais e práticos possível."

Fonte: USAID Performance Monitoring and Evaluation Tips, No. 6, 2ND EDITION, 2010

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADG512.pdf
http://www2.pathfinder.org/site/DocServer/evidence_based_planing.pdf?docID=12042
http://www.civicus.org/new/media/Overview%20of%20Planning.pdf
http://transition.usaid.gov/policy/evalweb/evaluation_resources.html
transition.usaid.gov/policy/ads/200/203.pdf
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6 6

Sugestões de Implementação para Parceiros USAID

D E F i n i ç õ E s

indicador—Dimensão ou característica 
específica que pode ser usada para 
avaliar a mudança. Exemplo de 
indicador: altura. 

Dados—Os valores reais ou 
informações factuais recolhidos 
relativamente a um indicador. Medir 
alguém em 1,75m é um dado. 

Referência de partida—Dados sobre 
indicadores específicos recolhidos antes 
do início da intervenção e que servem 
de ponto de referência para avaliar 
a mudança.

Objectivo—Determinado nível previsto 
dos resultados de um indicador que se 
planeia alcançar em determinado prazo 
de tempo.

Monitorização—Acompanhamento 
periódico (p. ex. diário, semanal, 
mensal, trimestral,anual) da evolução 
do projecto através da recolha e análise 
sistemática de informações sobre o que 
se faz, quem se alcança, e sobre se 
as actividades são implementadas de 
acordo com o plano.

Avaliação—Comparação entre 
os impactos reais do projecto e os 
estabelecidos nos planos. Analisa o que 
se decidiu fazer, o que se conseguiu e 
como se conseguiu. 

Plano de trabalho—Documento 
detalhado que esquematiza as 
actividades previstas para o programa, 
os recursos a elas associados e os 
objectivos que se pretende alcançar.

Plano de Gestão de Desempenhos 
(PMP)—Documento de referência 
que contém os seus objectivos, uma 
definição detalhada de cada indicador, 
os métodos e a frequência da recolha de 
dados para cada um desses indicadores 
e quem será responsável por recolher 
os dados.

P O que é um sistema de M&E e quais são as suas 
características?

R
Um sistema de monitorização e avaliação (M&E) é vital para se 
executar um projecto de forma eficaz e eficiente e para promover a 
prestação de contas perante os utentes, os doadores e outros 
interessados. Nomeadamente, um sistema de M&E ajuda-o a:

•	 determinar se o seu projecto está no caminho certo, cumpre o prazo e 
atinge os objectivos;

•	 confirmar que 
	� os fundos foram utilizados conforme previsto e
	� o projecto/programa foi implementado conforme o planeado; e

•	 confirmar se o programa/intervenção mudou alguma coisa.

A constituição de um sistema de M&E é mais que a simples realização de 
uma folha de cálculos ou base de dados. O ponto seguinte apresenta as 
características do referido sistema. Para orientação aprofundada, consultar os 
artigos USAID TIPS em http://dec.usaid.gov/index.cfm

m&e Duas faces da mesma moeda
Embora se fale frequentemente delas juntas, a monitorização e a avaliação 
são de facto duas actividades diferentes, que são relacionadas mas não são 
idênticas. Têm em comum a tentativa de recolher informações sobre o que se 
faz e como se faz. 

A monitorização engloba o acompanhamento da evolução do projecto através 
da recolha e análise sistemática de informações sobre o que se faz, quem se 
alcança, e sobre se as actividades são implementadas de acordo com o plano. 
Pode funcionar como uma espécie de sistema de aviso antecipado que informa 
se as actividades estão a correr como originalmente previsto. Se não estiverem, 
é possível tomar medidas para resolver os problemas e reajustar as actividades 
ou o plano de trabalho conforme o necessário para serem mais eficientes. 
Fornece as informações básicas e o ponto de partida para a avaliação. 

A avaliação é uma análise mais aprofundada dos desempenhos e actividades 
que a monitorização. Permite-lhe avaliar a evolução, a qualidade e os impactos 
do seu trabalho face à estratégia do seu programa, os seus objectivos e o seu 
plano de trabalho.

Estabelecer 
ponto 

de partida

Efectuar 
avaliação a 

meio do prazo

Efectuar 
avaliação 

Final
Monitorizar Monitorizar

Panorama do Sistema de 
Monitorização e Avaliação (M&E)

6.2
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6 6

Revela-lhe se fez o que planeou, e, se não, porquê. Responde também a 
questões sobre prestação de contas - concluiu tudo o que foi prometido 
na sua proposta - e ajuda a informar as decisões de gestão. Responde 
às perguntas sobre o que é que foi realizado, qual foi o custo, vale a pena 
repetir e como pode ser melhorado no futuro. Além disso, a avaliação permite 
um melhor conhecimento tanto da organização como com os interessados 
na programação. 

Planeamento de m&e 
Inclua o M&E na concepção do programa desde o princípio — ou seja, 
quando planear as actividades e a estratégia do projecto. (Ver Monitorização e 
Avaliação 6.1) Embora sejam necessários dados de avaliação a meio e no final 
do projecto, terá de recolher os dados de referência do ponto de partida antes 
do início da intervenção. Além disso, reflicta sobre como as informações do 
seu sistema de M&E serão usadas internamente, para a tomada de decisões 
do seu programa, e externamente, p. ex. para corresponder aos requisitos 
dos doadores e do governo. Assegure-se da disponibilização de informações 
adequadas para:
•	 planeamento e orçamentação anual do trabalho do programa;
•	 avaliações a meio e no final do programa;
•	 relatórios do programa; 
•	 informação a beneficiários e interessados; e
•	 outros objectivos, como marketing e elaboração de propostas.

características de um Bom sistema de m&e
Um sistema de M&E bem concebido deve descrever detalhadamente o 
processo de recolha e utilização dos dados, incluindo os objectivos/utilizações 
dos dados, os dados a recolher (tanto qualitativos como quantitativos) e a 
frequência da recolha dos dados. A descrição deve também especificar: 
•	 os indicadores a serem controlados;
•	 o significado das palavras chave;
•	 os objectivos (a meio do projecto e finais);
•	 as ferramentas a utilizar para a recolha de dados;
•	 o pessoal que vai recolher, registar e analisar os dados (por exemplo 

utentes e outros interessados); e 
•	 os tipos de relatórios a serem elaborados, incluindo para quem, porquê e 

com que frequência. 

recolha e análise de Dados
Uma boa recolha de dados é a chave de uma boa M&E. Os métodos de 
recolha devem corresponder aos indicadores estabelecidos para o programa, 
devem ser adequados ao contexto e devem ser fáceis de utilizar. Preveja 
métodos que permitam a participação ao nível comunitário e assegure-se de 
que todas as análises sejam comunicadas ao pessoal e aos utentes, tanto para 
melhorar a tomada de decisões como para gerar apoio para as tarefas de M&E. 
(Ver Gestão de Programas 4.5)

Há muitas formas diferentes de recolher dados para fins de M&E, 
nomeadamente questionários, entrevistas de utentes, comentários de peritos 
e debates de grupos de discussão. Antes de introduzir novos métodos ou 
ferramentas de recolha de dados, verifique quais os dados que podem ser 
recolhidos de fontes já existentes. Por exemplo, será que pode adaptar registos 
ou listas de presença já existentes para obter os dados de que precisa? Se 
criar novas ferramentas, por exemplo questionários ou relatórios de pessoal 
no terreno, concentre-se em torná-los de fácil utilização e forme o pessoal e os 
interessados para os utilizar. Tenha sempre em mente quem são os utilizadores 
quando criar ferramentas. Qual o nível de alfabetização de quem recolhe os 
dados? As ferramentas têm de ser em língua local? Quanto tempo tem cada 
entrevistador para recolher informações?  

s E i s  s u G E stõ E s  PA RA 
G E R i R  O  s E u  s i st E M A 
D E  M & E 

1. Faça planos de M&E realistas.

2. Proporcionar apoio de 
gestão suficiente.

3. Assegure-se de que o seu 
pessoal compreende e valoriza 
as tarefas de M&E.

4. Reserve tempo suficiente 
para actividades de M&E, 
inclusivamente para organizar e 
processar dados.

5. Desenvolva o M&E em ciclos 
de planeamento.

6. Apresente os dados de M&E 
a tempo de serem usados 
nos relatórios e nas tomadas 
de decisão.
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Sugestões de Implementação para Parceiros USAID

Assegure-se de que os seus dados são exactos e que reflectem de facto a 
sua produção e efeitos, efectuando regularmente avaliações da qualidade dos 
dados nos dados recolhidos. (Para mais informações sobre qualidade dos 
dados, veja notas D e E da caixa de referências.) 

A intervalos regulares, analise os dados que recolheu, estruturando-os e 
organizando-os para obter o sentido das tendências e dos padrões resultantes 
da implementação do seu projecto. Estas informações ajudam os gestores a 
detectar se o projecto está a caminho de alcançar os objectivos e a decidir as 
mudanças se não estiver.

utilizar as Informações para o seu sistema 
de m&e
Estabeleça mecanismos claros para utilizar as informações das suas iniciativas 
de M&E. Por exemplo, pode ser desejável estabelecer reuniões formais para 
análise dos dados monitorizados mensalmente, trimestralmente ou anualmente 
para verificar o avanço que realiza para os seus objectivos e as suas metas. 
Isso permitir-lhe-á modificar as suas actividades sempre que necessário ou 
discutir o assunto com os doadores se tiver de mudar os objectivos.

requisitos de m&e da usaID:
Os destinatários de adjudicações da USAID têm normalmente de documentar 
o seu sistema de M&E num Plano de Gestão de Desempenho (PMP). O 
PMP é uma ferramenta destinada a ajudar a estabelecer e gerir o processo 
de monitorização, análise, avaliação e registo da evolução no sentido de 
alcançar os seus objectivos. Serve de documento de referência que contém os 
seus objectivos, uma definição detalhada de cada indicador, os métodos e a 
frequência da recolha de dados para cada um desses indicadores e quem será 
responsável por recolher os dados. O seu PMP também lhe fornece detalhes 
sobre como os dados serão analisados e outras avaliações que possam ser 
necessárias para completar os dados monitorizados. (Para mais informações 
sobre criação de PMP, ver nota B na caixa de referência.)  

Exemplo de Participação da Comunidade em M&E: 

Construção de um Poço

Actividade Participada: Os utentes oferecem o seu tempo para escavar o 
furo de um poço como sua "contribuição comunitária".

Monitorização participada: Os utentes formam uma "Comissão de Gestão 
do Poço" encarregue de recolher e analisar dados sobre a sua utilização e 
manutenção, comunicando depois as conclusões.

Avaliação participada: No âmbito do processo da avaliação a meio do 
projecto, os utentes moderam grupos de debate para avaliarem os impactos 
do novo poço nas vidas e na saúde dos membros da comunidade.

R E F E R ê n C i As

A. Monitoring and Evaluation Toolkits 
http://www.civicus.org/new/
media/Monitoring%20and%20
Evaluation.pdf 

B. Preparing a Perforamnce 
Management Plan (PMP)  
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/
PNADW107.pdf 

C. Baselines and Targets  
http://www.usaid.gov/
policy/evalweb/documents/
TIPS-BaselinesandTargets.pdf 

D. Data Quality Standards  
http://www.usaid.gov/
policy/evalweb/documents/
TIPS-DataQualityStandards.pdf 

E. Data Quality Assessments  
http://www.undp.org/evaluation/
handbook/ 

F. Handbook on Planning,  
Monitoring and Evaluation  
http://stone.undp.org/undpweb/eo/
evalnet/Handbook2/documents/
english/pme-handbook.pdf

http://www.civicus.org/new/media/Monitoring%20and%20Evaluation.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADW107.pdf
http://transition.usaid.gov/policy/evalweb/documents/TIPS-BaselinesandTargets.pdf
http://transition.usaid.gov/policy/evalweb/documents/TIPS-DataQualityStandards.pdf
http://web.undp.org/evaluation/handbook/
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D E F i n i ç õ E s

indicador*—Dimensão ou característica 
específica que pode ser usada para avaliar 
a mudança. Há indicadores PEPFAR 
padrão, os indicadores padrão nacional e 
os seus próprios indicadores específicos 
ao programa. No mínimo, tem de monitorar 
e comunicar todos os indicadores padrão 
nacionais e do PEPFAR relativos ao seu 
programa. Um exemplo de indicador é 
o “Número de mulheres grávidas que 
receberam aconselhamento de HIV e 
tiveram acesso ao teste de prevenção 
da transmissão mãe-filho (PMTCT) e 
receberam os resultados do teste.”

*Por vezes, a definição de um indicador 
não é tão simples como se pensa. Por 
exemplo, num programa de prevenção, 
o que significa realmente "alcançar" 
uma pessoa? Entregar-lhe um folheto de 
promoção de preservativos? Contactá-la 
num evento público? Ou a sua definição de 
"alcance" inclui um acompanhamento cara 
a cara?

Objectivo (Alvo)—Um número estimado 
que espera alcançar em relação a um 
indicador particular dentro de um período 
de tempo definido.

P Como analiso os objectivos e faço os ajustes? 

R

Ao monitorizar o progresso e ao relatar os reais beneficiá rios 
alcançados pelo seu programa, pode revelar discrepâncias 
significativas entre os objectivos definidos no seu plano de trabalho e 
os números reais alcançados. Não entre em pânico! É uma parte 
normal da gestão do programa, em especial para os programas que 

implementam as intervenções recentemente concebidas ou a expansão para 
uma nova área geográfica com novos sub beneficiários.

Os gestores de programa bem-sucedidos não irão encolher-se perante 
estas discrepâncias. Reservar tempo para melhor compreender as razões 
subjacentes aos défices de alvo e para desenvolver um plano para ajustar o seu 
programa e/ou redefinir os alvos é uma parte importante para amadurecer o 
programa.

o significado das Discrepâncias entre os 
alvos e a realidade
As discrepâncias entre os alvos e a realidade são esperadas. Contudo, na 
qualidade de gestor de projecto, precisa de decidir se uma determinada 
discrepância é suficientemente "significativa" para merecer investigação 
adicional. A possível medida de acção depende de: 
•	 Se a diferença é drástica? 10% a mais ou a menos que o esperado; 

50% a mais ou a menos que o esperado? 
•	 Qual é a sua proximidade com a situação? Está a gerir directamente 

o programa? Ou fá-lo através de um sub beneficiário? O programa é 
executado no mesmo país ou noutro?

•	 A actividade desse programa e a sua discrepância é muito ou pouco 
significante em relação ao programa geral? Está intrinsecamente 
associado a várias outras actividades? Ou trata-se de uma peça 
pequena e autónoma?

rever os alvos
Se determinar que os resultados reais se desviam significativamente dos 
objectivos definidos, pretenderá descobrir porquê. Apesar de existirem várias 
causas possíveis, a maior parte recaem nestas três áreas:

1. Problemas com pressupostos relativos à concepção da intervenção 
errados e/ou equivocados;

2. Má implementação do programa; ou
3. Erros de qualidade de dados.

Cada uma destas áreas é gerida por diferentes elementos do pessoal: 
um técnico para a concepção da intervenção, um sub-destinatário para a 
intervenção e um especialista em M&E para a qualidade dos dados. O processo 
de revisão das discrepâncias do alvo deve incluir todas estas pessoas, talvez 
lideradas pelo director do programa.

Gestão de alvos ao abrigo  
do PEPFAR

6.3

Os gestores de programa 
bem-sucedidos reservam tempo 
para compreender as razões 
subjacentes aos défices de e 
para desenvolver um plano 
de ajuste.
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Problemas com os Pressupostos de 
concepção da Intervenção
Quando concebeu o programa, fez uma série de pressupostos. Estes, por sua 
vez, foram utilizados para desenvolver os seus alvos e seleccionar indicadores. 
Os factores tidos em conta incluíram provavelmente: 
•	 dados demográficos, incluindo o tamanho da população, a distribuição da 

idade e as taxas de prevalência;
•	 factores sociais e culturais, tal como a língua, a adequação e aceitação 

cultural; e
•	 estimativas de eficácia do programa, como, por exemplo, estimativas do 

número de pessoas que irão alterar o seu comportamento ou estarem 
receptivas à aceitação dos seus serviços.

De uma forma geral, quanto mais fidedignos os dados são, mais precisos são 
os alvos. Contudo, para os novos programas ou para programas em expansão 
para novas áreas, os dados demográficos subjacentes e os pressupostos 
sociais e culturais podem não ser tão fidedignos como para os programas em 
exercício. Portanto, deve esperar a ocorrência de discrepâncias entre os alvos e 
os resultados reais.

Problemas com a Implementação  
Por vezes, a fonte das discrepâncias está na implementação do programa em 
vez da concepção. Tal pode incluir:
•	 arranque do programa mais lento do que o esperado;
•	 problemas orçamentais, como, por exemplo, despesas mais elevadas do 

que o esperado ou atrasos na garantia dos fundos necessários;
•	 problemas com os recursos humanos, como, por exemplo, a incapacidade 

de encontrar pessoal qualificado ou os desafios no recrutamento e 
retenção de voluntários; ou

•	 problemas de formação, como, por exemplo com um formador ineficaz ou 
materiais de formação ineficazes.

Problemas com a Qualidade dos Dados 
E se a concepção da intervenção é sólida e a implementação está a decorrer 
bem, mas existem lacunas entre os alvos e os dados de desempenho real? 
O problema pode residir nos próprios dados. Os exemplos de problemas da 
qualidade dos dados incluem:
•	 Contagem de resultados subestimada; Por exemplo, os voluntários não 

registarem todas as pessoas alcançadas;
•	 Contagem de resultados duplicada. Os resultados melhores do que 

o esperado podem resultar da contagem múltipla dos beneficiários do 
programa; ou

•	 Problemas com a Qualidade dos Dados. É possível que os dados 
sejam bem recolhidos, mas não sejam por qualquer razão devidamente 
introduzidos no sistema.

Desenvolver soluções 
Assim que as discrepâncias sejam identificadas, vai querer procurar a(s) 
causa(s) e identificar as soluções.

Se encontrar várias razões para a discrepância, não tente abordar todas as 
razões ao mesmo tempo. Concentre-se numa ou duas cuja resolução tenha 
o maior impacto, ou seja, crie o melhor retorno sob o investimento de tempo, 
pessoal e recursos. Caso seja possível, teste as alterações antes de as 
implementar a todo o programa.

Se quiser ajustar a intervenção, certifique-se de que acciona os processos de 
modo a testar e validar os ajustes, também monitorize de perto o progresso 
e documente as alterações executadas. Se estiver a utilizar uma intervenção 
também utilizada por outros adjudicatários ou beneficiários noutro local, partilhe 

Se estiver a começar um 
novo programa ou a 
expandir um programa 
para novas áreas, espera-se 
que as discrepâncias entre 
os alvos e os resultados 
reais aumentem.
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a sua experiência para que todos possam beneficiar das lições. Abaixo ficam 
algumas sugestões acerca de como avançar abordando tipos específicos 
de problemas.

analisar a concepção do Programa
Os défices de alvo devido a problemas de concepção de intervenção são 
muitas vezes os mais complicados de identificar e podem ser os mais 
desafiantes. Tente, primeiro, excluir todos os outros problemas.

fazer ajustes de Implementação
Por vezes, ajustar as estratégias de implementação pode fazer com que o 
programa volte ao bom caminho. O melhor é evitar as seguintes rasteiras:
•	 Para ajustar o orçamento, peça a autorização do doador, em especial 

para redefinir o orçamento entre categorias orçamentais.
•	 Sempre que possível, teste as alterações. Aguarde alguns meses para 

que os ajustes propostos funcionem, antes de tentar acelerar o processo 
para compensar as discrepâncias de alvo. Pode sempre solicitar um prazo 
adicional mais tarde. 

•	 Documente os ajustes para não repetir os erros.

abordar os Problemas da Qualidade 
dos Dados
Aborde imediatamente todos os problemas quanto à qualidade dos dados. 
Por exemplo, se o problema reside na contagem subestimada, comece por 
se certificar que todos os envolvidos têm uma definição clara e partilhada de 
exactamente o quê/quem contar para cada indicador. 

Certifique-se de que a sua equipa compreende o indicador. Por vezes, 
há indicadores claramente estabelecidos pelo PEPFAR. Outras vezes há 
indicadores mínimos estabelecidos pelas equipas nacionais. Outras ainda, 
pretende-se que a organização determine os seus próprios padrões mínimo 
para decidir se um ponto foi "atingido". Se alguém da sua equipa não concordar 
com esta definição isso pode resultar na contagem errada do número 
de beneficiários. 

Consulte o Manual de Referência de Indicadores da PEPFAR para garantir 
que as definições são precisas. Verifique a existência de quaisquer padrões 
adicionais nacionais, consultando o Gestor de Actividade nacional.

Se tiver relatado resultados ao PEPFAR que possam conter erros, contacte o 
seu Representante do Oficial de Acordos (AOR) /Representante do Oficial de 
Contratos (COR) para falar sobre o assunto para ver como se podem corrigir os 
relatórios anteriores.

corrigir em alta os objectivos
Embora as "discrepâncias" normalmente se refiram a défices entre os alvos e 
os níveis reais, o programa também pode precisar de ajustes se os níveis reais 
foram significantemente mais elevados do que os seus níveis. Por exemplo, 
os resultados mais elevados do que o esperado podem afectar os orçamentos 
ou outras actividades associadas. Além disso, os níveis reais mais elevados 
podem ser uma indicação de contagem dupla. Portanto, esteja atento a níveis 
anormalmente elevados e esteja preparado para investigar e ajustá-los, caso 
seja necessário.

Os seus alvos estão 
provavelmente conectados 
ao orçamento. Portanto, 
quando propõe um ajuste 
nos alvos, também deve 
abordar o impacto dos 
mesmos no orçamento.

Se descobrir várias razões 
para discrepâncias entre 
os alvos e os níveis reais, 
concentre-se numa ou duas 
cuja resolução tenha o 
maior impacto.



132 Sugestões de Implementação para Parceiros USAID

corrigir em Baixa os objectivos 
Em alguns casos, as suas descobertas implicam inevitavelmente o ajuste dos 
alvos. Porque está contratualmente vinculado a alcançar esses alvos, terá de 
trabalhar com o AOR/COR para efectuar essas alterações. 

Ao fazê-lo, tome em consideração alguns dos seguinte aspectos:
•	 Vai reduzir os alvos para o presente ano ou reduzir os alvos gerais? 

Sempre que possível, proponha soluções para compensar os défices 
actuais em anos seguintes.

•	 Tem uma boa razão para reduzir os alvos gerais? Falta de tempo não 
é suficiente. Um alargamento a custo zero poderia ajudar a alcançar 
os objectivos originais? Se a resposta for ainda "não", é necessário 
apresentar uma razão bem documentada e baseada em provas para 
apoiar o pedido de redução.

Ao ajustar os alvos, procure identificar o(s) pressuposto(s) correspondente(s). 
Por exemplo, o programa de Crianças e Órfãos Vulneráveis (COVs) está aquém 
das expectativas e acredita que, em parte, é porque existem menos Crianças 
e Órfãos Vulneráveis elegíveis na área alvo do que o suposto. Desenvolva 
uma fórmula que demonstre este facto e utilize-a para basear o pedido 
de modificação.

No seu plano de trabalho, provavelmente associou os alvos com o seu 
orçamento. Portanto, ao propor diminuir os alvos, deve abordar o impacto dessa 
diminuição no orçamento. Caso não possa alcançar os alvos propostos numa 
área, procure ver se pode redefinir o orçamento para aumentar os alvos noutra 
área do programa.

conclusão 
A revisão dos alvos, fazer ajustes ao programa e avaliar a qualidade dos 
dados são partes naturais e necessárias do processo de gestão do programa. 
Sempre que redefinir o modelo do programa, aplicar as lições aprendidas, 
está a fortalecer o programa. Consequentemente, da próxima vez que o 
implementar numa nova área ou trabalho com um novo sub beneficiário, os seus 
pressupostos serão melhores e os alvos mais precisos.
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RELAÇÕES EXTERNAS

Como é que faz a sua organização destacar-se? Há muitas 
organizações que realizam um óptimo trabalho mas que têm 
dificuldade em divulgar os resultados junto dos interessados. 
Desenvolver a capacidade de comunicar e manter relações reais com 
os beneficiários, doadores, potenciais parceiros, outros interessados 
e o público em geral é vital para a capacidade da organização de 
congregar os apoios de que necessita para sobreviver e florescer. 

Este ponto começa com o planeamento da comunicação, passando 
depois a descrever como ligar-se eficazmente a vários públicos 
alvo, como beneficiários, parceiros, doadores e comunicação social, 
através das marcas, da promoção, da escrita de histórias de sucesso 
e outras estratégias e tácticas.

Tópicos:

7.1 Desenvolver um Plano Comunicacional

7.2 Dar uma Marca ao Seu Programa

7.3 Corresponder aos Requisitos de Marcas dos Doadores

7.4 Lançar o Seu Programa Junto de Potenciais 

 Parceiros e Financiadores

7.5 Contar as Histórias de Sucesso do Programa

7.6 Envolver a Comunidade
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D E F i n i ç õ E s

Marketing—Os processos e as actividades 
que contribuem para a imagem pública da 
sua organização, que, quando desenvolvida 
eficazmente—e reforçada pelo bom trabalho 
desenvolvido pelo seu pessoal—ajuda a 
garantir a confiança dos beneficiários, líderes 
locais e doadores.

Comunicação—O processo de transmissão 
de ideias e informação acerca da natureza da 
sua organização e dos problemas que procura 
resolver. Uma actividade contínua e central 
fundamental para apoiar uma organização.

Promoção—Qualquer tipo de táctica para 
além da publicidade (ex., eventos especiais, 
cartazes, camisolas, folhetos) utilizada por um 
profissional (ex., uma ONG) para aumentar a 
consciência de um produto, serviço ou ideia 
entre os públicos-alvos específicos.

P O que é o marketing? Por que razão é importante 
para as OnGs? Como se relaciona com 
a comunicação?

R
Muitas vezes, quando pensamos em "marketing", pensamos na 
produção e em campanhas publicitárias de produtos para venda. Mas 
o marketing é muito mais do que isso. A tentativa de conexão com um 
grupo de pessoas fora da sua organização, pode-se chamar   

 de marketing. 

O marketing engloba melhorar o serviço ao cliente, a teatro de rua e colocar 
banners e aplicar logótipos. Engloba tudo o que contribui para a imagem 
pública da sua organização, que, quando desenvolvida eficazmente—e 
reforçada pelo bom trabalho desenvolvido pelo seu pessoal—ajuda a garantir 
a confiança dos beneficiários, líderes locais e doadores. O marketing eficaz 
pode melhorar a capacidade da sua organização em atrair financiamento, 
servir mais beneficiários e promover a sua missão. Pode ajudar a melhorar a 
sustentabilidade da sua ONG.  

Desenvolver o seu Plano comunicacional
O plano de comunicação é um roteiro que oferece orientação acerca da 
forma de modelar a imagem, criar procura para os vossos serviços e construir 
relações com um grande público-alvo. Adaptar a comunicação ao contexto 
do marketing ajuda a alargar o pensamento e abre o caminho para nossas 
possibilidades. Tal como um plano de trabalho de projecto, um plano de 
comunicação indica o seguinte:

•	 objectivos estratégicos;
•	 actividades ou tácticas para alcançar esses objectivos;
•	 como é que esses objectivos e actividades são suportados; e
•	 resultados esperados (“alvos”) em comparação com os quais pode 

calcular o sucesso de cada actividade.

Desenvolver um plano comunicacional para a sua organização deve 
envolver um cruzamento de pessoal que participa nas várias actividades, 
incluindo os gestores de programa e gestores financeiros. Desde o início, 
procure olhar para além dos beneficiários de um único programa para 
também incluir a comunicação com outros grupos, como os doadores, 
outras Organizações Não-Governamentais e potenciais voluntários. 

O plano define o que quer da sua comunicação e do que precisa para alcançá-
lo. Tal como com o processo de planeamento, começa com a resposta a 
algumas perguntas básicas:

•	 Por que razão quer comunicar com a vossa comunidade? (objectivos)
•	 O que espera alcançar? (resultados)
•	 Como quem quer comunicar? (público-alvo)
•	 O que pretende comunicar? (mensagem)
•	 Quem irá comunicar a mensagem? (mensageiros)
•	 Como a quer comunicar? (canais)

Marketing para as ONG: 
Desenvolver um Plano
Comunicacional

7.1
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As respostas a estas questões tornam-se no seu plano de acção. Os próximos 
passos envolvem o desenvolvimento de materiais eficazes, a transmissão 
da mensagem, a avaliação dos esforços, os ajustes necessários e o apoio 
do esforço.

Definir os objectivos comunicacionais
Quando se cria um programa de saúde pública, a primeira coisa a fazer é 
aprender acerca das pessoas e do risco de saúde que o programa pretende 
abranger. Da mesma forma, no marketing, também precisa de começar 
por pensar nas pessoas com quem pretende comunicar fora da sua 
organização, como:

•	 beneficiários (existentes e potenciais);
•	 doadores (existentes e potenciais); ou
•	 voluntários (existentes e potenciais).

 
Analise os seus eventuais esforços comunicacionais existentes e a forma como 
chama a atenção ao seu público-alvo. Pense no que resulta e não resulta. 
Depois, aponte de uma forma simples a forma como  quer comunicar com cada 
grupo. Por exemplo:

Queremos que os beneficiários saibam:

•	 os serviços que oferecemos; 
•	 por que razão precisam destes serviços, em particular o que podem 

beneficiar com eles; e
•	 quem é que torna este trabalho possível (i.e., agradecer ao doador).

 
Tal ajuda a definir os objectivos comunicacionais. Da mesma forma que 
acontece com os “objectivos estratégicos" do seu plano de trabalho, a 
seguir vai querer desenvolver uma ou mais “actividades” para alcançar 
os objectivos.

criar actividades de comunicação
Ao pensar em cada objectivo, considere a melhor forma de transmitir a sua 
mensagem ao público-alvo.

•	 Que língua(s) fala?
•	 Onde e como pode comunicar com ele—por outras palavras, qual é a 

melhor forma de "lhes chamar à atenção" com a sua mensagem? 
•	 Quais são as considerações culturais que devem ter em atenção?

 
Faça como ao criar um plano de trabalho, conceba actividades de comunicação 
“SMART” (inteligentes) — Specific (específicas), Measurable (mensuráveis), 
Achievable (realizáveis), Realistic (realistas), e Time-Bound (limitadas no 
tempo). Não se esqueça de incluir considerações orçamentais, pessoal 
suficiente para ser eficaz, boas práticas e regulamentos no seu plano. 

resultados esperados 
Da mesma forma que se criam "alvos" no plano de trabalho, certifiquese que o 
seu plano inclui os resultados esperados com cronogramas específicos. Além 
disso, para cada actividade, atribua a responsabilidade pela monitorização da 
execução e resultados a um membro específico da equipa.

Exemplos de resultados esperados:

•	 A participação de novos beneficiários irá aumentar em 25% ao longo de 
um ano, como resultado da nossa actividade de Promoção de Serviços.  
Pessoa responsável: Líder técnico.

•	 Todos os produtos financiados por doadores serão marcados de acordo 
com o plano de promoção da marca/logótipos no prazo de 1 dia útil após 
a recepção. Pessoa responsável: Gestor de aprovisionamento.

•	 Ao longo do próximo ano, os membros da equipa irão participar no 
mínimo em três fóruns para a partilha das boas práticas e lições 
aprendidas com o projecto com a comunidade da Organização 
Não-Governamental (ONG) do país. Pessoa responsável: 
Director executivo.

R E v E R  O  s E u  P l A n O

Assim que estabelecer um plano de 
comunicação, reveja-o semestralmente 
de modo a avaliar a forma como 
cumpre os objectivos. Fale com 
o pessoal responsável por cada 
actividade e reveja a estratégia e as 
tácticas à medida da necessidade.

Durante a revisão, tome em 
consideração as seguintes questões:

•	 Estão a comunicar eficazmente 
com todos os grupos alvo? Há 
grupos adicionais com os quais 
deve comunicar?

•	 Está a cumprir as necessidades dos 
doadores e/ou requisitos com os 
seus esforços comunicacionais?

•	 O vosso esforço comunicacional 
geral melhora o vosso trabalho como 
uma organização?
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Próximos Passos
Assim que concluído, comunique o plano comunicacional a toda a equipa, 
orientando-lhes os aspectos específicos associados aos seus trabalhos. Dando 
a cada funcionário os meios para comunicar eficazmente acerca da vossa 
organização irá ajudar a reforçar os valores junto dos beneficiários e outros 
públicos-alvo.

R E F E R ê n C i As

The Community Toolbox
http://ctb.ku.edu/en/

Strategic Communications Audit 
http://www.mediaevaluationproject.org/
WorkingPaper1.pdf

http://www.mediaevaluationproject.org/WorkingPaper1.pdf
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Sugestões de Implementação para Parceiros USAID

D E F i n i ç õ E s

Marketing—Os processos e as actividades 
que contribuem para a imagem pública 
da sua organização, que, quando 
desenvolvida eficazmente—e reforçada 
pelo bom trabalho desenvolvido pelo seu 
pessoal—ajuda a garantir a confiança dos 
beneficiários, líderes locais e doadores.

Comunicação—O processo de 
transmissão de ideias e informação acerca 
da natureza da sua organização e dos 
problemas que procura resolver. Uma 
actividade contínua e central fundamental 
para apoiar uma organização.

Promoção—Qualquer tipo de táctica 
para além da publicidade (ex., eventos 
especiais, cartazes, camisolas, folhetos) 
utilizada por um profissional (ex., uma 
ONG) para aumentar a consciência de 
um produto, serviço ou ideia entre os 
públicos-alvos específicos.

P O que é uma marca? Como posso desenvolver uma 
marca? O que é esperado pelos doadores?  

R
A promoção de marca é o processo através do qual se desenvolve e 
utiliza imagens e palavras, como logótipos e slogans, para criar uma 
identidade para um produto ou serviço. A marca é a representação 
visual dessa identidade que ajuda as pessoas a distinguirem um 

serviço ou produto do outro; por exemplo, a Coca-Cola da Fanta; a USAID do 
Departamento para o Desenvolvimento Internacional (DFID). Abaixo, 
analisamos dois aspectos da marca: como um elemento que comunica a 
identidade da sua organização/programa e como um requisito do doador. 

Promoção da sua marca
Há pessoas que consideram a “promoção de marca” intimidadora—temem 
que exija competências especiais artísticas ou criativas que não têm a certeza 
que possuem. Contudo, tal como irá ver, a promoção de marca elementar é 
algo que todos podemos fazer. Baseia-se no que aprendeu ao desenvolver o 
plano comunicacional. 

Como começar: Envolva um grupo de funcionários e voluntários no processo 
de seguida descrito. Além disso, não se esqueça de ter em consideração os 
requisitos de promoção de marca/logótipos dos doadores e das organizações 
de parceiros. Reveja as respostas às perguntas elementares colocadas 
aquando o desenvolvimento do seu plano comunicacional. A seguir, pense nas 
pessoas e na comunidade que serve. 

De modo a preparar a base de trabalho: Responda a estas três perguntas: 

1. Quem são os nossos beneficiários? Aponte as preocupações 
linguísticas, culturais e outras que os beneficiários possam ter ao procurar 
os seus serviços, como a manutenção da confidencialidade ou evitar o 
estigma e a discriminação. 

2. Qual é a essência do que fazemos? Resuma a missão do seu programa 
numa frase, tentando capturar o seu principal objectivo. Por exemplo: “O 
projecto _____ tem como objectivo melhorar as vidas das mulheres na 
região XYZ, fornecendo-lhes serviços abrangentes e de qualidade quanto 
a HIV/SIDA.” 

3. Como é que queremos que os seus beneficiários se sintam quanto 
ao seu programa? Analise o seu programa da perspectiva dos seus 
beneficiários. Para ficar a conhecer os sentimentos e as percepções dos 
beneficiários, pergunte-se: "Se o seu programa tivesse uma personalidade, 
qual seria?" Por exemplo, que o achem “seguro, de confiança, confidencial, 
útil, culturalmente responsável, que faz sentir melhor”, etc. Estes adjectivos 
ajudam a reflectir de forma mais criativa quanto ao nome e até ao símbolo 
gráfico ou logótipo. 

Promoção da Marca do  
seu Programa 

7.2
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Sugestões de Implementação para Parceiros USAID

atribuir um nome ao seu Programa
Baseando nas informações acima, atribua um nome à sua organização ou 
programa. Não há uma fórmula correcta para inventar um nome. Porém, não 
seja literal. Por exemplo, um potencial beneficiário pode não querer identificarse 
abertamente, entrando no escritório com um letreiro a dizer: “Serviços HIV/
SIDA Para Indivíduos de Alto Risco.” 

O nome pode ser simples ou um acrónimo. Pode ser em inglês ou na língua 
nativa do local onde implemente o seu programa. Outras sugestões para a 
atribuição de nomes: 

•	 Evite os nomes excessivamente longos; o nome do seu programa deve 
ser fácil de lembrar pelas pessoas.

•	 Faça uma pesquisa na Internet com o nome desejado para verificar se 
outro grupo já assumiu o mesmo nome.

•	 Evite acrónimos que soem mal - por exemplo, YHPD (Youth Health 
Drop-In Program). 

adicionar uma Identidade Gráfica 
ou Logótipo

Para certas pessoas a criação de um símbolo gráfico ou de um logótipo para 
o programa é muitas vezes a parte mais intimidadora da promoção de marca. 
Contudo, irá ficar surpreendido com o quanto se poderá divertir. 

Pense nas imagens visuais que podem representar o nome do seu 
programa ou baseie-se nos adjectivos e objectivos descritivos do carácter ou 
personalidade da organização ou do programa que quer projectar. 

Pense em imagens populares locais: uma flor, árvore ou um animal que podem 
simbolizar o que faz, ou uma imagem geográfica ou cultural. Caso não chegue 
a nenhuma conclusão, pense em usar uma fonte distinta, mas legível para o 
nome da sua marca. 

É boa ideia testar a sua marca, em particular se se estiver a implementar numa 
língua e cultura diferentes da sua língua materna. Peça aos nativos a opinião 
deles. Nunca se sabe quais são os símbolos culturais que possam ser tabu ou 
quando as nuances linguísticas podem originar um erro interpretativo. 

Assim que desenvolver o nome e o logótipo da marca, chegou o momento de 
os integrar, juntamente com os elementos identificativos dos seus doadores, 
nas suas comunicações públicas ou produtos do programa. 

trabalhar com a marca do Doador
Quer esteja a trabalhar com a USAID ou com outro doador, agora ou no futuro, 
tem de desenvolver e implementar uma estratégia de promoção de marca que 
cumpra os requisitos do doador. Mesmo se o seu financiador não necessite de 
uma estratégia de promoção, é uma boa prática desenvolver uma estratégia 
destas para que os seus funcionários e sub-parceiros tenham consciência das 
suas políticas. 

A USAID exige que os beneficiários submetam uma estratégia de promoção de 
marca. Há duas partes numa estratégia de marca: um Plano de Implementação 
de Promoção de Marca (BIP) que esboça a forma como o programa financiado 
pela USAID será promovido junto do público e um Plano de Promoção da 
marca/logótipos (MP) que identifica os programas, as comunicações públicas 
ou os produtos específicos que serão visivelmente marcados com a identidade 
da USAID. 

R E C O n H E çA  O s 
D OA D O R E s  E  PA R C E i RO s

Ao implementar a sua marca, o(s) 
seu(s) doador(es) também podem 
querer que os beneficiários tomem 
conhecimento de quem financiou  
os serviços.
 
O Acordo Cooperativo da USAID 
inclui provisões padrão para a 
promoção da marca/logótipos. 
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Sugestões de Implementação para Parceiros USAID

O Plano de Implementação da Marca deve determinar: 

•	 A forma como a identidade da USAID deve ser promovida e comunicada 
aos beneficiários e aos cidadãos do país anfitrião; 

•	 Como a organização planeia publicitar o programa, por, exemplo, através 
de comunicados de imprensa, entrevistas na rádio, website, etc.;

•	 Quais são os principais marcados que serão destacados e publicitados, 
por exemplo, lançamento do programa, anunciar descobertas de 
pesquisa, publicar os relatórios, anunciar a conclusão do projecto; 

•	 Como é que os doadores serão identificados; e 
•	 Como é que os doadores serão reconhecidos. 

R E F E R ê n C i As

Capítulo 320 do Sistema de Directivas 
Automáticas (ADS) da USAID: 
Branding and Marking 
http://www.usaid.gov/policy/
ads/300/320.pdf

http://transition.usaid.gov/policy/ads/300/320.pdf
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Sugestões de Implementação para Parceiros USAID

D E F i n i ç õ E s

Marca—Uma representação visual do 
produto ou serviço, como um logótipo 
ou gráfico que é facilmente reconhecí-
vel. É a "assinatura" do seu programa 
ou projecto. 

Promoção de marca—O processo 
de criação de uma identidade de 
um produto ou serviço utilizando 
imagens e palavras para evocar uma 
resposta emocional dos beneficiários 
(esperemos que boas emoções), que 
são influenciadas pelas suas interacções 
com a implementação da marca 
(promoção, apoio ao cliente, outros 
clientes, etc.).

Etiquetagem—O processo físico de  
atribuição de um nome de progra-
ma, marca e/ou logótipo ou elemento 
identificativo a um projecto e materiais 
do programa. 

P O que é a marca, e como podemos corresponder 
aos requisitos dos doadores?

R
Com o seu plano comunicacional em acção, chegou a altura de levar a 
marca a público—o seu nome do programa e o eventual logótipo. A 
implementação pode variar entre colocar sinalética do lado de fora do 
escritório e locais do projecto a imprimi-la em todos os materiais 

distribuídos aos beneficiários. À aplicação do nome/marca do programa e 
logótipo, bem como dos elementos identificados do(s) doador(es) chama-se de 
"promoção da marca/logótipos". De seguida, iremos abordar a melhor de 
cumprir os requisitos dos doadores para utilizar uma marca para assinalar os 
locais do programa e os produtos.  

Para além de simplesmente identificar o programa, a promoção da 
marca/logótipos reconhece o financiador, apoia e implementa o seu programa. 
A promoção da marca/logótipos fortalece as relações entre os parceiros 
de implementação e dá crédito aos doadores ao tornarem o programa 
numa realidade. 

Todos os acordos da Agência de Desenvolvimento Internacional dos EUA 
(USAID) incluem requisitos de promoção da marca/logótipos específicos. 

criar um Plano de Promoção da marca/
Logótipos 
A melhor forma para assegurar que cumpre todos os requisitos do seu doador 
é criar um plano de promoção da marca/logótipos resumindo exactamente o 
quê, aonde e como é que irá assinalar os produtos, os locais e os eventos do 
programa. Tal pode ser um suplemento valioso para o seu plano comunicacional. 

A USAID exige que submeta uma estratégia de promoção de marca (BIP) e 
um plano de promoção de marca (MP). O Oficial de Acordos deve aprovar a 
estratégia de promoção de marca antes que a possa implementar. 

O seu plano de promoção da marca/logótipos deve especificar a abordagem 
para produtos diferentes e, no mínimo, deve cobrir todos os requisitos de 
doador. O plano deve abranger o seguinte: 

•	 Onde vai colocar a marca — todos os locais, documentos, eventos e 
produtos que adquire ou produz como parte do Acordo Cooperativo; 

•	 Como vai colocar a marca — o tipo de promoção da marca e o que irá 
marcar (ex., banners em eventos, autocolantes no equipamento, etc.); 

•	 Quando irá colocar a marca — para o caso de que um item não possa 
ser promovido permanentemente de imediato, descreva a promoção da 
marca temporária e os planos para a promoção da marca/logótipos final; e

•	 Onde irá colocar a marca/logótipos — descreva o tamanho e a 
colocação do logótipo do doador e de todos os logótipos complementares.

Corresponder aos Requisitos de 
Marcas dos Doadores 

7.3
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Sugestões de Implementação para Parceiros USAID

marcação dos Produtos do Programa
Os produtos do programa devem ser promovidos de modo a identificar e dar 
crédito tanto aos doadores como aos implementadores. Note que todos os 
produtos serão promovidos da mesma forma. Os produtos de elevado perfil, 
como uma clínica, podem ser promovidos com os elementos identificativos de 
todos os parceiros implementadores e doadores. 

Contudo, o equipamento adquirido para o programa, como os computadores 
ou outros equipamento de escritório, pode apenas ter de ser promovido com o 
logótipo do doador que o financiou. De seguida apresentamos exemplos dos 
produtos do programa que podem ser promovidos com o logótipo do doador e 
elementos identificativos: 

•	 locais do projecto;
•	 documentos electrónicos e impressos – como, por exemplo, materiais 

informativos e promocionais, apresentações audiovisuais, anúncios de 
serviço público, websites; 

•	 eventos – como cursos formativos, seminários, conferências de 
imprensa; e 

•	 bens – como equipamento, provisões e outros materiais. 

Produto(s) do programa Promover a marca/logótipos dos 
materiais utilizados, colocação 
e momento

Locais de actividade •	 A identidade da USAID apresentada 
num quadro fora das instalações de cada 
local aonde se realizam as actividades.

Documentos impressos, 
publicações e materiais 
promocionais

•	 A identidade da USAID imprimida na 
parte final da capa.

•	 Incluindo a isenção de comunicações 
publicadas da USAID.

•	 Momento: à medida que os materiais são 
produzidos.

 
requisitos dos sub-beneficiários 
A promoção da marca/logótipos também é aplicável aos sub-beneficiários. 
É boa prática (e em muitos casos obrigatório) incluir discurso na(s) 
subvenção(ões) intermediária(s) exigindo que os elementos identificativos 
do doador (e talvez também o seu logótipo) sejam incluídos nos produtos 
do programa. 

excepções da Promoção da marca/Logótipos
São situações em que não faz sentido aplicar um elemento identificativo ou 
logótipo. Pode não querer aplicar um logótipo quando a sua utilização: 

•	 prejudica a funcionalidade do item; 
•	 obriga a despesas substanciais ou é impraticável; 
•	 ofende as normais culturais ou sociais locais ou é 

considerada inapropriada; 
•	 ou resulta no aumento do risco de segurança para os voluntários, pessoal 

ou beneficiários. 

Inclua todas as excepções antecipadas no seu plano de promoção da 
marca/logótipos. Caso surja uma circunstância imprevista, deve solicitar uma 
isenção do seu Oficial de Acordos (através do seu Representante do Oficial de 
Acordos (AOR) /Representante do Oficial de Contratos (COR)).

n O  s E u  AC O R D O

Os Acordos Cooperativos da USAID 
incluem uma cláusula padrão intitulada 
“A promoção da marca/logótipos ao 
abrigo da Assistência Financiada 
pela USAID”.  Para mais informações, 
consulte o website de promoção de 
marca da USAID em  
http://www.usaid.gov/policy/
ads/300/320.pdf. 

O marketing eficaz pode 
fortalecer a identidade da 
sua organização, aumentar 
a sua visibilidade e reforçar 
a sua credibilidade tanto 
junto dos beneficiários como 
dos doadores.
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Sugestões de Implementação para Parceiros USAID

requisitos especiais para os Parceiros usaID
O Oficial de Acordos pode exigir uma análise anterior à produção das 
comunicações financiadas publicamente pela USAID e dos materiais de 
programa para o cumprimento com o plano de promoção da marca/logótipos 
aprovados. Contacte o seu AOR/COR antes de imprimir para perguntar se a 
USAID gostaria de ter acesso a essa análise. Também tem de fornecer ao seu 
AOR/COR ou Gestor de Actividade cópias de todos os materiais de programa  
e comunicações produzidos ao abrigo da adjudicação. 

Todas as comunicações públicas financiadas pela USAID, cujo conteúdo não 
tenha sido aprovado pela USAID, devem incluir a renúncia. Consulte o website 
da promoção de marca da USAID  
(http://www.usaid.gov/policy/ads/300/320.pdf ) para mais informações. 

R E F E R ê n C i As

Capítulo 320 do Sistema de Directivas 
Automáticas (ADS) da USAID:  
Marking and Branding 
http://www.usaid.gov/policy/
ads/300/320.pdf

http://transition.usaid.gov/policy/ads/300/320.pdf
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Sugestões de Implementação para Parceiros USAID

D E F i n i ç õ E s

Promoção—Apresentação dos objectivos 
e características do seu programa de 
forma concisa, persuasiva e fascinante 
para a audiência - uma forma muito 
resumida de apresentar argumentos a 
favor, promovendo a sua causa.

P Porque é que é importante criar uma "promoção" 
para o programa? 

R
Em qualquer momento do seu trabalho quotidiano, pode encontrar por 
acaso um parceiro potencial, um futuro financiador ou alguém que 
represente grupos de pessoas que possam beneficiar dos seus 
serviços. Por exemplo, pode entrar numa reunião e ver um potencial 

financiador, ou encontrar no mercado comunitário o fornecedor que chefia a 
associação comercial local. Pode sentar-se ao lado de um potencial parceiro na 
igreja ou encontrar-se na mesma loja com alguém que poderá ser muito 
importante para o seu programa. No breve contacto com essas pessoas, sejam 
elas quem forem, você descobre que poderiam ser muito úteis para a sua 
organização... se ao menos soubessem do vosso bom trabalho.   

A melhor forma de se preparar para estes encontros fortuitos é ter um discurso 
bem encenado que seja uma súmula dos aspectos exclusivos dos seus 
produtos ou serviços de forma a cativar terceiros. A sua promoção é uma 
apresentação breve e persuasiva do seu programa — uma espécie de gostinho 
antecipado que deixa o ouvinte a querer mais. (Por vezes isto é chamado 
promoção ou discurso de elevador; é um resumo rápido e convincente daquilo 
que a organização faz que não demora mais tempo a apresentar que uma 
viagem de elevador - 30 a 90 segundos).  

A promoção é uma competência essencial que pode ser aprendida. O que se 
segue apresenta os componentes básicos de uma promoção e dá algumas 
sugestões sobre a sua realização eficaz. 

Quais são os elementos básicos de 
uma promoção?
Uma promoção não se destina a debater detalhadamente toda a sua 
organização - forças, fraquezas, pessoal ou visão - mas antes a afirmar de 
forma concisa e intencional pontos que destaquem o valor do seu programa.  
As promoções bem sucedidas são curtas e objectivas. 

Devem responder a quatro perguntas chave: 

1. Quem somos?

2. O que fazemos?

3. Porque é que o ouvinte deve financiar-nos/trabalhar conosco/
estabelecer parcerias conosco?

4. O que é que pretendemos?

1. Quem somos?
Analise de forma crítica a sua organização e como a descreve em termos que 
a individualizem de outras. Por exemplo, a sua organização pode ser a única 
na comunidade a empregar enfermeiros reformados ou a confiar sobretudo 
em jovens voluntários ou a alcançar uma população com carências críticas. 
Certifique-se de que estes pontos são importantes para a audiência alvo. Por 
exemplo, é provável que um potencial parceiro tenha interesses diferentes que 
um potencial financiador.

Mantenha a sua promoção 
curta e cativante - diga 
ao seu interlocutor o 
que é exclusivo da sua 
organização sem se prender 
com detalhes.

Promover o Seu Programa 
Junto de Potenciais Parceiros  
e Financiadores

7.4
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Sugestões de Implementação para Parceiros USAID

2. o que fazemos?
Descreva numa frase curta o serviço principal que a sua organização presta. 
Certifique-se de incluir o que diferencia a sua organização de outras que 
trabalhem no mesmo domínio.  

3. Porque é que alguém deve financiar-nos/trabalhar conosco/
estabelecer parcerias conosco? 
Descubra o seu alvo e as suas necessidades. Outra forma de colocar esta 
questão é: Quais são as necessidades ou desejos desta pessoa que só a 
minha organização possa satisfazer? Pode haver muitas outras organizações 
que trabalhem de forma semelhante com populações similares — explique 
porque é que a sua organização é uma melhor escolha que as outras.  Em 
termos comerciais, qual é a vantagem concorrencial da sua organização? 
Lembre-se, nem todos os que o ouçam responderão da mesma forma. 
Escolha coisas que saibam ser do interesse do seu ouvinte — o que a sua 
organização pode fazer por ele. Por exemplo, explique porque é que é melhor 
para um financiador apoiar os seus programas, para uma organização associar-
se com a sua ou para um utente usar os seus serviços do que recorrer 
a outras organizações.

4. o que é que pretendemos?
Ao elaborar a sua promoção, tenha em mente o objectivo da sua conversa. 
Qual é o objectivo do seu discurso? Pretende apenas obter um cartão de visita 
para se manter em contacto? Pretende discutir uma parceria ou um concurso 
público a realizar? Ou talvez queira promover a sua organização junto de um 
potencial candidato a Director Executivo e o queira convidar a candidatar-se ao 
cargo ou a sujeitar-se a uma entrevista.  

Seja qual for o objectivo, concentre-se numa meta. Por exemplo, ao falar com 
um doador potencial, a sua meta deve ser solicitar uma reunião onde possa 
dizer-lhe mais sobre a sua programação e porque é que a sua organização 
deve receber financiamento. Com esta meta em mente, a sua promoção deve 
acabar com: "Isto é apenas parte do que a nossa organização faz ou espera 
fazer. Agradecíamos uma reunião consigo para falar mais disto... qual é a 
melhor forma de o contactar?”

Sugestões adicionais para melhorar a sua promoção 
•	 Conte uma história. Uma promoção deve ser como contar uma 

história - deve fascinar o seu interlocutor e mantê-lo cativado por 30 a 90 
segundos. Não se limite a comunicar factos, tente prender o interlocutor e 
manter a sua atenção.

•	 Pense no seu "engodo". Um "engodo" é um aspecto interessante 
que prende o ouvinte e o faz querer fazer perguntas. Por exemplo, 
pode começar por uma afirmação como "No ano passado, a minha 
organização salvou 4.000 vidas". Ou "A minha ONG está a mudar 
a percepção da escola pelas crianças", ou "A nossa abordagem à 
prevenção do VIH alterou a vida de 15.000 crianças em toda a África 
do Sul". O seu engodo deve prender a atenção do interlocutor e fazê-lo 
querer saber mais sobre a sua organização.

•	 Estude a sua audiência. A sua promoção deve explicar porque é que o 
seu interlocutor se deve importar com o que você faz. Pense no que um 
doador individual pode querer ouvir, em contraste com uma instituição 
privada. Pense nas informações que deve mudar de acordo com 
o público. 

•	 Esteja sempre preparado. Treine a sua promoção até ela sair como 
uma conversa, e não de forma rígida. Sugere-se que treine em frente a 
um espelho, ou diante de colegas, até o discurso soar naturalmente e 
não parecer decorado. Lembre-se que só há uma oportunidade para se 
causar uma boa primeira impressão.

•	 Acompanhe sempre a acção posteriormente. Após ter apresentado 
a sua promoção e alcançar a sua meta, certifique-se de que conclui a 
acção.  Se pediu um cartão de visita, deve enviar imediatamente um 
e-mail ao contacto para marcar uma reunião e mencionar detalhes do que 
falaram para que ele se lembre da conversa. 

9  “ C s ” D E  u M A 
“ P RO M O çãO 
D E  E l E vA D O R ”

Concisa
Contém o mínimo de palavras possível, 
mas não menos.

Clara
Não está cheia de acrónimos e 
palavras difíceis, tem de ser percebida 
pelos seus avós, pelo seu cônjuge e 
pelos seus filhos.

Cativante
Explica o problema resolvido pela  
sua solução.

Credível
Explica porque é que você tem 
condições para ver o problema e 
apresentar a sua solução.

Conceptual
Mantém-se num nível razoavelmente 
elevado e não entra em detalhes 
desnecessários.

Concreta
Tanto quanto possível, deve ser 
também específica e palpável.

Configurada para o público
Deve tratar os interesses e as 
preocupações específicos  
da audiência.

Coerente
Cada versão diferente deve transmitir a 
mesma mensagem básica.

Coloquial
Não deve ser uma conclusão, mas 
antes servir de engodo para iniciar o 
diálogo com o público.

Fonte: Chris O’Leary. 2008.  
http://www.elevatorpitchessentials.com/
essays/ElevatorPitch.html 
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exemplo de Promoção em encontro por 
acaso com Dono de empresa
Cenário: Mary Smith, Directora Executiva de YOUR NGO, ao fazer compras no 
mercado agrícola local, encontra o responsável por uma pequena empresa.

Alvo: Dono de empresas muito conhecido. Objectivo imediato: Iniciar uma 
conversa que possa resultar numa reunião. Objectivo final: Parceria e colocar 
formandos na empresa.

Modelo de pontos de conversa Argumentação

Olá, o meu nome é Mary Smith, da 
YOUR NGO Nos últimos três anos 
temos mudado as vidas de centenas 
de adolescentes VIH-positivos 
residentes em OUR TOWN. 

Prestamos aconselhamento, 
escolarização e formação profissional 
a jovens que antigamente não tinham 
emprego e frequentemente se 
tornavam mendigos. 

O nosso financiamento provém da 
USAID e do departamento local 
de saúde. 

Conte a sua história e use um 
"engodo".  Apresente o aspecto 
diferenciador da missão — trabalho 
com adolescentes. 

Corresponda ao seu interlocutor 
quando descrever o que a 
organização faz — formar 
trabalhadores aptos. 

Seja prático. Não utilize jargão (p. ex. 
OVC ou soluções sustentáveis). 

Respire. Ouça. Procure pistas não 
verbais, adapte-se se necessário.

Tenho algumas ideias interessantes 
para a sua empresa que gostaria de 
discutir consigo numa altura mais 
conveniente. Qual é a melhor forma de 
marcarmos um encontro?

Aponte para um objectivo imediato, 
mas mantenha em mente o objectivo 
final. Como não há tempo nem está 
em local para conversas longas, vise 
iniciar um diálogo que conduza a uma 
reunião em vez de procurar colocar 
um formando.

Como é que posso contactá-lo? Por 
telefone ou por e-mail? Dá-me o seu 
cartão de visita?

Peça as informações de 
contacto — número de telefone ou 
endereço e-mail.

Muito obrigada. 

Todos encontramos muita gente 
todos os dias, e para o ajudar a 
lembrar-se da nossa organização, 
gostava que soubesse que foram 
três das costureiras que formámos 
que conceberam e realizaram todos 
os uniformes da escola primária 
local ABC. 

Antes de se separarem, diga algo difícil 
de esquecer que reforce a missão e as 
realizações da organização. 

Aqui tem o meu cartão. Contacto-o 
dentro de alguns dias. Muito gosto  
em conhecê-lo.

Antes de entregar o seu cartão, 
escreva no verso uma curta 
nota — por exemplo "formandas 
que fizeram os uniformes da escola 
ABC" — para lembrar o receptor.

"O mais valioso de todos os 
talentos é nunca usar duas 
palavras quando uma chega."

— Thomas Jefferson
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exemplo de Promoção em encontro por 
acaso com Jornalista Local
Cenário: Mary Smith, Directora Executiva de YOUR NGO, ao assistir a 
uma reunião do conselho local encontra-se com um jornalista local de uma 
estação de rádio.

Alvo: Jornalista local. Objectivo imediato: Iniciar uma conversa que possa 
resultar num artigo de apresentação. Objectivo final: Cobertura positiva 
pela comunicação social.

Modelo de pontos de conversa Argumentação

Olá, o meu nome é Mary Smith, da 
YOUR NGO Nos últimos três anos 
temos mudado as vidas de centenas de 
adolescentes VIH-positivos residentes 
em OUR TOWN. 

Prestamos aconselhamento, 
escolarização e formação profissional 
a jovens que antigamente não tinham 
emprego e frequentemente se  
tornavam mendigos. 

Talvez já tenha ouvido falar do “Our Town 
United”… É o nosso clube de futebol 
após as aulas - que é uma das formas 
de trabalharmos com jovens difíceis  
de alcançar. 

Conte a história e use um "engodo". 
Apresente o aspecto diferenciador da 
missão - trabalho com adolescentes. 

Adapte-se ao ouvinte quando 
descrever o que a organização faz - 
procura notícias locais interessantes. 

Seja prático. Não utilize jargão (p. 
ex. OVC ou soluções sustentáveis).  
Conte a história e use um "engodo". 
Apresente o aspecto diferenciador da 
missão - trabalho com adolescentes. 

Respire. Ouça. Procure pistas não 
verbais, adapte-se se necessário.

A equipa ganhou três jogos em 
quatro, esta época. Mas não só, 
eles aprenderam a tomar boas 
decisões dentro e fora do campo, e 
especialmente sobre como prevenir o 
VIH.  Para variar, cá está uma história 
positiva sobre a nossa juventude.

Aponte para um objectivo imediato, 
mas mantenha em mente o objectivo 
final. Como não há tempo nem está 
em local para conversas longas, vise 
iniciar um diálogo que conduza a 
uma reunião.

Como é que posso contactá-lo? Por 
telefone ou por e-mail? Dá-me o seu 
cartão de visita? 

Peça as informações de  
contacto - número de telefone ou 
endereço e-mail.

Muito obrigada. 

Já agora... estamos tão entusiasmados 
por [Nome da estrela local de futebol] 
ter aceite treinar a equipa.

Gostava muito que viesse a um treino 
para ver como conjugamos futebol e 
prevenção do VIH para depois transmitir 
a história aos seus leitores (ou ouvintes). 

Antes de se separarem, diga algo 
difícil de esquecer que reforce algo 
sobre a missão e as realizações da 
organização. 

Se o jornalista disser que não 
cobre assuntos de saúde, desporto 
ou histórias de interesse humano, 
peça-lhe o nome dos colegas que o 
fazem, e telefone—lhes depois. 

(Adapte a sua promoção curta para a 
sua conversa telefónica inicial.)

Aqui tem o meu cartão. Contacto-o 
dentro de alguns dias. Muito gosto em 
conhecê-lo.

Antes de entregar o seu cartão, 
escreva no verso uma curta 
nota — por exemplo "futebol e 
prevenção do VIH" — para lembrar 
o receptor.

R E F E R ê n C i As

Elevator Pitch 101
www.elevatorpitchessentials.com

The (Perfect) Elevator Pitch
http://www.businessweekcom/
careers/content/jun2007/
ca20070618_134959.htm

http://www.businessweek.com/stories/2007-06-18/the-perfect-elevator-pitchbusinessweek-business-news-stock-market-and-financial-advice
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P O que é uma história de sucesso? Como posso 
escrever uma história acerca do meu programa?

R
Uma história de sucesso demonstra a forma como a sua organização 
faz a diferença nas vidas das pessoas. Mais do que uma lista de 
eventos ou actividades, descreve uma mudança positiva e demonstra 
como essa mudança ajuda os seus beneficiários e as pessoas da  

 sua comunidade.  

Contar a sua história deve ser parte importante do plano de comunicação 
e marketing da organização. Porquê? As histórias e fotografias são formas 
poderosas de informar os doadores, os potenciais parceiros e o público em 
geral acerca dos programas e demonstrar o seu valor à comunidade. Além 
disso, contar a sua história permite-lhe dar reconhecimento aos doadores 
e sensibilizar um público mais vasto de potenciais apoiantes. Lembre-se de 
desenvolver e divulgar pelo menos uma ou duas histórias de sucesso acerca de 
cada programa implementado.

Há muitos tipos diferentes de histórias de sucesso. O tipo mais comum 
permite ao leitor criar uma ligação com o problema ou desafio enfrentado 
pelos beneficiários da sua organização. Porém, as histórias de sucesso 
também podem destacar determinado evento ou analisar uma ferramenta ou 
abordagem inovadora empregada pelo programa. Uma boa história de sucesso 
complementa e/ou desenvolve as informações fornecidas nos seus relatórios 
técnicos, redireccionadas para uma audiência mais vasta. 

A chave para muitas boas histórias de sucesso é a nossa capacidade de 
transformarmos os dados comprovativos dos resultados do programa numa 
história pessoal cativante. Por exemplo, a história de sucesso do Centro Wema 
(http://www.wemacentre.org/) publicada no website da NGOConnect  
(http://www.ngoconnect.net/wema) sublinha o sucesso da Wema na 
recuperação e reabilitação das crianças de rua no Quénia, contando a história 
de uma criança que participou no programa e depois arranjou emprego e 
mudou a sua vida. A história coloca um rosto humano nas provas estatísticas do 
impacto do programa da Wema.

encontrar uma Boa história 

Os sucessos e as ideias para as histórias podem surgir a qualquer altura 
durante a fase de implementação, portanto é boa ideia anotá-las à medida 
que surgem e guardá-las num ficheiro que possa consultar mais tarde quando 
escrever a história. Eis algumas formas de encontrar boas histórias: 

•	 pedir ao pessoal e aos sub-beneficiários que sugiram beneficiários do 
programa que possam querer incluir nas histórias de sucesso;

•	 explicar uma abordagem inovadora utilizada pelo programa que tenha 
permitido ajudar mais pessoas ou responder a uma necessidade que não 
fora previamente correspondida;

•	 analisar um evento que lhe tenha permitido ultrapassar os objectivos;
•	 desenvolver uma ideia a partir de quaisquer boas notícias sobre o 

programa comunicadas no gabinete e tenham motivado o pessoal; e
•	 preparar uma história que conte muitas vezes a colegas e doadores e que 

lhes capte a atenção.

As histórias e fotografias 
são formas poderosas de 
informar os doadores, os 
potenciais parceiros e o 
público em geral acerca dos 
programas e demonstrar o 
seu valor à comunidade.

Contar as Histórias de Sucesso 
do Programa

7.5
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escrever a história
Uma boa história de sucesso é curta, rica de detalhes e inesquecível. Embora 
não exista uma fórmula a seguir, há três elementos que tornam uma história 
cativante. Não os tem de incluir a todos, mas há alguns que podem tornar a sua 
história mais interessante.

•	 Citações e fotografias. As palavras e as fotografias das pessoas 
que fazem parte da sua história podem fazer com que ela se torne 
mais pessoal e cativante para o leitor. (Consultar barra lateral “Solicitar 
autorização”).

•	 Falar do Antes, do Depois e do Futuro. Uma excelente forma de 
demonstrar o impacto é explicar o problema que o programa pretendia 
ultrapassar, descrevendo como era a vida antes do programa. A 
sua história apresenta, assim, a forma como enfrentaram o desafio, 
descrevendo o que aconteceu depois de o programa ser aplicado. 
Também pode falar sobre o futuro, claro, com planos de expansão e 
continuação  
do programa. 

•	 Não se esqueça dos dados. Apesar destas histórias muitas vezes 
se centrarem nos indivíduos ou grupos de pessoas para a vertente 
da “história”, não deixe de todo de incluir o que os dados comprovam. 
Lembre-se, a história dá o rosto humano aos dados sobre o impacto 
do programa, por isso pode ser importante incluir dados. Lembre-se 
de utilizar um gráfico ou tabela para tornar os dados quantitativos mais 
legíveis para o leitor.

•	 Prestar reconhecimento. O seu programa não seria possível sem o 
apoio do governo anfitrião, dos doadores, dos parceiros e do pessoal da 
organização. Certifique-se de que presta reconhecimento a quem apoia 
o programa. Isso pode ser feito na narrativa ou inserindo os logótipos 
dos doadores ou de outras organizações participantes na apresentação 
impressa ou electrónica da história.

•	 Forneça os contactos. As histórias de sucesso são, muitas vezes, 
curtas - uma ou duas páginas (200 a 500 palavras). Por isso, há 
provavelmente muitas informações que gostaria de incluir mas não tem 
espaço para o fazer. Fornecer os contactos permite que os interessados 
na história possam contactá-lo para mais informações.

Promover a história
•	 Assim que terminar de escrever a história, apresente-a a vários públicos 

para comunicar o máximo possível os seus sucessos. Comece por 
transmitir a história aos seus doadores (ver barra lateral, “Coordenação 
com o Doador”). Depois, divulgue a história aos parceiros, beneficiários, 
governo anfitrião e público em geral. 

Pense nas seguintes estratégias para difundir a sua história.

•	 Publique a história em websites - no seu, no dos seus parceiros e no  
dos doadores.

•	 Emita um comunicado de imprensa e partilhe a história com a  
imprensa local.

•	 Imprima cópias e publique a história e as fotografias em websites de 
implementação do programa (se apropriado).

•	 Forneça exemplares aos funcionários do governo local.
•	 Envie a sua história para conferências e fóruns de ONG, onde pode ser 

convidado a divulgar mais informações acerca do seu programa junto de 
outros organizadores.

•	 Utilize as informações como a base para as apresentações nas 
conferências técnicas. 

•	 Transmita a história aos parceiros e à equipa. É uma excelente forma de 
solicitar à sua equipa mais histórias.

P O n tO s  A  C O n s i D E RA R

solicitar Autorização
Utilizar os nomes, as palavras e 
as fotografias das pessoas na sua 
história cria uma sensação mais 
pessoal e cativante. Apesar de as 
pessoas, de forma geral, ficarem felizes 
por contarem as suas histórias, é 
importante respeitar a privacidade de 
quem participa na história. Certifique-
se de que diz às pessoas exactamente 
como tenciona utilizar a história 
(publicá-la na Internet ou divulgá-la 
junto da imprensa local, dos doadores 
ou outros) e solicite autorização por 
escrito, pedindo-lhes que assinem um 
formulário que lhe permita utilizar os 
respectivos nomes e fotografias. 

Coordenação com o Doador
Quando começar a redigir a sua história 
de sucesso, contacte o seu AOR ou o 
Gestor de Actividades. Alguns doadores 
podem querer rever a história antes 
de ela ser distribuída, e podem ter 
outros requisitos para a documentação 
pública dos programas financiados. 
Este processo permite aos doadores 
que se envolvam na história. No fim de 
contas, da mesma forma que se sente 
orgulhoso com o sucesso do programa, 
eles também ficam felizes por apoiar um 
bom trabalho.

Exemplos de Histórias de sucesso 
Há uma série de histórias de sucesso 
publicadas na Internet que podem 
inspirar o que pode querer dizer acerca 
do seu programa, e exemplificar como 
outras organizações contaram as  
suas histórias.     
Exemplos de histórias nestes websites:
•	 Website do NGOConnect   

http://www.ngoconnect.net/success
•	 Website do NPI-Connect   

http://www.npi-connect.net/success
•	 USAID http://www.usaid.gov/

our_work/global_health/aids/ 
•	 Histórias de Esperança do PEPFAR  

http://www.pepfar.gov/press/docs/
c19597.htm

R E F E R ê n C i As

Communicating Your Mission Through 
Photography – Photo Tips  
http://www.photoshare.org/photo-tips
 
Development & Photography Ethics
http://www.photoshare.org/resources/ 
development-photography-ethics

Contar a Sua História USAID 
Guidelines http://www.usaid.gov/
stories/guidelines.html

http://www.photoshare.org/resources/development-photography-ethics
http://transition.usaid.gov/stories/guidelines.html
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A-122 — Circular do Gabinete de Gestão e Orçamento 
dos EUA (U.S. Office of Management and Budget), 
"Princípios de Custos para Organizações Sem Fins 
Lucrativos", estabelecendo os princípios de custos 
para organizações sem fins lucrativos. Em princípio, 
os seus preceitos prevêem que o USG suporte a 
sua quota justa de despesas, salvo quando tal for 
proibido ou limitado por Lei. 

A-133 — Circular do Gabinete de Gestão e Orçamento 
dos EUA (U.S. Office of Management and Budget), 
"Auditorias de Estados, Governos Locais e 
Organizações Sem Fins Lucrativos", estabelecendo 
padrões para assegurar uniformidade e coerência 
entre os departamentos do governo dos EUA 
nas auditorias de estados, governos locais e 
organizações sem fins lucrativos que gastem 
fundos do USG. Actualmente, para as organizações 
sedeadas nos EUA, o limiar para auditorias A-133 é 
de $500.000 por ano, sendo de $300.000 por ano 
para as organizações não sedeadas nos EUA. 

Acordo de Cooperação — 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. Ver também Doações  
ou Subvenções. 

ADS — Sistema de Directivas Automáticas que 
abarca todo o corpo regulamentar da USAID. 
Inclui também procedimentos sugeridos mas 
não obrigatórios e ligações para exemplos de 
boas práticas. 

Alvo — Um número estimado de destinatários que 
espera alcançar em relação a um indicador 
particular dentro de um período de tempo definido. 

Angariação de Fundos — Processo de pedido e 
recolha de contribuições (em dinheiro ou outros 
recursos) através da solicitação de doações a 
pessoas, empresas, instituições sem fins lucrativos 
ou departamentos governamentais. 

Ano Fiscal — Por vezes designado ano financeiro ou 
ano orçamental. Período usado para o cálculo dos 
relatórios e contas financeiros anuais 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 USG cobre o período de 
12 meses que começa a 1 de Outubro e termina a 
30 de Setembro. 

APR — Relatório Anual de Desempenho. Relatório 
obrigatório após a conclusão da implementação do 
seu plano de trabalho anual. Ver  
também SAPR. 

Aprovação Prévia — Autorização por escrito do 
financiador antes de se efectuarem aquisições ou 
outros actos. 

Aquisição — Compra ou contrato efectuado pelo USG 
para obter qualquer coisa para ser utilizada por 
si. Nisto se incluem produtos, bens e serviços. Ver 
também Assistência. 

Aquisição — Processo de compra de bens, serviços e/
ou consultores de forma justa e transparente e de 
acordo com as normas e regulamentos aplicáveis. 

Artigos (ou bens) restritos — Bens ou serviços que 
não podem ser comprados sem autorização prévia 
por escrito. Ver também Bens Proibidos. 

Artigos Proibidos — Bens ou serviços que não podem 
ser comprados em nenhumas circunstâncias.Ver 
também Bens Restritos. 

Assistência — Financiamento do governo dos EUA a 
uma pessoa ou organização para a prossecução de 
um objectivo público. Ver também Aquisição.

Auditoria — Análise ou exame independente dos 
registos e actividades do sistema.

B 

Beneficiário (ou Utente) — Pessoa ou entidade 
institucional directamente apoiada, promovida ou 
assistida pelo seu projecto. 

Bens — Todos os artigos que podem ser comprados 
ou vendidos, normalmente artigos ou matérias-
primas (madeiras, trigo, café, metais, etc.). 

C  

CAP — Programa de Parceiros Competentes. Funciona 
através dos sectores técnicos para reforçar 
as capacidades técnicas e organizativas das 
organizações não governamentais, organizações 
com base comunitária, organizações com base 
religiosa, organizações intermédias de apoio e 
redes de ONGs. O CAP proporciona assistência 
técnica, formação e gestão de doações às Missões 
e unidades operacionais da USAID para apoiar os 
seus programas de ONGs. Atribuído por concurso 
pela USAID Washington a FHI360, não são 
necessários mais concursos para se executar uma 
Adjudicação Conjunta ao abrigo do CAP. 

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 (NICRA).

CBO — Organização de base comunitária. 

CDC — Centros para o Controlo e Prevenção de 
Doenças (Departamento de HHS). 

Glossário
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Código Geográfico — Código atribuído aos parceiros 
USAID que designa os países específicos 
relativamente aos quais estão autorizados a 
comprar bens e serviços. 

CFR — Código Federal de Regulamentações dos 
EUA, recolha de legislação geral e permanente 
publicada no Registo Federal pelos departamentos 
executivos e repartições do Governo dos EUA. 

Comunicação — O processo de transmissão de 
ideias e informação acerca da natureza da sua 
organização e dos problemas que procura resolver. 
Uma actividade contínua e central fundamental 
para apoiar uma organização. Ver também 
Marketing.

Conclusão de Auditoria — Quaisquer erros, 
excepções, desvios ou deficiências detectados 
pelo auditor em resultado de um exame de 
comprovativos de auditoria. São geralmente 
relativos a (a) conformidade com políticas, 
procedimentos e requisitos legais, (b) adequação e 
eficácia dos controlos e/ou (c) eficácia e eficiência  
da administração. 

Conselho de Administração (ou de Curadores) — o 
grupo de pessoas que supervisiona a organização 
e confirma que ela cumpre a sua missão, respeita 
os seus valores e mantém a viabilidade para o 
futuro.

Contrato — Mecanismo utilizado pelo USD na 
adjudicação de aquisições. 

Contribuição Em Espécie — Recursos não 
monetários prestados aos projectos, podendo 
incluir serviços voluntários, equipamentos ou bens.

COR — Representante do Oficial de Contratos, O 
funcionário do HHS responsável pelos aspectos 
técnicos e de programação de um acordo. 

Custo por Unidade — Custo real do programa 
dividido pelo número real de pessoas abrangidas. 
Por exemplo, um programa de prevenção de 
$100.000 que abrange 1.000 pessoas tem um 
custo unitário de $100 por pessoa abrangida.

Custos não cobertos — A proporção dos custos de 
projecto ou programa não cobertos pelo Governo 
dos EUA (USG).  Podem ser contribuições em 
dinheiro ou em espécie. Ver também Fundos  
de Reconciliação. 

Custos Indirectos — Custos necessários para a 
execução de um projecto, mas que são difíceis 
de atribuir a um projecto específico, como a 
electricidade ou pessoal administrativo. Se existir 
NICRA (Taxa de Custos Indirectos Negociada) 
determinada, incluir a taxa e como é calculada. 
Além disso, informar se a taxa de NICRA é 
provisória ou final. 

Custos do Projecto Partilhados — Bens e serviços 
em benefício de múltiplos projectos e para os quais 
um fornecedor não pode enviar uma factura relativa 
a cada projecto individualmente; por isso, são 
debitados a todos os projectos beneficiados com 
base numa fórmula previamente aprovada. 

Custo Total Previsto — O custo total do projecto 
previsto no Acordo de Cooperação da organização.

D 

DEC — Development Experience Clearinghouse 
(Compensação de Experiências de 
Desenvolvimento) da USAID, o maior recurso  
on-line de documentação técnica e de programas 
financiados pela USAID. 

Decisão de gestão — Avaliação de recomendações 
pela gestão e decisão quanto ao curso de  
acção adequado. 

Despesa Admissível — Despesa suportada que se 
determinou ser um encargo aceitável para a USAID. 

Desenvolvimento da Capacidade Institucional — 
Reforço da capacidade da organização para se 
gerir e realizar a sua missão eficazmente. 

Despesas Directas — Bens e serviços 
especificamente comprados para o benefício 
exclusivo de um projecto que sejam cobrados a 
esse projecto. 

Despesa Imputável — Despesa suportada 
especificamente para apoiar ou promover os 
objectivos da sua adjudicação, que o USG (ou 
USAID) autoriza que seja reembolsada. 

Despesas Inadmissíveis — Despesas que não podem 
ser reembolsados, por causa das normas ou 
porque não são razoáveis ou apropriadas. 

Despesa Não Admissível — Despesa suportada 
posta em questão pela organização de auditoria 
homologada pela USAID e que não pode ser 
debitada ao governo dos EUA. 

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

Despesas de representação ou ajudas de custo — 
O montante máximo de dinheiro que o Governo 
dos EUA permite reembolsar a um indivíduo 
gastar por dia para cobrir alojamento e refeições e 
despesas secundárias (M&IE) ao viajar em nome 
de um projecto. 

Despesas secundárias — As despesas incorridas 
durante viagens, como gratificações e gorjetas 
para serviços, lavandaria, produtos de higiene  
pessoal, etc.  

Destinatário (ou beneficiário, ou adjudicatário) 
Principal — Organização que recebe assistência 
financeira directa (subvenção ou Acordo de 
Cooperação) para desenvolver uma actividade 
ou programa. Também designado adjudicatário 
principal. 

Devida Diligência — Avaliação necessária dos 
desempenhos e reputação passados e dos 
planos futuros de um potencial parceiro ou de 
outra entidade, relativamente a vários princípios e 
práticas de funcionamento. Envolve normalmente, 
no mínimo, o exame dos seus registos social, 
ambiental e financeiro.

Diferenciação — Processo de criação de uma 
identidade para um produto ou serviço, utilizando 
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imagens e palavras para suscitar uma resposta 
emocional positiva nos destinatários, que 
são influenciados pelas suas relações com a 
implementação da marca (promoção, serviço de 
clientes, outros clientes, etc.). 

Disposições Padrão Obrigatórias — Conjunto de 
normas e regulamentos que têm de ser cumpridos 
por destinatários de fundos da USAID. (Para mais 
informações, consultar http://www.usaid.gov/
policy/ads/300/303mab.pdf) 

E

EIN — Número de Identificação de Empregador, 
Employer Identification Number (também 
conhecido como número de identificação federal 
dos EUA, inerente a empresas e entidades sem 
fins lucrativos); usado por adjudicatários dos EUA 
para possibilitar o pagamento das adjudicações. 

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

Equipa de Objectivo de Assistência — O grupo da 
USAID que faz uma determinação preliminar sobre 
o tipo e a duração do instrumento de financiamento. 

Estudo Pré-Adjudicação — Análise dos sistema 
financeiro das organizações para se verificar se 
corresponde aos requisitos mínimos da agência 
financiadora, prévia à atribuição de financiamentos. 

Excepção — Autorização por escrito necessária 
para se prescindir de requisitos de determinada 
directiva. As pessoas autorizadas, como os Oficiais 
de Acordo (AO), podem conceder excepções para 
responder a necessidades específicas  
dos projectos.

Extensão não financiada (também denominada de 
Extensão sem custos) — Quando o beneficiário 
solicita e recebe um prazo adicional para além da 
data final, para utilizar os fundos não gastos da 
adjudicação inicial para concluir actividades. 

F

FAR — Federal Acquisition Regulations (Regulamentos 
Federais de Aquisições dos EUA), corpo de leis dos 
EUA que estabelecem o processo de aquisições do 
USG. 

FBO — Organizações de base religiosa. 

Federal — Relativo ao Governo dos EUA. 

Federal Audit Clearinghouse (Câmara de 
Compensação de Auditorias Federais) — Gabinete 
do USG responsável pela recolha, processamento 
e distribuição aos departamento competentes 
do pacotes de relatórios de Auditoria Única de 
milhares de destinatários de fundos do USG.  

FM (ou FMO) — Gabinete de Gestão Financeira da  
sua Agência.

Fonte — Local onde se adquire um bem ou serviço, 
independentemente da sua origem (onde tenha 
sido originalmente cultivado ou fabricado). 
Normalmente é o local onde se encontra o 

vendedor. Ver também Origem.

Fonte proibida — Qualquer pessoa que requeira 
acções por parte da agência do funcionário 
do Governo dos EUA, que faça negócios ou 
que procure fazer negócios com a agência do 
funcionário. 

Fundos Correspondentes — Um montante fixo ou 
uma percentagem de fundos alheios ao Governo 
dos EUA que a USAID exige por vezes como 
contribuição do destinatário para o projecto, para 
que este possa receber fundos seus. Ver também 
Custos Não Cobertos. 

Fundos Remanescentes — Quantidade de fundos 
atribuídos mas ainda não gastos. São calculados 
somando todos os fundos gastos até ao momento 
e subtraindo esse valor da obrigação total atá  
ao momento. 

G

GAAP—Princípios Contabilísticos Geralmente 
Aceites (Generally Accepted Accounting 
Principles) — Quadro padrão de orientações 
contabilísticas e de relatórios financeiros.  Inclui 
os padrões, as convenções e as regras seguidos 
pelos contabilistas no registo e resumo das 
transacções e na preparação dos relatórios 
financeiros. 

Gestão — As operações correntes da organização.  
Ver também Governança.

Gestor de Actividade ou “Gestor de Actividade no  
Terreno” — Para NPL, o representante do USG 
nomeado para servir de ponto de contacto de uma 
organização em determinado país. Pode ser uma 
pessoa pertencente a uma das agências do USG 
empenhadas na implementação do PEPFAR  
nesse país. 

Governança — O processo de fornecimento de 
visão geral, direcção, objectivos e supervisão a 
uma organização através de uma estrutura — o 
Conselho de Administração — separada da gestão 
corrente da instituição. 

H

HRSA — Administração dos Recursos e Serviços de 
Saúde (uma agência do ministério da saúde  
dos EUA).

Horizonte — Prazo de tempo contemplado por uma 
organização no futuro ao preparar um  
plano estratégico. 

I

Impacto — Resultados mensuráveis e 
identificáveis das actividades de projecto. 

Impedimento — Acção tomada por um funcionário 
para excluir uma entidade de contratos com 
o USG e sub-contratações por ele aprovadas, 
por um prazo de tempo específico e razoável; 
a entidade excluída desta forma encontra-se 
“impedida”.

Indicador — Um ponto de informação específico para 
monitorar o progresso do programa. Há indicadores 
PEPFAR padrão, os indicadores padrão nacional 

G
L

o
ss

Á
r

Io



156 Sugestões de Implementação para Parceiros USAID

e os seus próprios indicadores específicos 
ao programa. No mínimo, tem de monitorar e 
comunicar todos os indicadores padrão nacionais 
e do PEPFAR relativos ao seu programa. Um 
exemplo de indicador é o “Número de mulheres 
grávidas que receberam aconselhamento de 
HIV e tiveram acesso ao teste de prevenção da 
transmissão mãe-filho (PMTCT) e receberam os 
resultados do teste.” Ver também Alvo.

IVA — Imposto aplicado sobre a compra de bens e 
serviços, similar ao imposto sobre transacções  
nos EUA

J

JSI — John Snow, Inc.

L 

Limite para Micro-Aquisições — O montante 
estabelecido pela sua organização abaixo do qual o 
seu processo de aquisições pode ser simplificado. 
Por exemplo, se estabelecer um limite para 
pequenas aquisições de $1.000, terá de receber 
três propostas para bens acima desse valor, mas 
não terá de o fazer para compras de montante igual 
ou inferior a esse limite. Não há requisitos do USG 
quanto ao que deva ser esse limite. 

Lista de Parceiros Excluídos — Uma base de dados 
de pesquisa que fornece uma lista extensiva 
de indivíduos, empresas e organizações não 
elegíveis para receberem os fundos do USG. Os 
beneficiários são responsáveis pela utilização 
desta base de dados on-line para verificarem os 
fornecedores antes de contratarem serviços ou 
fazerem aquisições. 

M

Marketing — Os processos e as actividades 
que contribuem para a imagem pública da 
sua organização, que, quando desenvolvida 
eficazmente — e reforçada pelo bom trabalho 
desenvolvido pelo seu pessoal — ajuda a garantir 
a confiança dos beneficiários, líderes locais e 
doadores. Ver também Comunicação.

Marca — Uma representação visual do produto 
ou serviço, como um logótipo ou gráfico que é 
facilmente reconhecível. É a “assinatura” do seu 
programa ou projecto.  

Marcas — Utilização de identidades gráficas ou 
logótipos nos artigos do programa ou na assinatura 
do projecto para publicitar os patrocinadores; 
identificam as organizações que apoiam o trabalho. 

M&E — Monitorização e Avaliação, processo de 
recolha e análise de dados e informações com o 
objectivo de medir os impactos de um projecto. 

Montante Obrigatório (ou Obrigação) — O montante 
que a USAID tenha garantido a um programa. 
Não há garantias de que a USAID reembolse os 
destinatários por despesas acima do montante 
obrigatório. Ver também Montante de Adjudicação.

Monitorização e Avaliação (M&E) — Processo de 
recolha e análise de dados e informações com o 
objectivo de medir os impactos de um projecto.

Montante Adjudicado (ou Adjudicação) — A soma 

total que se prevê que o USG venha a gastar ao 
longo da duração do projecto. Ver também  
Montante Obrigatório.

Montante Limite — A soma total que se prevê que 
o USG venha a gastar ao longo da duração 
do projecto.

MOU — Memorando de Acordo (Memorandum  
of Understanding).

N

NICRA — Taxa de Custos Indirectos Negociados 
(Negotiated Indirect Cost Rate Agreement), que é 
negociada caso a caso entre as organizações e o 
USG para a cobertura dos custos indirectos. 

Número DUNS — Número único de nove 
caracteres atribuído a todas as empresas 
e que é necessário para a candidatura a 
contratos ou adjudicações do governo dos EUA 
(ver http://fedgov.dnb.com/webform). 

O 

Objectivo de Custo — O limite de despesa para uma 
actividade, nos termos do orçamento. Os projectos 
não podem exceder o objectivo de custo que lhes 
for estabelecido.

Oficial de Acordos (AO) — O oficial da USAID com 
a autoridade para celebrar, administrar, rescindir 
e/ou finalizar os acordos e tomar as decisões e 
conclusões em nome da agência.

ONG — Organização não governamental. 

Origem — Local onde determinado artigo foi 
originalmente cultivado ou fabricado. Ver 
também Fonte.

OVC — Órfãos e Crianças Vulneráveis. 

P

 Parceiro — Organização que participa numa aliança 
destinada a maximizar as contribuições de todas as 
organizações participantes com o fim de melhorar 
o desempenho na implementação de objectivos de 
um projecto. 

Pacote de Auditoria — Pacote de formulários e 
informações que inclui as conclusões da auditoria 
e o plano de acção correctiva para resolver cada 
conclusão presente no relatório de auditoria. 

Participação Substancial — O direito reservado 
pela USAID de manter algum controlo sobre os 
projectos de assistência financiados mediante 
Acordo de Cooperação. Normalmente abrange a 
capacidade de aprovação de planos de trabalho, 
orçamentos, Pessoal Chave, planos de avaliação e 
de monitorização e sub-destinatários. As áreas de 
participação substancial são normalmente referidas 
no Acordo. 

Pessoal Chave — Pessoal directamente responsável 
pela gestão do contrato, ou cujas competências 
profissionais/técnicas são certificadas pelo 
AOR/COR como sendo essenciais para a 
implementação com sucesso do programa.

Período de Orçamento — Extensão do período 
para o qual o financiamento é aprovado, 
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frequentemente uma parcela de todo o período do 
projecto. 

Planeamento Estratégico — Processo para a 
organização determinar o seu rumo ou estratégia e 
para tomar decisões relativas à sua prossecução. 
De acordo com uma adaptação do Guia no Terreno 
para Planeamento e Implementação Estratégica 
Sem Fins Lucrativos, “De forma simplista, o 
planeamento estratégico determina para onde a 
empresa se dirige no próximo ano ou mais, como 
vai para lá e como sabe se chegou lá ou não”.

PMTCT — Prevenção da Transmissão de Mães a 
Filhos. 

Plano de trabalho — Documento que apresenta 
as suas actividades planeadas, os recursos 
necessários e os objectivos. 

Presentes — Qualquer gratificação, favor, desconto, 
entretenimento, hospitalidade, empréstimo, 
liberalidade ou outro item que tenha um valor 
monetário. Tal também inclui serviços, tais como 
ofertas de formação, transporte, deslocações locais, 
alojamento e refeições, quer sejam fornecidos 
em géneros, através da aquisição de um bilhete, 
pagamento antecipado ou reembolso após a 
despesa ter sido efectuada.

Promoção — Qualquer tipo de táctica para além 
da publicidade (ex., eventos especiais, cartazes, 
camisolas, folhetos) utilizada por um profissional 
(ex., uma ONG) para aumentar a consciência 
de um produto, serviço ou ideia entre os 
públicos-alvos específicos. 

R 

Recursos Humanos (RH ou HR em inglês) — 
Referente a como os funcionários são geridos pelas 
organizações, ou ao departamento de pessoal 
encarregue dessa função. 

Referência de partida — Dados sobre indicadores 
específicos recolhidos antes do início da 
intervenção e que servem de ponto de referência 
para avaliar a mudança. 

Rendimentos do Programa — Fundos ganhos pelo 
programa em benefício 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. Os programas 
do PEPFAR raramente incluem rendimentos do 
programa. Nota: Os Rendimentos do Programa 
diferem das actividades de geração de rendimentos, 
em que os beneficiários do programa mantêm os 
rendimentos auferidos.

Representante do Oficial de Acordos (AOR) - ou 
Representante do Oficial de Contratos (COR) 
nos contratos — O funcionário da Agência de 
Desenvolvimento Internacional dos EUA (USAID) 
responsável por monitorizar o progresso do 
adjudicatário na concretização do objectivo do 
acordo e por servir como oficial técnico de ligação 
entre o adjudicatário e o Oficial de Acordos. O AO 

irá especificamente nomear e delegar autoridade 
para responsabilidades específicas no AOR/
COR, que, por norma, é nomeado no seu Acordo 
de Cooperação. 

Relatório Financeiro Federal (FFR) — Também 
designado SF—425, é um novo formulário de 
relatórios financeiros do USG que substitui e 
reúne num só dois dos relatórios financeiros mais 
vulgares do USG — o Financial Status Report 
(Relatório de Situação Financeira) e o Federal 
Cash Transaction Report (Relatório Federal de 
Transacções  
em Dinheiro).

Relatório de Impostos Estrangeiros — O relatório 
que todos os destinatários de fundos do governo 
dos EUA têm de apresentar anualmente para 
indicar o Imposto de Valor Acrescentado (IVA) pago 
ao governo anfitrião. Este relatório é usado para 
confirmar que a assistência ao estrangeiro dos 
EUA não é tributada.

Relações Externas — Relativas aos esforços de 
uma organização para melhorar a comunicação, 
desenvolver relacionamentos e reforçar a 
compreensão e o apoio público à organização e  
ao seu trabalho.

Reorçamentação Importante — Transferência 
de fundos entre rubricas orçamentais acima de 
determinado limite estabelecido pela agência 
financiadora.

S

SAPR — Semi-Annual Program Report (Relatório 
Semestral de Programa), (por vezes designado 
“Sapper”). Relatório a apresentar seis meses após 
o início da implementação do plano de trabalho 
anual da organização, para informar o USG da 
evolução do projecto. Ver também APR.

SF-270 — Formulário Padrão - 270, Pedido de 
Adiantamento, utilizado para requerer fundos de 
adjudicações ou Acordos de Cooperação.

SF-425 — Formulário Padrão - 425, Relatório 
Financeiro Federal, utilizado para elaborar os 
relatórios financeiros de adjudicações ou Acordos  
de Cooperação. 

Sistema Contabilístico de Exercício — Sistema de 
contabilidade que regista os eventos financeiros 
com base na actividade económica, e não na 
actividade financeira. Na contabilidade de exercício, 
as receitas são registadas quando se concretizam 
e se vencem, independentemente de quando 
o pagamento é recebido. Ver também Sistema 
Contabilístico de Regime Financeiro  
de Determinação. 

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

SOW — Limites de referência (Scope (or Statement) of 
Work) ou caderno de encargos, também designado 
TOR. Ver TOR.

Sub-adjudicação — Financiamento concedido a uma 
organização através de um intermediário que gere 
os fundos pelo financiador original.

Sub-Adjudicatário (ou sub-destinatário) — 
Organização que recebe assistência financeira 
para desenvolver uma actividade ou programa 
na dependência de um destinatário principal 
(ou de outro sub-adjudicatário). Ver também 
Adjudicatário Principal.  

T 

TA — Assistência Técnica. 

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

Termos de Referência — Disposições que 
descrevem os objectivos e a estrutura de um 
projecto, normalmente criadas durante as fase 
iniciais da gestão do projecto. Também designado 
Caderno de Encargos. 

U

USAID — Agência dos Estados Unidos para o 
Desenvolvimento Internacional (United States 
Agency for International Development).

USG — Governo dos Estados Unidos 

V

Veículo — “…Veículos automóveis com a capacidade 
para transportar passageiros, como, por exemplo, 
camiões, automóveis de passageiros e autocarros, 
motocicletas, “scooters”, bicicletas motorizadas e 
veículos utilitários” (22 Code of Federal Regulations 
228.13 (b)).

VCT — Aconselhamento e Despistagem Voluntários

Viagem Internacional — Qualquer viagem entre  
dois países.

VIH/SIDA — VIH — Vírus da Imunodeficiência 
Humana, que pode infectar as pessoas e destruir o 
seu sistema imunitário, mecanismo de combate às 
infecções do corpo humano. SIDA — Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida, doença resultando na 

incapacidade do corpo para lutar contra  
as infecções. 
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