
 

 1

Convite n.º EuropeAid/132-262/L/ACT/MZ para a apresentação de propostas 
para o Instrumento Europeu para Democracia e Direitos Humanos 
 
Acta da Sessão de formação sobre Convite para Apresentação de Propostas 
 

Perguntas e respostas mais frequentes 
 
No âmbito do convite encima referido, realizou-se no passado dia 23 de Maio de 2012, nas 
instalações da Delegação da União Europeia em Maputo, uma reunião de informação e 
formação destinada às organizações da sociedade civil actuando no sector dos Direitos 
Humanos e pré-seleccionadas após a sessão de avaliação da nota de síntese. Estas perguntas 
ilustram as questões endereçadas pelas organizações aos serviços da Delegação da União 
Europeia, na reunião do dia 23 de Maio de 2012. As respostas resultam da consulta e da 
interpretação dos documentos de referência, disponíveis em formato papel na sede da 
Delegação (Avenida Julius Nyerere, n°2820, Maputo) ou em formato electrónico na sua 
página Internet (http://eeas.europa.eu/delegations/mozambique/index_pt.htm). 
 
 

• Perguntas & Respostas: 
 
Q1:Quais são os critérios para as subcontratações? Há diferenças entre a subcontratação 
de prestação de serviços e a subcontratação de uma organização comunitária de base 
(concessão de subsubvenção)?  
R: A fim de apoiar a realização dos objectivos da acção e, em especial, nos casos em que a 
execução da acção proposta pelo requerente requer um apoio financeiro a terceiros, o 
requerente pode propor a concessão de subsubvenções. A concessão de subsubvenções não 
pode, no entanto, ser a principal finalidade da acção e deve ser devidamente justificada. 
Caso o requerente preveja a concessão de subsubvenções, deve especificar no seu pedido o 
montante total da subvenção que pode ser utilizado para a concessão de subsubvenções, o 
montante mínimo e o montante máximo por subsubvenção e uma lista dos tipos de actividades 
que podem ser elegíveis para a concessão de subsubvenções, bem como os critérios para a 
selecção dos beneficiários das subsubvenções. O montante máximo de uma subsubvenção é de 
10 000 EUR por terceiro e o montante total que pode ser atribuído a subsubvenções a terceiros 
eleva-se a 100 000 EUR. Os beneficiários de subvenções podem conceder apoio financeiro 
(subsubvenções) a terceiros (beneficiários da subsubvenção). Os beneficiários da subsubvenção, 
podem ser organizações sem entidade jurídica mas não são parceiros nem associados nem 
contratantes e estão abrangidos pelas regras de nacionalidade e origem previstas no Anexo IV 
do modelo de contrato de subvenção. As cessões de subvenções podem ser previstas para vários 
tipos de organizações da sociedade civil e também para aquelas não formalmente registada no 
país. Estas subvenções são sobretudo intencionadas para fortalecer capacidades de pequenas 
organizações locais e/ou comunitárias. No caso dessas, não é necessário o registo no PADOR 
uma vez que juridicamente os beneficiários da subvenção cedida não são considerados nem 
requerentes nem parceiros (ref. Orientações, secção 2.1.2). A contratação de prestação de 
serviços é um contrato de serviços enquanto uma subcontratação de uma OCB será considerada 
como uma subvenção.  
 
Q2:Existe algum problema se a implementação da acção terminar antes do prazo previsto? 
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R: Não, apenas será reduzido o tempo de implementação do projecto e eventualmente os custos 
não gastos.   
 
Q3:No caso de anúncio de concursos, é preciso que seja feito pela empresa contratada para 
efectuar a auditoria? 
R: Não (as regras para adjudicação de contratos de serviços são explicadas no anexo IV do 
contrato de subvenção).  
 
Q4:As instituições públicas podem ser consideradas associados? 
R: Sim, os associados não têm que justificar dos mesmos critérios de elegibilidade do que os dos 
requerentes, ao contrario dos parceiros. As organizações associadas desempenham um papel 
efectivo na acção, muitas vezes na forma de apoio técnico, mas não têm direito a beneficiar de 
fundos provenientes da subvenção, com excepção de ajudas de custo e das despesas de viagem. 
Não são obrigadas a satisfazer os critérios de elegibilidade. 
 
Q5:Existem folhas específicas que devem ser usadas para o pagamento de per diems? 
Como é que devem ser discriminados? E há alguma limitação em termos de pessoas que 
podem ou não receber per diems? 
R: Tudo depende do projecto e das suas necessidades. Os per diems devem fazer parte de uma 
lista de despesas e deverão ser justificados com base de documentos comprovativos, e em 
particular recibos assinados e datados. Devem ser incluídos na parte Recursos Humanos do 
orçamento.  
 
Q6:No caso de pagamento de subsídios, é preciso um contrato? 
R: Não, um subsídio não é um salário. Mas será necessário ser justificado com base de 
documentos comprovativos de entrega / recebimento.  
 
Q7:Sobre os custos obrigatórios, concretamente no caso do gestor financeiro, tem 
necessariamente que trabalhar apenas para o projecto ou pode ser alguém que já trabalha 
na organização e que deve dedicar pelo menos 50% do seu tempo ao projecto? 
R: Pode ser alguém que já trabalha para a organização se o seu tempo livre lhe permite ter pelo 
menos 50% do seu tempo dedicado ao projecto financiado. De modo a auxiliar a realização do 
projecto com um bom entendimento dos direitos e deveres de cada parte, monitoria apropriada 
das actividades e preparação de relatórios, os beneficiários deverão projectar fundos suficientes 
para a contratação dos recursos humanos necessários para assegurar o acompanhamento 
financeiro e administrativo do projecto. Consequentemente, um montante deverá ser inserido no 
orçamento para a contratação de um gestor financeiro dedicado ao projecto com um mínimo de 
50% do seu tempo. 
 
Q8:Em que linha orçamental entram os custos com a produção de materiais? 
R: Podem entrar na rubrica orçamental nº6 por exemplo.  
 
Q9:No caso de uma subsubvenção, como se aplica a comparticipação em %s? E no caso da 
subvenção de onde vem a comparticipação?  
R: As regras de concessão de subsubvenção não exigem uma comparticipação ou co 
financiamento. No caso da subvenção atribuída ao requerente, não existe uma discriminação do 
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co fianciamento porque a soma total do orçamento é alocada à implementação das actividades 
do projecto. Portanto, o montante do co-financiamento serve para as acções do projecto e 
representa a contribuição do beneficiário. Esta contribuição deve ser feita em dinheiro. O 
beneficiário justificará o montante dos co-financiamentos de que beneficiou, quer em recursos 
próprios, quer sob a forma de transferências financeiras provenientes de terceiros. 
 
Q10:No caso de associados, como se deve proceder para o pagamento de subsídios?  
R: Como indicado na pergunta nº4, as organizações associadas desempenham um papel efectivo 
na acção, muitas vezes na forma de apoio técnico, mas não têm direito a beneficiar de fundos 
provenientes da subvenção, com excepção de ajudas de custo e das despesas de viagem. 
Portanto, os subsídios poderão ser considerados como ajudas de custos e deverão ser 
justificados com documentos comprovativos.  
 
Q11:No caso de uma rede de organizações, os aderentes à rede são considerados 
associados?  
R: Depende dos estatutos da organização. Poderão ser também considerados como o requerente 
ou como beneficiários.  
 
Q12:Podem ser adicionados novos parceiros que não tenham sido identificados e 
mencionados durante a fase da nota de síntese? 
R: Sim é possível mas é importante que essa alteração não haja efeitos de alteração no conteúdo 
do projecto. 
 
Q13:Como se deve proceder para demonstrar que não é possível recuperar o IVA? 
R: Esta regra é detalhada no anexo J ao contrato de subvenção. O anexo J explica que o 
beneficiário deverá fornecer o documento oficial da autoridade fiscal competente que declara 
que a entidade não tem direito à recuperação dos impostos pagos relativamente às actividades 
em questão (e que isto não depende do simples facto de não desejar ser sujeito ao IVA).  
Este documento oficial pode ser: 1) uma declaração específica ou um pedido de reembolso 
indeferido pela autoridade fiscal competente, 2) as contas anuais da entidade complementadas, 
por exemplo por um extracto da legislação nacional em matéria de IVA que demonstre que a 
entidade não tem que prestar contas quanto ao IVA, uma declaração solene da entidade em 
causa acompanhada por uma declaração de um perito (por exemplo, um advogado, auditor, 
etc.);  
O beneficiário deve fornecer estes elementos de prova o mais tardar aquando da apresentação 
do relatório final. Isso será clarificado na fase de assinatura dos contratos. Por enquanto as 
organizações devem preencher o orçamento colocando o IVA sem discrimina-lo, quer dizer sem 
usar a Lina imposto do orçamento. Os custos do IVA devem ser incluído nos custos de cada 
artigo.  
 
Q14:No caso de despesas locais, como por exemplo custos de chapa e custos de catering 
providenciados pela própria comunidade, qual deve ser o procedimento para justificá-los? 
R: Depende do funcionamento da comunidade e da organização. O importante é sempre ser 
capaz de justificar as despesas com documentos comprovativos, em particular recibos assinados 
e datados, e que essas despesas sejam sempre alocadas ao projecto em curso para realização de 
actividades que foram descritas no projecto.  



 

 4

 
Q15:É elegível o pagamento de ajudas de custo aos facilitadores da implementação da 
acção nas comunidades? Trata-se de facilitadores, que não são identificados como 
associados ou parceiros, mas que facilitam a implementação da acção (curandeiros; líderes 
religiosos; algumas representações de instituições ministeriais; etc.) 
R: Sim mas como na pergunta anterior este tipo de despesa tem que ser justificada e fazer parte 
das actividades do projecto aprovado. Também os facilitadores têm que ter este papel efectivo. 
Uma ajuda de custo não pode servir para financiar indirectamente uma comunidade sem que 
isso tenha como objectivo a realização de actividades.  
 
Q16:Os custos do estudo de base/ identificação na fase de elaboração da proposta completa 
são elegíveis? 
R: Não, só são elegíveis os custos incorridos depois da assinatura do contrato de subvenção.  
 
Q17:É obrigatório o quadro da justificação do orçamento da acção? Qual é a sua 
importância, sendo uma repetição? 
R: Sim, é. A justificação tem que ser por palavra, ao contrário do orçamento que é em termos 
numéricos. Mas se na proposta completa algumas justificações já são dadas, não é necessário 
repetir.  
 
Q18:É obrigatório o registo PADOR para os parceiros? Em termos de requisitos, o 
parceiro tem necessariamente de ter uma auditoria feita? 
R: Sim o registo Pador é obrigatório para os parceiros. Se não houver auditoria feita, será 
necessário justificar as contas. 
 
Q19:No caso dos fundos subvencionados, abre-se uma nova linha orçamental? 
R: Sim, pode abrir uma nova linha na secção 6 por exemplo.  
 
Q20:Qual é o procedimento no caso do arrendamento de escritórios, em que custos 
entram? 
R: O arrendamento de escritórios devera ser incluído na parte dos custos administrativos a não 
ser que a organização tenha a obrigação de aluguer um novo edifício para a realização do 
projecto.  
 
Q21:Como é que se justifica no registo Pador a existência anterior de uma organização 
quando era membro de uma organização para chuva? 
R: Poderá se justificar por exemplo através de uma declaração da organização para chuva e de 
justificativos da existência prévia.  
 
Recordações: 
• A data limite para a entrega das notas de síntese é o dia 21 de Junho de 2012, 15:00horas, data 
que não sofrerá modificação. 
• Os requerentes podem encontrar todas as informações relativas ao convite na página Internet 
da Delegação da União Europeia (http://eeas.europa.eu/delegations/mozambique/index_pt.htm), 
ou em nossa sede em Maputo. Os documentos para preencher estão disponíveis nos formatos 
Word ou Excel, e os documentos para consulta estão apresentados em formato PDF. 
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