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Convite n.ºEuropeAid/136-792/DD/ACT/MZ para a apresentação de 
propostas para o Instrumento Europeu para Democracia e Direitos Humanos 
 
 

Perguntas e respostas mais frequentes 
 
Por ocasião do lançamento do convite acima referido, realizou-se nos passados dia 11 de 
Março de 2015, nas instalações da Delegação da União Europeia em Maputo, assim como nos 
dias 25 e 26 de Março de 2015 na zona Norte de Moçambique (Cidade de Nampula) e zona 
Centro de Moçambique (Cidade da Beira) três reuniões de informação destinadas às 
organizações da sociedade civil actuando no sector dos Direitos Humanos. Estas perguntas 
ilustram as questões mais frequentes, endereçadas pelas organizações aos serviços da 
Delegação da União Europeia, durante essas reuniões, via Internet, e também durante os 
passados concursos. 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: 
 

 
→ Âmbito, prioridades dos projectos: 

 
Q: Os projectos devem ser de ambição nacional ou provincial? 
R: Os projectos devem ser realizados em Moçambique. Cabe à organização escolher se a acção 
realizar-se-á a nível nacional ou provincial dependendo da pertinência e das suas capacidades. 
O programa de actividades pode ter lugar num ou em vários lugares do país simultaneamente e 
sucessivamente. Pode ser um projecto de envergadura local e/ou nacional. 
 
Q: As orientações mencionam que deve se escolher um lote entre os dois possíveis. Mas será 
que dentro de um lote, deve-se escolher apenas uma actividade ou podem-se comtemplar 
varias?  
R: Apenas um lote deve ser escolhido. Contudo dentro do lote várias actividades podem ser 
escolhidas desde que a proposta demonstre a sua coerência global. 
 
Q: Existem dois lotes, será que é obrigatório responder aos dois?  
R: Como indicado nas orientações, deve ser escolhido apenas um lote para a acção.  
 
Q: Existem sublotes definidos para este convite? 
R: Não. 
 
 
→ Elegibilidade dos intervenientes 
 
Q: Quais são os documentos que deverão ser submetidos para as entidades afiliadas?  

http://eeas.europa.eu/delegations/mozambique/index_pt.htm
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R: As entidades afiliadas são entidades jurídicas que tenham um vínculo estrutural com o 
requerente, nomeadamente um vínculo jurídico ou financeiro. Este vínculo estrutural não deve 
limitar-se à acção nem ser estabelecido unicamente para efeitos da sua implementação. Tal 
significa que este vínculo existe independentemente da concessão da subvenção; existe antes do 
convite à apresentação de propostas e permanece válido após o termo da acção. A afiliação 
pode ser comprovada, especialmente: (i) com base nas contas consolidadas do grupo de 
entidades a que pertence o beneficiário e as suas entidades afiliadas propostas; ou (ii) com base 
nos estatutos (ou em acto equivalente) que estabeleçam a entidade (rede, federação, associação) 
constituída pelo beneficiário ou na qual o beneficiário participa. As entidades afiliadas devem 
satisfazer os mesmos critérios de elegibilidade que o requerente e os co-requerentes. Devem 
assinar a declaração das entidades afiliadas que consta da parte B da secção 5 do formulário de 
apresentação do pedido de subvenção. 
 
Q: Os critérios de elegibilidade são idênticos para o requerente e o co-requerente? Devem 
justificar um ano de registo?  
R: O(s) co-requerente(s) deve(m) satisfazer os mesmos critérios de elegibilidade que os 
aplicáveis ao próprio requerente. Assim, os requerentes / co-requerentes internacionais devem 
ter sido registados em Moçambique (Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação) há 
pelo menos três anos, na altura da submissão da aplicação. As organizações moçambicanas 
devem ter obtido o registo há pelo menos um ano, na altura da submissão da aplicação. 
 
Q: Disseram que as Universidades são elegíveis. Independentemente de ser públicas ou 
privadas?  
R: As orientações indicam que as instituições educativas de nível superior são elegíveis. 
Independentemente de ser públicas ou privadas mas as acções não devem ter fins lucrativos.   
 
Q: Será que a Comissão Nacional dos Direitos Humanos é elegível neste concurso?  
R: Assim como indicado nas orientações, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos é elegível 
como co-requerente / associado. 
 
Q: Somos uma Organização não-governamental Portuguesa. Podemos ser elegíveis para 
obter uma subvenção, caso apresentemos uma proposta com um co-requerente 
moçambicano? 
R: Sim. Para serem elegíveis para a atribuição de uma subvenção, os requerentes devem: 
● ser uma pessoa colectiva e 
● ter personalidade jurídica e   
● não ter fins lucrativos e 
● as pessoas colectivas podem incluir organizações da sociedade civil, incluindo organizações 
não governamentais sem fins lucrativos e fundações políticas independentes, sindicatos, 
organizações comunitárias de base e agências, instituições educativas de nível superior, 
organizações sem fins lucrativos do sector privado e as respectivas redes a nível local, nacional, 
regional e internacional e  
● estar estabelecidos em Moçambique. Os requerentes internacionais devem ter sido registados 
há pelo menos três anos, na altura da submissão da aplicação. Os requerentes e co requerentes 
fornecerão os documentos de registo em Moçambique fornecidos pelo ministério dos Negócios 
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Estrangeiros e Cooperação. As organizações moçambicanas devem ter obtido o registo há pelo 
menos um ano, na altura da submissão da aplicação e 
● ser directamente responsáveis, juntamente com o(s) seu(s) co requerente(s) e entidade(s) 
afiliada(s), pela preparação e gestão da acção e não agir como intermediários e 
● justificar experiência na área dos Direitos Humanos e da Democracia e  
● os requerentes internacionais devem justificar pelo menos 2 anos de actividades em 
Moçambique. 
 
Os requerentes internacionais devem concorrer juntamente com pelo menos uma organização 
co-requerente moçambicana. 
 
Por "organizações não-governamentais" entende-se que não se trata de um Estado, uma 
instituição ou organização governamental nacional ou internacional, ou uma organização 
efectivamente controlada por uma tal instituição. Se um potencial requerente tende a ser 
considerado como efectivamente controlado por uma tal instituição, dependerá do grau de 
independência do Estado em termos de tomada de decisões, controle orçamental e nomeação de 
pessoal (incluindo membros da unidade controladora) que o requerente possa demonstrar. 
 
Q: A nossa associação moçambicana não está organizada de forma a participar neste 
concurso como requerente nem como co-requerente, e por isso falamos com a nossa 
parceira portuguesa, que já tem mais de 3 anos de existência e experiência em 
Moçambique. Contudo foi requerido no ano passado junto do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros o seu registo em Moçambique mas até agora ainda não obteve resposta. A 
questão é, uma ONG portuguesa, com mais de 3 anos pode sem este reconhecimento do 
Ministério ser requerente? Apesar de não reunirmos os requisitos exigidos aos requerentes 
e co-requerentes podemos ser inscritos na rubrica da subvenção "apoio à terceiros"? 
R: No âmbito do convite a apresentação de propostas do IEDDH, os requerentes internacionais 
devem ter sido registados há pelo menos três anos, na altura da submissão da aplicação. O 
requerente e co-requerente fornecerão os documentos de registo em Moçambique fornecido pelo 
ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.  
Quanto ao apoio financeiro a terceiros, este apoio é desenhado para apoiar, entre outros, 
entidades que não preenchem necessariamente os critérios para ser co-requerentes, entidades 
afiliadas, assim como as que não são organizações associadas nem contratantes. 
 
Q: As orientações indicam que as organizações têm que justificar experiencia na área dos 
direitos humanos. Será que uma organização que não seja de direitos humanos pode 
apresentar uma proposta?  
R: O requisito refere-se a uma experiência nessa área. Não há exigência nenhuma para que a 
organização seja especializada em Direitos Humanos.  
 
Q: Gostaria de saber se é possível, um município, ou outras autoridades locais (ministérios 
e/ou outras instituições públicas), a nível central ou distrital, participarem como co-
requerente da acção? 
R: Não, as autoridades locais não são elegíveis no âmbito deste convite à apresentação de 
propostas. Os co-requerentes devem satisfazer os mesmos critérios de elegibilidade que os 
aplicáveis ao próprio beneficiário. O requerente e co-requerente não podem ser um Estado, uma 
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instituição ou organização governamental nacional ou internacional, ou uma organização 
efectivamente controlada por uma tal instituição. Se um potencial requerente tende a ser 
considerado como efectivamente controlado para uma tal instituição dependerá do grau até o 
qual o requerente pode demonstrar a sua independência do Estado em termos de tomada de 
decisões, controle orçamental e nomeação de pessoal (incluindo membros da unidade 
controladora). 
 
Q: Será que é possível submeter uma proposta nesta convocatória se uma organização já 
está a concorrer num outro concurso financiado pela União Europeia?  
R: Sim, não impede candidatar-se num outro concurso mas se a acção for idêntica não poderá 
ser financiada nos dois concursos. 
 
Q: Um requerente que já tem um projecto em curso financiado pela Comissão Europeia 
pode ser considerado elegível para este convite e receber um outro financiamento?  
R: Sim. O facto de já ter financiamento com a Comissão Europeia não impede receber um outro 
desde que as actividades a ser implementadas não sejam as mesmas que já estão a ser 
financiadas. 
 
Q: Será que uma nova organização sem grande capacidade e sem uma máquina 
administrativa forte pode concorrer? 
R: Qualquer organização que cumpra com os requisitos de elegibilidade definidos em 2.1 do 
Guia de Orientações pode concorrer. 
 
Q: Uma organização pode concorrer como co-requerente em duas propostas? 
R: Sim. 
 
Q: Um dos critérios de elegibilidade para as organizações internacionais requerentes ou co-
requerentes é que estejamos “registados há pelo menos 3 anos, na altura da submissão da 
aplicação” junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros. No caso da nossa ONGI, em 
1996 tivemos o primeiro reconhecimento por parte do Ministério e durante uns anos não 
renovámos o nosso estatuto. Assim, a partir de 2010, começámos a tratar da renovação da 
nossa autorização de trabalho enquanto ONGI em Moçambique. Colocámos 2 pedidos de 
reconhecimento da nossa ONGI – um em 2010 e um novo pedido em 2012. Finalmente 
desde Outubro de 2014 temos nova autorização de trabalho em Moçambique. Tendo em 
conta este enquadramento histórico a nossa organização internacional pode ser 
considerada elegível para estas candidaturas? Existe algum outro tipo de documento que 
possa certificar que a nossa actividade em Moçambique é acompanhada e validada pelo 
estado, nomeadamente pelas entidades governamentais locais parceiras dos vários 
projectos que levamos a cabo como positiva? 
R: Conforme mencionado nas orientações, os requerentes internacionais devem ter sido 
registados há pelo menos três anos (na altura da submissão da aplicação), cuja prova são os 
documentos de registo em Moçambique fornecido pelo ministério dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação. Considera-se, portanto, o primeiro reconhecimento e não cada renovação que se 
segue. Além disso, é preciso ter em conta os restantes critérios de elegibilidade para os 
requerentes e co-requerentes, mencionados em 2.1.1. Elegibilidade dos requerentes (ou seja, 
requerente e co-requerente(s)).  
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→ Elegibilidade dos custos, co-financiamento e orçamento 
 
Q: Será que o co-financiamento pode ser do co-requerente?  
R: Sim 
 
Q: Será que o co-financiamento pode ser de outra organização? 
R: Sim.  
 
Q: Se não deve ser submetido orçamento completo, como devemos apresentar o 
orçamento?  
R: Na primeira página do formulário A de apresentação da nota de síntese, deve-se indicar o 
valor solicitado à União Europeia assim como a percentagem de co-financiamento que este 
valor representa.  
 
Q: Fala-se de 5% de co-financiamento para as organizações moçambicanas? Qual deve ser 
a fonte deste montante? O que significa sobretudo para as organizações locais o co-
financiamento? 
R: 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. 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. 
 
Q: A elaboração do orçamento será feita através da moeda Euro? 
R: Sim, o orçamento deve ser expresso em Euro.  
 
Q: Ainda não se sabe o montante total do orçamento disponível para este convite, o que é 
que poderá acontecer se o orçamento total for superior ao orçamento previsto?  
R: O montante total disponível não tem implicações sobre o montante máximo disponível para 
cada proposta e o número de propostas a serem aprovadas no fim será decidido em função da 
pontuação por cada proposta assim como em função do orçamento total disponível.  
Como mencionado das orientações aos candidatos, após a avaliação de todos os documentos de 
síntese, será estabelecida uma lista de propostas classificadas de acordo com a sua pontuação 
total.  
 
Em primeiro lugar, só os documentos de síntese que tenham uma pontuação mínima total de 30 
pontos serão considerados para pré-selecção.  
Em segundo lugar, a lista dos documentos de síntese será reduzida, em função da sua 
classificação, àqueles cuja soma das contribuições solicitadas ascenda ao dobro do orçamento 
disponível para o presente convite à apresentação de propostas. 
 
Q: Contribuição com fundos próprios "cash" é uma pré-condição exigida por este convite? 
Para as pequenas organizações de base, este requisito poderá constituir uma dificuldade 
uma vez que não detêm fundos suficientes para co-financiar a acção. Como ultrapassar esta 
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dificuldade? Será possível demonstrar a existência de fundos próprios através dos bens do 
beneficiário da subvenção? 
R: O Co-financiamento da acção em dinheiro é de facto um pré-requisito obrigatório deste 
convite à apresentação de propostas. As contribuições em espécie não são consideradas, não 
podendo ser aceites como co-financiamento. Caso estejam previstas no âmbito da acção, podem 
ser descritas na proposta mas apenas para informação (e não como co-financiamento). De 
sublinhar que neste caso as contribuições em espécie devem ser realmente efectuadas. 
 
Q: Como funciona a parte de co-financiamento? Será que a organização requerente pode 
co-financiar o projecto tomando a parte dos salários na sua responsabilidade?  
R: O co-financiamento deve ser financiado pelos recursos próprios do requerente ou dos 
parceiros, ou provir de outras fontes que não o Orçamento das Comunidades Europeias ou do 
Fundo Europeu de Desenvolvimento. Os custos ligados ao pessoal afectado à acção podem ser 
considerados como co-financiamento no orçamento da acção, quando pagos pelo beneficiário 
ou pelos seus parceiros. Contudo, 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. 
 
Q: Os participantes moçambicanos e os participantes europeus terão as suas actividades 
financiadas a taxas de financiamento distintas, 95% para os moçambicanos e 80% para os 
internacionais. Numa parceria entre uma entidade moçambicana e uma entidade 
portuguesa, se o requerente (parceiro candidato) for a entidade moçambicana, a entidade 
portuguesa poderá beneficiar de um financiamento igualmente a 95% ou será financiada a 
80% das despesas? 
R: A taxa de co-financiamento aplica-se ao requerente. Portanto a nacionalidade do co-
requerente não tem implicação nenhuma na percentagem requisitada porque a entidade 
receptora do financiamento é o próprio requerente. O co-requerente não é o receptor directo da 
subvenção mas deve participar na concepção e na execução da acção e os custos que 
incorrerem são elegíveis da mesma forma que os custos suportados pelo beneficiário da 
subvenção.  
 
Q: Será que os peritos fornecidos por uma organização associada só podem beneficiar dos 
per diem e custos de viagens? Não podem receber honorários?  
R: Conforme o ponto 2.1.2 das orientações: Os associados têm um papel na acção mas não 
podem beneficiar da subvenção com a excepção dos per diem e dos custos de viagens. Se os 
peritos são da organização associada, as mesmas condições aplicam-se.  
 
Q: O Guia de Orientações diz que o Orçamento a apresentar durante a 1ª fase não precisa 
ser detalhado, o que significa? 
R: O ponto 2.2.1 do Guia define que os requerentes devem apresentar unicamente uma 
estimativa do custo total provável da acção e do montante a solicitar à CE. Este orçamento não 
deverá apresentar uma variação superior a 20% em relação à versão detalhada a apresentar 
aquando da submissão da proposta completa (2ª fase). 
 
Q: O Guia de Orientações refere que deverá haver uma Auditoria. Quem define a empresa 
de Auditoria, a CE ou a Organização implementadora? 
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R: O Anexo IV ao Contrato (condições especiais) a ser assinado estabelece quais são as regras 
de consulta ao mercado para a contratação de uma empresa de Auditoria. Esta empresa será 
seleccionada pela Organização e com o devido conhecimento da CE aquando da assinatura do 
contrato. 
 
Q: Os custos relacionados com construções e aquisição de automóveis são elegíveis para 
financiamento? 
R: Custos relacionados com construções poderão ser aceites apenas quando sejam necessários 
para a execução directa da acção. O mais tardar no final da acção, a propriedade deve ser 
transferida para os beneficiários finais e/ou locais. No que diz respeito à aquisição de 
automóveis, o requerente deverá cumprir com os requisitos mencionados no ponto 2.1.5 na parte 
custos não elegíveis do Guião de Orientações.  
 
Q: Qual é a distribuição do orçamento pelas diferentes zonas Sul, Centro e Norte? 
R: Não existe uma distribuição do orçamento por zonas. Poder-se-á procurar uma distribuição 
em função do número de propostas com pontuação suficiente para atribuição de subvenção.  
 
Q: É possível ter uma proposta envolvendo diferentes zonas de implementação? Qual seria 
o peso de cada uma? 
R: Sim, é possível ter uma acção a ser implementada em diferentes zonas. Não existe qualquer 
critério estabelecido para o peso ou o grau de implementação nas zonas distintas; depende da 
acção a ser implementada e cabe ao requerente, no momento da elaboração da proposta, fazer a 
definição destes aspectos.  
 
Q: Qual é o limite admitido para os custos com os salários? 
R: Os custos deverão estar devidamente justificados e ser necessários para a acção. Também 
deverão seguir as regras administrativas assim como às politicais salarias internas a cada 
organização e não devem exceder os salários normalmente pagos pelo requerente ou co-
requerente.      
 
Q: O que acontece se o beneficiário não tiver capacidade para implementação dos 
montantes mínimos definidos ou do montante recebido? 
R: No caso de não existir capacidade para a gestão dos fundos mínimos definidos para este 
convite, a organização deverá procurar outras fontes de financiamento fora deste convite. Caso 
o beneficiário da subvenção tenha dificuldades em gerir o montante recebido, deverá informar 
imediatamente a UE.   
 
 
→ Elegibilidade das acções  
 
Q: Será que é possível propor acções que sejam uma continuidade de acções já realizadas?  
R: Sim é possível, desde que seja devidamente justificado.  
 
 
→ Apoio á terceiros 
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Q: Será que o apoio à terceiros pode permitir apoiar estruturas do Estado?  
R: As orientações não impedem que o apoio financeiro à terceiros seja atribuído a autoridades 
públicas ou organizações sem entidade legal. Contudo, a proposta será avaliada na sua 
coerência geral e o apoio à terceiros deverá ser justificado de forma rigorosa e cumprir com as 
prioridades e objectivos do convite.  
 
Q: Como é que se apresenta na nota de síntese / proposta completa o uso do apoio á 
terceiros?  
R: Na descrição das actividades / acção pode ser explicar como é que se pretende usar o apoio 
á terceiros. Na proposta completa, os requerentes devem definir obrigatoriamente no ponto 
2.1.1. do formulário de apresentação do pedido de subvenção: 
(i) os objectivos e os resultados pretendidos com o apoio financeiro  
(ii) os diferentes tipos de actividades elegíveis para apoio financeiro, com base numa lista  
(iii) os tipos de pessoas ou categorias de pessoas que podem receber apoio financeiro    
(iv) os critérios para a selecção dessas entidades e a concessão de apoio financeiro  
(v) os critérios para a definição do montante exacto de apoio financeiro a cada entidade 
terceira, e  
(vi) o montante máximo que pode ser concedido. 
 
Q: Para beneficiar de um apoio à terceiros (sub-granting): (a) o beneficiário da subvenção 
tem que ser registado em Moçambique? (b) o beneficiário da subvenção tem que ser 
registado no PADOR? 
R: (a) Não. As subvenções podem ser previstas também para organizações da sociedade civil 
que não estejam formalmente registadas no país. Estas subvenções são sobretudo intencionadas 
para fortalecer capacidades de pequenas organizações locais e/ou comunitárias (ver secção 
2.1.3 das Orientações).  
(b) Não, não é necessário o registo no PADOR uma vez que juridicamente os beneficiários da 
subvenção não são considerados nem requerentes nem parceiros (ref. Orientações, secção 
2.1.2). 
 
Q: No caso de estar previsto apoio financeiro à terceiros, o beneficiário da subvenção 
concorre apenas para 60 mil Euros ou pode concorrer para o montante máximo permitido? 
R: O beneficiário da subvenção pode solicitar qualquer montante para financiamento dentro dos 
limites a atribuir para uma subvenção. Contudo, apenas 60 mil Euros desse montante poderão 
ser usados para o apoio financeiro à cada terceiros. No entanto, não se aplica qualquer limite 
para os casos em que o apoio financeiro à terceiros é o principal objectivo da acção. 
 
 
→ Regras e Condições de submissão das notas de síntese: 
 
Q: A versão electrónica deve ser submetida em flash ou CD?  
R: Pode se utilizar qualquer meio electrónico que seja confiável e que funcione.  
 
Q: O documento de síntese deve ser apresentado num original e uma cópia. A cópia a que 
se refere o Guia de Orientações é o CD-ROM? 
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R: Não. O documento de síntese juntamente com a respectiva lista de controlo e a declaração do 
requerente devem ser apresentados num original e uma cópia em formato A4, unidos. Para além 
disso, a mesma documentação deve ser igualmente apresentada em versão electrónica em CD-
ROM ou outro meio electrónico que seja confiável e que funcione. 
 
Q: Se uma proposta chegar depois da data limite, mas com carimbo do correio antes da 
data limite, irá ser avaliada?  
R: O prazo para apresentação dos documentos de síntese é 20 de Abril de 2015, fazendo fé a 
data de envio, o carimbo do correio ou a data do recibo de entrega. No caso de um pedido ser 
entregue em mão, a hora-limite de recepção é fixada às 15 horas, hora local, comprovado pelo 
recibo assinado e datado. Os documentos de síntese recebidos fora de prazo serão rejeitados. 
Contudo, por razões de eficácia administrativa, a Administração Contratante pode rejeitar os 
documentos de síntese enviados dentro do prazo mas recebidos após a data em que produz 
efeitos a aprovação da avaliação dos mesmos, particularmente se for bem depois o prazo. Os 
requerentes têm que tomar as medidas necessárias para evitar essas situações.  
 
Q: Quantas páginas deve ter a nota de síntese da proposta do Projecto? 
R: A nota de síntese do projecto deve ter um máximo de 5 páginas.  
 
Q: Pode-se enviar a proposta por via electrónica ou correio electrónico? 
R: Não, os documentos de síntese devem ser enviados, em sobrescrito fechado, por correio 
registado, por serviço de correio privado ou entregues em mão (contra a entrega de um recibo 
datado e assinado). 
 
Q: O documento de síntese tem um limite de 5 páginas. Significa que tem que ser 5 páginas 
ou pode ser menos?  
R: Não, 5 páginas são o máximo. As organizações podem apresentar uma nota de síntese em 
número inferior de páginas. Este limite não tem a ver com os anexos. 
 
Q: No caso de entrega em mão dos documentos na Delegação da União Europeia, será 
fornecida alguma nota de recepção?  
R: Sim, no acto de recepção das propostas será produzido um justificativo. 
 
 
→ Pador 
 
Q: O registo no PADOR é um requisito para a avaliação? Quando é que é obrigatório para 
todos os participantes?  
R: Na fase do documento de síntese, o registo no PADOR é obrigatório para os requerentes e é 
facultativo mas recomendado para os co-requerente(s) e/ou entidade(s) afiliada(s). 
Na fase da proposta completa, o registo no PADOR é obrigatório para todos os requerentes e 
co-requerentes pré seleccionados e respectiva(s) entidades(s) afiliada(s). 
 
Q: Quando é que se deve actualizar o Pador? 
R: O mais cedo possível.  
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Q: Devido às mudanças na nossa organização, não sei se temos um registro no PADOR. 
Queria saber se podem nos ajudar para saber isso, como posso confirmar se temos o nosso 
número de identificação no PADOR? 
R: Para fazer as actualizações necessárias e ter ajuda, contactar o helpdesk: EuropeAid-IT-
support@ec.europa.eu 
 
Q: Uma organização já registada em PADOR que entretanto teve alterações de carácter 
administrativo, deverá fazer nova inscrição? 
R: Uma organização já registada não deve fazer uma nova inscrição, mas simplesmente 
actualizar a informação administrativa inserida no sítio internet da Europeaid 
(http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_en.htm) utilizando o seu 
número de identificação Europeaid (EID). 
 
Q: É difícil fazer o registo no PADOR. Houve alguma alteração recentemente nos 
procedimentos? 
R: O registo no PADOR continua a ser feito da mesma forma. Para obter ajuda poder-se-á 
contactar o helpdesk: EuropeAid-IT-support@ec.europa.eu 
 
 
→ Outras dúvidas 
 
Q: Será que irão organizar sessões de informação nas províncias apos a primeira fase do 
concurso?  
R: Serão organizadas sessões de informação com as organizações cujas propostas terão sido 
pré-seleccionadas.  
 
Q: Quando é que iremos receber a informação sobre o processo de selecção? Existe um 
calendário indicativo?  
R: Sim existe um calendário indicativo nas páginas 27-28 das orientações.  
 
Q: O que significa entidade jurídica na parte dos dados Administrativos? 
R: Neste contexto, a entidade jurídica é um número que uma organização obtém quando assine 
um contrato com a Comissão Europeia. Portanto, apenas os requerentes que já tiverem assinado 
um contrato com a Comissão Europeia terão este número.  
 
Q: Na apresentação pública, fala-se da lista de controlo na nota de síntese, à que se refere?  
R: A lista de controlo encontra-se na página 8 do anexo A que é o formulário de apresentação 
do pedido de subvenção. A lista de controlo serve para os requerentes verificarem se foram 
respeitados os requisitos e se o documento de síntese está completo. O documento de síntese 
juntamente com a respectiva lista de controlo e a declaração do requerente devem ser 
apresentados num documento original e numa cópia (ponto 2.2.2 das orientações).  
 
Q: Qual é o tipo de declaração que o requerente deve preencher/ fornecer?  
R: O documento de síntese juntamente com a respectiva lista de controlo e a declaração do 
requerente devem ser apresentados num documento original e numa cópia (ponto 2.2.2 das 

mailto:EuropeAid-IT-support@ec.europa.eu
mailto:EuropeAid-IT-support@ec.europa.eu
mailto:EuropeAid-IT-support@ec.europa.eu


 11

orientações). A declaração do requerente encontra-se no anexo A, pagina 11, (formulário de 
apresentação do requerente). O requerente deverá assinar a versão original da declaração.  
 
Q: Existem duas etapas no convite. Esta primeira fase tem um período para perguntas. 
Será que ter-se-á um espaço para perguntas durante a segunda fase do convite?  
R: Sim, como indicado nas orientações" Podem ser enviadas perguntas por correio electrónico, 
o mais tardar, 21 dias antes do fim do prazo para a apresentação dos pedidos para os endereços 
abaixo indicados, mencionando claramente a referência do convite à apresentação de propostas 
em questão: Endereço electrónico (e-mail): DELEGATION-MOZAMBIQUE-
EIDHR.DELMOZ@eeas.europa.eu. Após esta data, a Administração Contratante não tem 
qualquer obrigação de prestar outros esclarecimentos. As respostas serão dadas o mais tardar 
11 dias antes do termo do prazo para apresentação dos pedidos". Uma vez que será indicado o 
prazo para a apresentação de propostas completas iremos facultar as perguntas até 21 dias 
antes deste prazo.  
 
Q: Qual é a diferença entre o documento de síntese e os outros formulários? 
R: O formulário de candidatura comporta um conjunto de seis documentos para preencher, mais 
os documentos comprovativos exigidos pela CE: 
- formulário do documento de síntese: resumo explicativo da acção (5 p. max.) – PARTE A 
- formulário de pedido de subvenção: descrição completa da acção- PARTE B 
- orçamento 
- quadro lógico 
- ficha entidade legal 
- ficha bancária. 
É unicamente a parte A, documento de síntese, que deve ser apresentada na primeira fase da 
selecção. A parte B, formulário completo, deverá ser entregue se a proposta for seleccionada.  
 
Q: É preciso definir e apresentar o quadro-lógico na nota de síntese? 
R: Não. O quadro-lógico é apresentado apenas na segunda etapa do convite, isto é, na proposta 
completa. 
 
Q: Como é feita a avaliação da nota de síntese? 
R: O procedimento para a avaliação da nota de síntese é mencionado no ponto 2.3 do Guia de 
Orientações. 
 
Recordações: 
 
• A data limite para a entrega das notas de síntese é o dia 20 de Abril de 2015, 15:00horas. 
 
• 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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