
 
 

Entidade Contratante:  
Delegação da União Europeia na República de Moçambique 

 

Actores Não Estatais e Autoridades Locais em 
Desenvolvimento 

Acções em países parceiros 

MOÇAMBIQUE  

CORRIGENDUM 
 

Orientações destinadas aos requerentes de subvenções 
 

CONVITE RESTRITO À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS  

 
Rubricas orçamentais 

Lote 1 (21.03.01)  

Lote 2 (21.03.01) 

Lote 3 (21.03.02) 

 
Referência: EuropeAid/131572/L/ACT/MZ  

Prazo para apresentação dos documentos de síntese: 4 de Agosto de 2011 

 



2.5.2 Calendário indicativo  

DATAS 
LOTE 1 e LOTE 3 

DATAS 
LOTE 2 

HORA* 

Reunião de informação (caso esteja 
prevista) 16 de Junho de 2011 16 de Junho de 

2011 10h30 

Prazo para a apresentação de eventuais 
pedidos de esclarecimento à Administração 
Contratante 

14 de Julho de 2011 14 de Julho de 
2011 - 

Prazo para a publicação de esclarecimentos 
pela Administração Contratante 22 de Julho de 2011 22 de Julho de 

2011 - 

Prazo para apresentação de Documentos de 
síntese   4 de Augusto de 2011 4 de Augusto de 

2011 15h00 

Informação aos requerentes sobre a abertura 
e a avaliação da conformidade administrativa 
e avaliação dos documentos de síntese 
(etapa 1) 

25 de Novembro de 
2011* 

15 de Setembro 
de 2011 - 

Convites para apresentação do formulário de 
apresentação do pedido completo 

25 de Novembro de 
2011* 

15 de Setembro 
de 2011 - 

Prazo para apresentação do formulário de 
apresentação do pedido completo 

10 de Fevereiro de 
2012* 

1 de Novembro 
de 2011 15h00 

Informação aos requerentes sobre a avaliação 
do formulário de apresentação do pedido 
(etapa 2). 

19 de Abril de 2012* 22 de Novembro 
de 2011* - 

Notificação da atribuição (após a verificação 
da elegibilidade) (etapa 3) 31 de Maio de 2012* 2 de Dezembro 

de 2011* - 

Assinatura do contrato 30 de Julho de 2012* 19 de Dezembro 
de 2011* - 

*Data provisória. Todas as horas são indicadas na hora local do país da Administração Contratante. 

Este calendário indicativo poderá ser actualizado pela Autoridade Contratante durante o procedimento. 
Nesse caso o calendário actualizado deverá ser publicado na internet dentro do Web site da EuropeAid 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome e no Web site da 
Delegação da UE em Moçambique http://eeas.europa.eu/delegations/mozambique/index_en.htm. 

 
NOTA PARA OS REQUERENTES: as propostas apresentadas no âmbito do Lote 2 e recebidas depois 
do dia 15 de Setembro, tendo sido aceites para a avaliação uma vez que enviadas antes da data limite, serão 
avaliadas de acordo com o calendário estabelecido para os Lotes 1 e 3.  
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