
GABINETE DO ORDENADOR 
NACIONAL PARA A COOPERAÇÃO 

MOÇAMBIQUE / UE

DELEGAÇÃO DA UNIÃO 
EUROPEIA EM MOÇAMBIQUE



oConhecer o PAANE

oClarificar as prioridades e 
critérios de elegibilidade

oEsclarecer as etapas do 
Concurso

o Informar sobre primeira fase: 
Documento de Síntese

oResponder a perguntas 
específicas



Secção 1- Apresentação do PAANE

Enquadramento geral

Lógica de intervenção

Beneficiários e grupos-alvo

Actividades e ferramentas

Secção 2- Convite para apresentação de Propostas

 Objectivos / resultados e temas prioritários

 Lotes e envelopes financeiros

 Critérios de elegibilidade

 Modalidade de apresentação do Documento de 
Síntese



Esta apresentação destina-
se exclusivamente para 
efeitos de informação. 

Somente os guias e outros 
documentos disponíveis 

nas páginas web da 
EuropeAid e do PAANE são 

aplicáveis





Entidade Financiadora: União Europeia (10º FED)

Entidade Implementadora: Gabinete do
Ordenador Nacional - MINEC

Âmbito territorial: Nacional

Orçamento: 5 Milhões de Euros (aprox. 200
Milhões de Meticais)

Duração da fase de implementação : 72 meses
até Setembro 2018



Objectivo: Reforçar a responsabilização mútua

entre Actores Não Estatais (ANE), Autoridades

Públicas (AP) e Cidadãos no país.

Resultado 1 ‖Cidadania‖: Melhoria da noção

e do conceito de cidadania entre os cidadãos

Resultado 2 ―Diálogo‖: Melhoria do diálogo

político e social entre Actores Não Estatais e

Autoridades Públicas



Beneficiários: ANE, AP e Cidadãos Moçambicanos

Em particular: 

• Cidadania: Adolescentes de 9 anos até 17 anos e o
“seu universo”: os pais, os encarregados de
educação, as autoridades comunitárias, etc.

• Diálogo: OSC e mais em geral Cidadãos e
funcionários governativos envolvidos nos processos
de diálogo a nível local, provincial e central





1-Apresentação do Documento de Síntese:

aberta a todas as OSC interessadas e elegíveis em

resposta à publicação das orientações no dia

06.10.2014

2-Apresentação da proposta completa:

apenas para os requerentes pre-seleccionados

(informados pelo GON)

Foco dessa sessão Fase 1: 
Apresentação do Documento de 

Síntese



2 resultados/prioridades/temas = 2 lotes

Lote 1- Cidadania:

Promover a difusão do conceito e da cultura de cidadania entre os
adolescentes de 9 até 17 anos de idade

Lote 2 -Diálogo:

Reforçar as capacidades dos ANE de participação nos processos e
plataformas de diálogo e nas fases de planificação,
implementação e monitora das políticas nacionais através da
criação e participação em redes nacionais aos diferentes níveis e
entre diferentes actores



Concurso de Âmbito nacional com Sub-lotes para garantir

distribuição dos projectos

Montante global disponível indicativo: 2.650.000 EUR

Lote 1 - Cidadania: 1.100.000 EUR  (ca 44 milhões MTN)

• Sub-lote 1a- Região Norte: 366.667 EUR

• Sub-lote 1b- Região Centro: 366.667 EUR

• Sub-lote 1c- Região Sul: 366.666 EUR

Lote 2 – Diálogo: 1.550.000,00 EUR (ca 62 milhões MTN) 

• Sub-lote 2a- Região Norte: 516.667 EUR

• Sub-lote 2b- Região Centro: 516.667 EUR

• Sub-lote 2c- Região Sul: 516.666 EUR

Região Norte: Cabo Delgado, Nampula, e Niassa.

Região Centro: Manica, Sofala, Tete, Zambezia

Região Sul : Inhambane, Gaza, Maputo



Valor das subvenções

• Minimo 100.000 EUR 

• Máximo  300.000 EUR 

Percentagem de Co-financiamento do PAANE

• Mínimo 50 % do custo total elegível da acção

• Máximo 95 % do custo total elegível da acção

Orçamento global 250.000 EUR, co-
financiamento requerido 80%

Valor subvenção 200.000 EUR

≠ do orçamento projecto 



3 tipos de criterios:

a) Elegibilidade dos intervenientes: as
entidades que propõem ou participam na
realização do projecto a diferentes níveis.

b) Elegibilidade da acção: o tipo de projecto
e actividades propostas

c) Elegibilidade dos custos: despesas para a
realização do projectoX

Interesse limitado não devendo apresentar 
orçamento detalhado no 
Documento de Sínteses



Quem são os intervenientes?

todas as entidades envolvidas na realização do projecto a 
diferentes níveis e com papeis e responsabilidades diferentes 

Podem ser:

• Requerente e co-requerentes (Guião par. 2.1.1 )

• Entidades afiliadas (Guião par. 2.1.2 )

• Entidades associadas (Guião par. 2.1.3)

Importante verificar os critérios de 
elegibilidade  antes de submeter a 

proposta!



Quem é?

• Beneficiário da subvenção que apresenta pedido de
financiamento e assina o contrato

Faz o qué?

• É directamente responsável pela preparação e gestão
da acção (junto com os co-requerentes e entidades
afiliadas)

• Preenche e assina a declaração do requerente no
Documento de Síntese (Parte A, secção 3)



Criterios de Elegibilidade a verificar antes de submeter a proposta

• Ter personalidade jurídica

• Não ter fins lucrativos

• Estar estabelecidos em Moçambique: entidade de direito
moçambicano devidamente registada

• Ser Actor Não Estatal com pelo menos um ano de registo

• Ter mínimo um ano de experiência no sector nos últimos três anos

• Ser directamente responsável pela preparação/gestão da acção: não
intermediário



Quem é?

• Beneficiário da subvenção que é parceiro do requerente delegando
poderes de representação ao requerente

Faz o qué?

• É directamente responsável pela preparação e gestão da acção junto com
o requerente

• Não assina a declaração no Documento de Síntese (Parte A, secção 3)

Elegibilidade

• Mesmos critérios do requerente



Quem é ?

• Entidades jurídicas com vínculo jurídico ou financeiro com o requerente:

1. Entidades do mesmo grupo : controlantes, controladas ou irmãs

2. Membros da rede do Beneficiário ( juridicamente reconhecida)

• Não são beneficiários da subvenção

Faz o qué?

• Participa na concepção e na execução da acção 

• Não assina a declaração no Documento de Síntese (Parte A, secção 3)

Elegibilidade

• Mesmos critérios do requerente



Quem é ?

• Outras organizações que participam na acção

• Não são beneficiários da subvenção

Faz o qué?

• Participam na execução de algumas actividades 

• Não assinam nenhuma declaração

Elegibilidade

• Não há condições de elegibilidade

Exemplo

• ONG 
internacionais

• Autoridade 
Publicas 



Definição de Acção 

conjunto de actividades = o projecto. 

Importante: verificar pertinência 
actividades perante as 

prioridades/resultados/temas do 
concurso

Duração

Entre 18 e 36 meses



Localização

Moçambique: qualquer Província /distrito. 
Actividades ao exterior são aceitas desde que sejam 

secundárias/acessórias

É necessário...

• Escolher uma região de implementação do
projecto : onde o núcleo principal das actividades se
realiza, mesmo que haja actividades secundárias
e/ou acessórias em outras regiões.

• Identificar o sub-lote de referência (Norte,
Centro, Sul) e o indicar no formulário de
apresentação



Como verificar a elegibilidade da acção?

Os projectos devem contribuir para

1) um dos resultados reportados no par 1.2 do
guião.

• R1-Cidadania (Lote 1) : Melhoria da noção e do
conceito de cidadania entre os cidadãos,

• R2- Diálogo (Lote 2): Melhoria do diálogo político e
social entre ANE e AP

2) os critérios cumulados dentro de cada
resultado



Lote 1 - Cidadania

3 critérios cumulados:

• Fortalecer o conhecimento do papel/responsabilidade
dos cidadãos e o seu envolvimento nos processos de
decisão;

• Promover o estabelecimento/consolidação de redes e
fóruns regulares;

• Envolver prioritariamente as instituições escolares e
as associações culturais na realização das acções.



Lote 2 - Diálogo

4 critérios cumulados:

• Fortalecer os processos de diálogo já existentes nas
sua diferentes etapas

• Facilitar o acesso à informação para preparação ao
diálogo e monitoria das políticas;

• Promover a aquisição de habilidades concretas e
utilização de ferramentas

• Promover a criação de modelos de rede multinível,
para reforçar a capacidade de advocacia



Importante:

Na avaliação do documento  
Documento de Síntese a pertinência 

dos projectos

(resultados e contexto) e’ o critério 
mais importante



Conselho:

Na elaboração do Documento de Síntese sempre 
pensar que existem actividades obrigatórias e a 
ser custeadas no orçamento (mesmo se apenas 
na segunda fase): 

Monitoria a avaliação

 Auditoria

 Participação em reuniões/eventos organizados
pela DelUE/PAANE

 Supervisão financeira/administrativa do projecto

 Visibilidade



Atenção existem :

Acções não elegíveis (2.1.4 )

Ex: Patrocínio individual para participação em acções de
formação, apoio aos candidatos ou partidos políticos;
sustentamento o funcionamento interno dos requerentes;
proselitismo, etc

Custos não elegíveis (2.1.5)

Ex: dívidas e juros; custos de projectos já financiados
EU/FED, aquisições de terrenos ou de edifícios, perdas
cambiais; etc



Número de propostas que se podem 
apresentar:

Cada proponente pode apresentar apenas
uma proposta como requerente e
uma como co-requerente/afiliado
desde que sejam em dois lotes
principais diferentes



Composto por três seções

1.1 Resumo da acção



Designação da acção: Nome do projecto

Lote:

- Assinalar o quadrado correspondente 
ao lote específico a que o seu pedido se 
refere:

 Lote 1

ou

Lote 2

Sub-Lote:

- Assinalar o quadrado correspondente 
ao sub-lote específico a que o seu 
pedido se refere:

Sub-Lote 1a, 1b, ou 1c

ou

Sub-Lote 2a, 2b, ou 2c

Localização da acção: — especificar as 
região(ões) ou Províncias 
beneficiário(s) da acção

Es: Cobué, Distrito Lago, Cabo Delgado

Duração total da acção (meses): Ex: 24 meses

Financiamento da UE solicitado 
(montante)

Ex: 150.000EUR

Financiamento da UE solicitado em 
termos de percentagem do orçamento 
total da acção (a título indicativo) 

Ex: 85 %

Objectivos da acção Objectivo(s) geral(is)

Objectivo(s) específico(s)

Grupo(s)-alvo Grupos/entidades que beneficiarão de forma directa da acção.
Ex: estudantes das escolas, membros dos grupos culturais,
líderes locais, OCB, comité de gestão de recursos naturais , etc

Beneficiários finais Destinatários que beneficiam da acção a longo prazo, 
população em geral ou um sector em sentido lato: 

Ex população da localidade de Macaneta, Jovens do distrito de 
Mocuba, as famílias camponeses e pescadores de Palma, etc.

Resultados esperados

Actividades principais

1 pagina 
máximo

Variação max
20% na fase 2

(par 2.1.1)



1.2 Descrição geral da acção: cap. 1.2

Contexto

Objectivos

Grupos interessados 

Actividades e realizações/resultados 

Calendarização(quadro temporal)

1 pagina 
máximo



1.3 Pertinência da acção em relação a

Resultados/prioridades/temas (par 1.2
guião)

Prioridades /necessidades nacionais/locais
(contexto)

Necessidades dos grupos
alvos/beneficiários

Valor acrescentado 3 pag. máximo

Documento de Síntese 5 Pag Max total



Documento de síntese

Deve também:

• Ser em português

• Incluir lista de controlo devidamente preenchida

• Incluir declaração do requerente  assinada

Não deve incluir:

• Quadro lógico

• Orçamento detalhado (apenas um valor indicativo no 
Resumo da acção)

docs apresentacao\LISTA DE CONTROLO PARA O DOCUMENTO DE S�NTESE.docx
docs apresentacao\DECLARA��O DO REQUERENTE PARA O DOCUMENTO DE S�NTESE.docx


Entrega documento de síntese

Antes de entregar verificar com a lista de controlo

• 1 original e 1 cópia + versão formato electrónico

• Sobrescrito fechado indicando no exterior:
―EuropeAid/135-475/ID/ACT/MZ (FED) -
Convite PAANE‖ e número/designação do lote e
sub-lote

• Entrega por correio registado, correio privado ou a
mão (Não por FAX/EMAIL)

• Data-limite de entrega: 24 de Novembro 2014, 14h30



Entrega documento de síntese

Endereço de entrega:

Programa de Apoio aos Actores Não Estatais - PAANE

Ministério dos Negócios Estrangeiros e de Cooperação

Gabinete do Ordenador Nacional

Avenida Julius Nyerere, nº1A - Maputo



Envio perguntas/ pedidos de
esclarecimento:

mail: info@paane.co.mz

Fax: 21 49 27 01

Correio postal: endereço GON

Data-limite para apresentação de
perguntas: 03.11.2014

Data-limite para publicação dos
esclarecimentos: 13.11.2014 (nos
websites)



1. Relevância da acção Pt.

1.1 Pertinência da proposta em relação aos objectivos e prioridades do
convite à apresentação de propostas (par 1.2)

5*2

1.2 Pertinência em relação às necessidades e limitações específicas da(s)
região(ões)-alvo e/ou dos sectores relevantes (designadamente, sinergias
com outras iniciativas da UE e ausência de duplicação)

5*2

1.3 Os participantes na acção estão claramente identificados e a escolha é
pertinente do ponto de vista estratégico (beneficiários finais e grupos-alvo)?
As suas necessidades estão claramente definidas e a proposta contempla-
as de forma adequada? à

5

1.4 A proposta contém elementos de valor acrescentado (pt 2.1.4
Capitalizar resultados iniciativas já existentes; Sinergias iniciativas similares;
Utilização de ferramentas de comunicação social; Inclusão do género;
Envolvimento crianças/jovens e fóruns representativos; Envolvimento
autoridades publicas; Alinhadas com prioridades locais)
? )

5

Total máximo pertinência 30

2. Viabilidade da acção

2.1 A acção foi concebida de forma a assegurar a sua coerência global?
Em particular, reflecte uma análise dos problemas em causa e tem em conta
os factores externos e os intervenientes relevantes?

5*2

2.2 A acção é viável e coerente em relação aos objectivos e resultados
esperados?

5*2

Total máximo viabilidade da acção 20

• Pontuação total 
max 50

• Pontuação  mínima 
para passar a fase 

2 : 30 pt



ETAPAS DATA HORA 

Prazo para apresentação de Documentos de 

Síntese 
24.11.2014 14h30 

Informação aos requerentes  e convites para 

apresentação de pedidos de subvenção 

completos 

09.02.2015  

(indicativa)  
- 

Prazo para apresentação do formulário de 

apresentação do pedido completo 

27.03.2015 

(indicativa) 
14h30 

Informação aos requerentes sobre a avaliação 

do formulário de apresentação do pedido  

27.05.2015 

(indicativa) 
- 

Notificação da atribuição e assinatura do 

contrato  

A partir de 

17.06.2015 
- 

 



CIDADE DATA HORA LUGAR/ENDEREÇO  

Maputo 13.10.2014 9h00 Sala de reunião do GON 

Av. Julius, Nyerere, nº 1A 

Beira 20.10.2014 14h00 Rainbow Hotel 

Av. de Bagamoyo, nº 3 

Quelimane 22.10.2014 8h00 Hotel Milénio 

Av. Zedequias Manganhelas, 

n° 84 

Nampula 23.10.2014 9h00 Hotel Girassol 

Av. Eduardo Mondlane, nº 

326 

 Tete 28.10.2014 9h00 Hotel Park Inn, Radisson 

Estrada da Zâmbia, 

 Bairro Chingodzi, Matundo 

Pemba 30.10.2014 8h00 Pemba Beach Hotel 

Av. Marginal, n° 5470 
 





Muito obrigado 
pela vossa atenção


