
GABINETE DO ORDENADOR 
NACIONAL PARA A COOPERAÇÃO 

MOÇAMBIQUE / UE

DELEGAÇÃO DA UNIÃO 
EUROPEIA EM MOÇAMBIQUE



oClarificar critérios de 
elegibilidade

o Informar sobre segunda fase: 
Proposta completa

oResponder a perguntas 
específicas



Secção 1 –Critérios elegibilidade 
Secção 2 – Formulário de apresentação

Secção 3 – Orçamento e custos 
elegíveis



Esta apresentação destina-
se exclusivamente para 
efeitos de informação. 

Somente os guias e outros 
documentos disponíveis 

nas páginas web do PAANE 
e  da EuropeAid são 

aplicáveis





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 projecto



Quem são os intervenientes?

Todas as entidades envolvidas na realização do projecto a 
diferentes níveis e com papéis 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!



Elegibilidade:

• 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

Deve:

• Preencher formulário Parte B Cap. 3

• Deve voltar a apresentar a declaração do
requerente Cap 8



Elegibilidade:

• Mesmos critérios do requerente

Deve:

• Ser descrito no formulário Parte B Cap. 4

• Assinar a mandado em favor do requerente:
última página par. 4.2

O co-requerente pode ser mudado/retirado
no Pedido Completo



Elegibilidade:

• Mesmos critérios do requerente

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

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

2. Membros da rede do Beneficiário ( juridicamente reconhecida)

Deve:

• ser descrita no formulário Parte B Cap. 5

• Assinar a declaração no pt 5.2

A entidade afilada pode ser mudada/retirado
no Pedido Completo



• Outras organizações que participam na acção: exemplo ONG
internacionais ou Autoridades públicas

• Não há condições de elegibilidade

• Deve ser descrita na parte B secção 6

• Não assina declaração/mandato

A Organizações associadas podem ser
mudadas/retiradas no Pedido Completo



Duração

Entre 18 e 36 meses

• Pode ser mudada no Pedido completo desde 
que não mude a logica da intervenção 

(objectivos e resultados)

Localização

Regiões/sub-lotes

• Pode ser mudada no Pedido completo desde 
que não mude a logica da intervenção 

(objectivos e resultados)



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



Actividades obrigatórias

Monitoria e avaliação

 Auditoria

 Participação em reuniões/eventos organizados
pela DelUE/PAANE

 Supervisão financeira/administrativa do projecto

 Visibilidade

• Novas actividades podem ser acrescentadas
no Pedido Completo desde que não alterem a
lógica da intervenção





DOCUMENTOS A COMPLETAR

Anexo A: Formulário de Apresentação , Parte B 
Anexo B: Orçamento 
Anexo C: Quadro lógico 
Anexo D: Ficha de identificação jurídica
Anexo E: Ficha de identificação financeira

DOCUMENTOS PARA INFORMAÇÃO
Anexo G: Modelo de contrato de subvenção
Anexo H: Ajudas de custo (diárias)  
Anexo K: Orientações custos simplificadas
Anexo J: Informações sobre o regime fiscal 

A serem 
preenchidos e 
incluídos no 
sobrescrito



Ver o formulário

1. Lembrar de anexar:

a) Quadro lógico

b) Orçamento detalhado 

c) lista de controlo preenchida (Cap. 7)

d) declaração do requerente (Cap. 8)

2. Respeitar os número de páginas

Anexo A_PtB.doc


Entrega documento do formulário

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/E-MAIL)

• Data-limite de entrega: 27 de Abril 2015, 14h30



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 de perguntas/ pedidos de
esclarecimento:

E-mail: info@paane.co.mz

Fax: 21 49 27 01

Correio postal: endereço GON

Data-limite para apresentação de
perguntas: 06.04.2015

Data-limite para publicação dos
esclarecimentos: 16.04.2015 (nos
websites)



Rubrica
Pont.

Máxima 

1. Capacidade financeira e operacional 20

1.1 Experiência suficiente no domínio da gestão de projectos? 5

1.2 Conhecimentos técnicos suficientes? 5

1.3 Capacidades de gestão suficientes? 5

1.4 Recursos financeiros estáveis e suficientes? 5

2. Pertinência da acção 30

Do documento de síntese

3. Eficácia e viabilidade da acção 20

3.1 As actividades propostas são pertinentes, práticas e estão em
conformidade com os objectivos e os resultados esperados?

5

3.2 O plano de acção é claro e exequível? 5

3.3 A proposta inclui indicadores objectivamente verificáveis? Está planeada
alguma avaliação?

5

3.4 O nível de envolvimento e participação dos parceiros é satisfatório? 5

4. Sustentabilidade da acção 15

4.1 Impacto tangível sobre os grupos-alvo? 5

4.2 Efeitos multiplicadores? 5

4.3 Os resultados esperados da acção proposta são sustentáveis:

Financeiro, institucional, político, ambiental

5

5. Orçamento e relação custo-eficácia da acção 15

5.1 As actividades estão devidamente reflectidas no orçamento? 5/

5.2 A relação custo-eficácia entre os custos estimados e os resultados
esperados é satisfatória?

10/ 

Pontuação máxima total: 100





Muito obrigado 
pela vossa atenção


