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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, Zambézia

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 



Nota: Anexo B = futuro Anexo III do Contrato, com
modificações menores (erros arítmeticos) e sem aumentar
o valor da subvenção ou a percentagem da contribuição UE

• Variação maxi. autorizada entre doc. síntese e pedido 
completo: 20 % da contribuição UE

• Orçamento é uma estimativa e um limite global dos 
custos elegíveis

• Para ser aceites, as despesas deverão refletir um 
custo efectivamente incorridos, realizado pelos 
beneficiários e/ou uma opção de custos simplificados

• Refletir com clareza as actividades descritas na 
proposta

• Orçamento deve ser realista e apresentar uma boa 
relação custo/eficácia:

- Plausível, razoável, não desmesurado 



Custos elegíveis

• Custos directos elegíveis:

- Pessoal afectado à Acção

- Custos de viagem

- Acquisição de equipamento

- Bens consumíveis

- Contratos assinados pelo requerente

- Serviços (auditoria, tradução, bancários, etc...)

- Impostos não recuperados (sob condição de prova)

• Custos Simplificados

• Reserva para Imprevistos (5%)

• Custos indirectos elegíveis (7%)



Custos não elegíveis

• Contribuições em especie: não correspondem a 
despesas efectivas e não são consideradas como co-
financiamento (não são custos elegíveis)

• Não elegíveis: 

- Dívidas e/ou perdas

- Custos financiados numa outra acção pela UE, 

- Perdas cambiais, 

- Compra terrenos ou edifícios, 

- Créditos a terceiros,

- Salários de funcionários. 



Custos obrigatórios (essenciais)

• Monitoria e avaliação 

• Auditoria

• Participação em reuniões/eventos 
organizados pela DelUE/PAANE

• Supervisão financeira/administrativa do 
projecto

• Visibilidade



Definição: custos que uma vez aprovados, não devem ser
corroborados por documentos contabilísticos ou
comprovativos (sem controlo ex post)

3 opções (ver Anexo K):

o Custos unitários : algumas categorias específicas claramente
identificadas, montante por unidade

- ex: pequenas deslocações locais nas zonas rurais

o Montantes fixos: cobrem em termos globais algumas categorias
claramente identificadas

- ex: custo global de organização de uma cerimónia

o Financiamento a taxa fixa (percentagem): cobrem alguns
custos específicos proporcionais ao uso real pelo projecto
mediante aplicação de uma percentagem fixada ex ante

- ex: funcionamento do escritório como % dos salários



• Na folha 1 do Orçamento: acrescentar em letras
maiúsculas “CUSTO UNITÁRIO”, “MONTANTE FIXO” ou
“TAXA FIXA”

• Na folha 2 do Orçamento: indicar os métodos e calculo e
identificar o beneficiário

• Montante total máximo autorizado: 60.000 EUR por
beneficiário (para o requerente e mesmo valor para
cada um dos eventuais co-requerentes, e/ou afiliados)

• Não devem ser custos inelígiveis ou já incluidos em
outras rubricas



Folha 1 : Orçamento da Acção

Opções de CUSTO SIMPLIFICADO
1. Orçamento da Acção1

Ano 1

Despesas

Unidade 13 # de 

unidades

Custo 

unitário 

(em EUR)

Custo total 

(em EUR)3

1. Recursos Humanos

1.1 Salários (salários brutos, incluindo encargos da 

segurança social e outros custos relacionados, 

pessoal local)4

1.1.1 Pessoal técnico Por mês 12 4000 48000

1.1.2 Pessoal administrativo e de apoio

CUSTO UNITÁRIO Por

mês 12 3500 42000

1.2 Salários (salários brutos, incluindo encargos da 

segurança social e outros custos relacionados, 

pessoal expatriado/internacional) Por mês

1.3 Ajudas de custo para deslocações em 

serviço/viagens5

1.3.1 Ao estrangeiro (pessoal afeto à ação) Per diem diário 60 100 6000

1.3.2 Locais (pessoal afeto à ação)

CUSTO UNITÁRIO por

dia 200 20 4000

1.3.3 Participantes em seminários/conferências Por dia



Folha 1 : Orçamento da Acção

Subtotal Recursos Humanos

2. Viagens6

2.1 Viagens internacionais Por voo 5 1000 5000

2.2 Transporte local 

CUSTO UNITÁRIO Por

mês 12 200 2400

Subtotal Viagens

4. Escritório local TAXA FIXA 3 % 3000

4.1 Custos relativos a veículos Por mês

4.2 Arrendamento de escritórios Por mês

4.3 Consumíveis-material de escritório Por mês

4.4 Outros serviços (tel./fax, 

eletricidade/aquecimento, manutenção) Por mês

Subtotal escritório local

5. Outros custos, serviços8

5.1 Publicações9

5.2 Estudos, investigação9 MONTANTE FIXO 8000



Modelo = Anexo B das Orientações (formato Excel, 3 
folhas):

 Folha 1: Orçamento da Acção para duração total e
detalhes para os primeiros 12 meses, custo total da
Acção (Contribuição da UE e co-financiamento)

 Folha 2: Ficha justificativa

 Folha 3: Montante solicitado e outras fontes de
financiamento previstas



Folha 1 : Orçamento da Acção

• Todos os valores em EUROS

• Para toda a duração e para o Ano 1 (sem indicar datas)

• Custo global da acção (contribuição UE + outras
contribuições do requerente e outros doadores)

• Combinação de custos incorridos e opções de custos
simplificados

• Não gerar lucros e não haver duplo financiamento

• 5 colunas: Descrição da rúbrica, unidade escolhida, nr. de
unidades, custo unitário, custo total

• Deixar todas as linhas, mesmo sem valor, respeitar a ordem
e numeração das rubricas

• Consultar todas as notas de rodapé



Folha 1 : Orçamento da Acção

1- Recursos Humanos :

- Distinguir o pessoal técnico, administrativo e de apoio,
pessoal temporário, activistas, expatriado...

- Deve corresponder à parte descritiva da acção (2.1.2) e
ao quadro lógico (meios/custos)

- Salário fixado conforme grelhas praticadas pela
organização

- Escolher a unidade mais aprópriada (mês, dias, ...)

- Salário brutos (taxas, INSS, etc incluidas)



Folha 1 : Orçamento da Acção

1- Recursos Humanos :

- Tempo parcial:

ex: contabilista recrutado durante 12 meses a tempo parcial ou
50% do seu tempo de trabalho dedicado ao Projecto, descrito
no título e na Folha 2. Atenção: preencher Folhas de tempo)

Refletido no número de unidades e não no custo unitário

Ano 1

Despesas Unidade # de unidades Custo unitário

(em EUR)

Custo total

(em EUR)

1. Recursos 

Humanos

1.1.2 Contabilista 

Meio tempo

Mês 6 500 3000



1- Recursos Humanos :

“Actividades essenciais”, Orientações, 2.1.4, pag. 12:
supervisão financeira/administrtaiva do projecto

- Per diem:

• Pagos ao pessoal do Projecto em missão fora do local
habitual de trabalho

• Não exeder os valores e regras internas da organização e os
valores máximos da UE publicados no dia da assinatura do
contrato

• Valor global para cobrir as despesas de alojamento,
alimentação, transportes locais e pequenas despesas

• Caso custos alojamento e comida pagos direitamente:
rubrica 3.5 ou 5.7



2- Viagens :

• Se avião: Unidade = por voo, por viagem

• Se transporte terrestre: aluguer de viatura (3.1), custos de
combustível para viatura da organização ou de aluguer
(4.1), portagem...

• “Actividades essenciais”, Orientações, 2.1.4, pag. 12:
participação em reuniões/eventos do PAANE-UE

3- Equipamentos e fornecimentos :

• Indicar se compra ou aluguer: deve corresponder a
descrição/necessidade da acção e indicado no quadro lógico

• Custos de seminários: 3.5 ou 5.7

• Pensar já no destino final do equipamento, após o fim (art.
7.3 das C:G. Contrato)



3- Equipamentos e fornecimentos :
1. Orçamento da Acção1

Ano 1

Despesas

Unidade 13 # de unidades Custo 

unitário 

(em EUR)

Custo total 

(em EUR)3

3. Equipamentos e fornecimentos7

3.1 Compra ou aluguer de veículos

3.1.1 Compra motorizada para os 3 técnicos Por mota 3 1000 3000

3.1.2 Aluguer carro para visitas de campo Por dia 50 200 10000

3.2 Mobiliário, equipamentos informáticos

3.2.1 Kits laptop e impressora Por kit 2 1200 2400

3.2.2 Cameras digitais

Por 

camera 2 300 600

3.3. Máquinas, ferramentas…

3.4 Peças sobresselentes/material para máquinas, 

ferramentas

3.5 Outros (especificar) 

3.5.1 Alimentação para seminário de divulgação

Por 

seminario 6 1000 6000

3.5.2 Material pedagógico para seminário de divulgação

Por 

seminário 6 500 3000

Subtotal Equipamentos e fornecimentos 25000



4- Escritório local:

• Custos específicos dedicados ao Projecto
(custos reais)

• Uso a 100% para o projecto ou parcialmente:
adaptar o calculo dos custos

• Veículo (log book), aluguer de escritório, outros
serviços (água, internet, internet)

• Montantes fixos não aceites



5- Outros custos - serviços :

• Custos de Publicação(5,1) e estudos (5,2) e conf. &
seminários(5.7). Apenas quando plena subcontratação (Se não
distribuição nas outras rubricas)

• Custos de auditoria (5.3) (“Actividades essenciais”, Orientações,
2.1.4, pag. 12): custos anuais, não sub-estimar o custo

• Custos de monitoria e avaliação (5.4) (“Actividades essenciais”,
Orientações, 2.1.4, pag. 12)

• Custos de tradução/ interpretação(5.5)

• Custos de garantia (5.6): não aplicável. Perdas cambiais: não
elegível

• Acções de visibilidade (5.8) (“Actividades essenciais”, Orientações,
2.1.4, pag. 12): Manual de visibilidade da UE.



6- Outros :

• Rubrica a utilizar apenas se um custo específico não pode ser
alocado numa outra rúbrica (1 a 5)

• Ex: aluguer de espaço para capacitação

7- Subtotal custos directos elegíveis (1 a 6)

8- Custos indirectos (taxa fixa, 7% maxi do 7-):

• Custos elegíveis que não podem ser indicados como despesas
específicas diretamente relacionadas com a implementação da
Acção, nem imputados diretamente em termos contabilísticos

• Não pode cobrir despesas inelegíveis, nem custos já atribuidos a
outras rúbricas

• Sem documento justificativos contabilísticos, e não entram nos
custos simplificativos

• 9- Total custos elegíveis (7 + 8)



10- Reserva para imprevistos (taxa fixa, 5 % maxi do
7-) :

• Utilização mediante autorização prévia escrita da
Administratção Contratante

• Ajustamentos necessários determinados pelas alterações
imprevisíveis das circonstâncias no terreno

11- Subtotal custos elegíveis (9 + 10)

12- Impostos e contribuições em especie:

• Não preencher

13- Total custos aceites (11 + 12)



Folha 2 : Justificação do orçamento (ou Ficha 
Justificativa)

• Coluna 1: Deve corresponder exatamente às rubricas da
folha 1

• Coluna 2:
- Explicação narrativa para demostrar a necessidade do custo,

e estabelecer a relação com a parte descritiva da Acção
(actividades e/ou resultados).

- Descrição das informações e métodos utilizados.
- Opções de custo simplificado: identificar o beneficiário para

verificar o montante máximo autorizado.

• Coluna 3: Justificação do cálculo. Custos estimados
baseados em custos reais ou nas opções de custos
simplificados. Formulas aplicadas para calcular os valores.



Folha 2 : Justificação do orçamento (ou Ficha 
Justificativa)

2. Justificação do orçamento da 

acção Todos os anos

Despesas Explicação dos elementos orçamentais Justificação dos custos estimados

Fornecer uma explicação clara de cada elemento 

do orçamento que demonstre a necessidade das 

despesas e a sua relação com a acção (por 

exemplo, através de referências às actividades 

e/ou resultados previstos na descrição da acção).

Fornecer uma justificação do cálculo dos custos 

estimados. Note-se que a estimativa deve basear-

se nos custos reais, ou em opções simplificadas dos 

custos, se for permitido, como descrito no ponto 

2.1.5 das Orientações destinadas aos requerentes.

1. 1. Recursos Humanos

1.1 Salários (salários brutos, incluindo 

encargos da segurança social e outros 

custos relacionados, pessoal local)

Todos os custos de salários  baseados em custos 

reais na base da politica da organização

1.1.1 Coordenador 

Coordena a implementação do projecto e o

trabalho da Equipa

100 % tempo de trabalho dedicado ao projecto. 

3000 EUR=Salario mensal na base da politica da 

organização

1.1.2 Assistante administrativa

Apoia o Coordenador de projecto em todas as

tarefas administrativas (gestão do pessoal,

logística, correspondência. etc...)

Contrato a tempos inteiro

100 % tempo de trabalho dedicado ao projecto

1000 EUR=Salario mensal  na base da politica da 

organização

1.1.3 Contabilista 

Responsável pela gestão da contabilidade e

preparação dos relatórios financeiros. Contrato de

um ano assinado com a organização. 50 % do

tempo dedicado ao Projecto.

500 EUR=Salario mensal  na base da politica da 

organização.

50 % tempo para o projecto=6 meses x 500 EUR = 

3000 EUR



Folha 2 : Justificação do orçamento (ou Ficha 
Justificativa)

Despesas Explicação dos elementos orçamentais Justificação dos custos estimados

2. Viagens

2.1 Viagens internacionais

2.2 Transporte local

CUSTO UNITÁRIO do requerente por mês

Esta rubrica inclui os custos de deslocação locais, não

incluídos nas rubricas 3, como por exemplo custo de chapa

Custo estimado a 200 EUR /mês= 2 EUR/dia x saída 

no campo para 100 dias nos quais estima-se que 

será necessário usar o chapa por causa de falta do 

carro

Subtotal Viagens

3. Equipamentos e 

fornecimentos7

3.1 Compra ou aluguer de 

veículos

3.1.1 Compra motorizada para 

os 3 técnicos

3 Motorizada para deslocações dos 3 técnicos encarregados

da mobilização social: actividade AR1.3

Preço estimado para 1 mota de marca Honda: 1500

EUR. Preço de mercado: segunda mão

3.2 Mobiliário, equipamentos

informáticos

3.2.1 Laptop

3 laptop para o coordenador, a assistente administrativa, o

contabilista

Preço do mercado de HP 1200 EUR

3 x 1200 EUR = 3600 EUR

3.2.2 Cameras digitais

2 Camearas digitais : 1 para os seminários na sede e 1 para

o trabalho de campo

Preço do mercado camera Canon: 300 EUR

2 x 300 EUR = 600 EUR

3.3. Máquinas, ferramentas…

3.4 Peças sobresselentes/….

3.5 Outros (especificar) 

3.5.1 Alimentação para 

seminário de divulgação

6 Seminários de 2 dias de divulgação sobre a LOLE para

actividade AR 3.1.

A alimentação inclui 1 lanche e 1 almoço por dia para

um total de 11 EUR por pessoa calculado no base da

cotação da Kanimambo catering.

15 pessoas x 11 EUR = 165 Para 2 dias: 165 x 2 =

330 EUR

Para 6 seminários: 330 x 6 = 1980 EUR

Subtotal Equipamentos e 

fornecimentos

5. Outros custos, serviços

5.1 Publicação

5.2 Estudos, investigação

MONTANTE FIXO do Co-Requerente

Realização de um estudo de base num Distrito de Tete sobre

a existência e o funcionamento dos Conselhos de escola .

Actividade AR 2.2

O valor inclui os custos de 2 pesquisadores por 10 

dias com honorário de 200 EUR/dia + custo do avião 

(400 EUR/voo x2 voos) + transporte local 200 EUR

(2x10x200)+(400x2)+200=5000



Folha 3 : Fontes de financiamento previstas e resumo 
dos custos estimados

• Somatório das contribuições (UE e outros) = estimativa
dos custos ! % da contribuição da UE aplicada ao
total geral e não apenas a certas rubricas!

• Verificar criterios da lista de controlo do formulário de
pedido completo (pontos 11 a 14)

• Receitas, contribuição em especie e impostos : não
aplicável

• Percentagem : com 2 decimais (ex: 74,38 %)



3. Fontes de financiamento previstas e resumo dos custos estimados1

Valor Percentagem

EUR %

Fontes de financiamento previstas 

Contribuição da UE/FED solicitada no pedido (A)

Outras contribuições (do requerente, outros doadores , etc.)

Nome Condições 6

Receitas da acção 

A inserir quando aplicável e 
permitido pelas Orientações: 
Contribuições em espécie5 

CONTRIBUIÇÃO TOTAL esperada

Estimativa dos custos

Estimativa dos CUSTOS ELEGÍVEIS TOTAIS  2 (B)

Contribuição da UE/FED expressa em percentagem do total dos custos elegíveis  4 (A/B x 100)

Contribuição
UE em EUR

Outras fontes
de 

financiamento
em EUR

Contribuição
da UE em %

Rubrica 11 
do 

Orçamento



 Verificar os cálculos para evitar os erros arítmeticos

 Cancelar todas as versões drafts anteriores

 Respeitar o modelo da UE

 Preencher as 3 folhas Excel: Orçamento, Justificação e
Fontes de financiamento

 Ler todas as notas da folha 1

 Total geral na folha 1 = total geral na folha 3

 Valores em EUROS

 Orçamento organizado por rubrica conforme o tipo de
custo e não por actividades

 Orçamento reflete todos os custos da Acção, e não
apenas ós assumidos pela UE



Muito obrigado 
pela vossa atenção


