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CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO  

PROGRAMA DE APOIO AOS PROJECTOS COMUNITÁRIOS 

 

1. Quadro geral 

O contexto geral da iniciativa resulta de um pedido especifico do Ministério do Género, Criança e Acção 
Social (ex MMAS) que enquadra os problemas relativos à pobreza e fornece o quadro de referência no qual o 
projecto será articulado. 
A Cooperação Italiana reconhece a importância dos projectos comunitários de desenvolvimento, com uma 
atenção particular aos sectores da saúde, educação e desenvolvimento rural em Moçambique, País 
prioritário para todo o Sistema Itália.  
Para tal fim, o Ministério italiano dos Negócios Estrangeiros e Cooperação Internacional (MAECI) elaborou 
um Programa de Apoio ao desenvolvimento comunitário que vai envolver as áreas da educação, saúde e dos 
serviços higiénico-sanitários, destinado a responder a dois objectivos:  
 

I. Objectivo geral: facilitar a interacção entre os cidadãos e as autoridades locais, no âmbito do 
processo da descentralização política, administrativa e financeira; tema central nas políticas de 
cooperação; 
 

II. Objectivo específico: fornecer os recursos financeiros necessários para a implementação de 

projectos que visem responder às necessidades de desenvolvimento da comunidade e que sejam 

consistentes com os objectivos existentes nos planos de desenvolvimento dos governos locais.   

 

A área de intervenção  do programa abrangerá todo o País. 

  

 

2. Destinatários do projecto  

Os beneficiários directos do programa serão:  

I. Instituições Públicas: Autoridades Locais de Moçambique que serão apoiadas na realização das 

suas principais tarefas nos sectores sociais. A interacção criada entre os cidadãos e as 

autoridades locais consentirá a estas aproximá-las às necessidades reais da população, fazendo 

uma comparação continua entre os dois atores para o desenvolvimento. 

  

II. Comunidades rurais e urbanas: As comunidades beneficiarão das actividades do programa sendo 

directamente envolvidas na construção ou reabilitação de infra estruturas sociais. As 
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comunidades beneficiarão também de uma relação mais estreita com as autoridades locais, 

exercendo de forma mais eficaz os seus direitos como cidadãos. 

 

  

3. Requisitos para a participação 

A iniciativa será realizada em gestão directa, portanto, sujeita a uma monitoria continua pelo Gabinete da 

Cooperação Italiana da Embaixada da Itália em Maputo. As actividades a serem realizadas serão 

identificadas através de um processo de consulta às populações. Os pedidos de acesso ao financiamento 

serão recebidos pelas seguintes entidades: Comunidades de base legalmente constituídas (e não) e sem fins 

lucrativos, Centros Administrativos, Distritos e, em geral, as entidades que representam a comunidade, que 

deverão indicar na proposta uma Organização não-governamental1  Internacional que opere no contexto 

Moçambicano e que assumirá a responsabilidade de contabilizar correctamente as despesas. Os pedidos 

deverão também ser acompanhados por uma carta de concordância (Anexo 3).  

4. Financiamento  

O custo de cada iniciativa não pode ser superior a 30.000,00 euros  nos quais são incluidos os custos de 

auditorias, efectuadas por uma empresa nacional (moçambicana) ou internacional, que responda aos 

standards e boas práticas internacionais. E’ admissível a associação de duas ou mais organizações não 

governamentais, para a execução de actividades diferenciadas, mas que operem nas mesmas áreas 

geográficas e sectoriais, a fim de poderem solicitar a contribuição prevista para cada actividade. A ONG tem 

que abrir uma conta bancária dedicada ao projecto em moeda local (Meticais). A afectação da contribuição 

será feita em três tranches: 

 

1. Primeira tranche, sob forma de antecipação, equivalente a 50% do financiamento total; 

2. Segunda tranche igual a 30% do financiamento total, que será paga após a apresentação da seguinte 

documentação: 

- Um relatório de meio termo sobre o estado de avançamento das actividades realizadas (Anexo 

7) que permita à UTL (Unidade Técnica Local) da Cooperação Italiana a execução das actividades 

de monitoria in itinere; 

- Um relatório financeiro (folhas 1 e 2 do Anexo 6) acompanhado pela cópia conforme das 

facturas  que comprovem que foi gasto ou empenhado pelo menos 70% da primeira tranche; 

- Extracto da conta bancária. 

3. Saldo, que terá lugar após a certificação da boa execução da obra por parte das Administrações 

locais (Anexo 9) e após verificação pela UTL sobre a regularidade das despesas com base na 

documentação fornecida pela empresa de auditoria designada pela entidade realizadora. A 

documentação deverá ser recebida pela UTL em formato original, e será dever da entidade 

implementadora preservar as cópias da contabilidade. 

 

 

 

                                                           
1
 Para ONG internacional refere-se a definição dada pelo Banco Mundial: “As organizações privadas que prossigam actividades para aliviar o 

sofrimento, promover os interesses dos pobres, proteger o meio ambiente, fornecer serviços sociais básicos, ou iniciar o desenvolvimento da 
comunidade. As ONGs internacionais estão normalmente localizadas num pais já desenvolvido e realizam o seu trabalho na maioria nos países em 
desenvolvimento” 
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4.1 Valores por tipo de despesa  

 

A tabela  a seguir indica as despesas previstas e os custos excluídos do programa.  

 

                               Tabela 1  

1. Materiais 100.000,00 Euros 

 Material didáctico  

 Mobiliário escolar  

 Equipamentos biomédicos  

 sob total 100.000,00 Euros  

   

2. 
Manutenção e construção infra 

estruturas  
346.000,00 Euros 

 Construção escolar   

 Construção sanitária  

 Poços  

 Serviços higiénico-sanitários e de 

distribuição de água  

 

 Placa comemorativa2  

 Sob total 346.000,00 Euros 

 Total 446.000,00 Euros 

3. Custos excluídos 

 Despesas correntes e custos administrativos (salários, alugueres, 

telefone, electricidades, transporte, custos de monitoria, consultoria, 

etc.) 

 Papelaria (resmas, canetas, arquivos etc.) 

 Viagens e per diem  

                                                           
2 A placa comemorativa deve conter a seguinte declaração: “Este/a (nome obra/projecto) foi financiado pela Cooperação Italiana ” em baixo deve ser 
posto o logotipo da Cooperação Italiana. A despesa máxima esperada para a actividade de visibilidade é de 200,00 Euros   
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 Terrenos e licenças relacionadas a utilização da terra (DUAT, licenças 

etc.) 

 Veículos 

 Bolsas de estudo  

 Animais em geral (vacas, suínos, galinhas, etc.) 

 

 

5. Sectores de interesse do programa e actividades 

 

As áreas de interesse directamente financiadas pelo programa incluem: 

 

I. Educação: 

a. Actividades gerais previstas:   

i. Construção/reabilitação de aulas e aquisição de mobiliário escolar;  

ii. Instalação de energia eléctrica; 

iii. manutenção e pequenas obras de reabilitação de escolas rurais/urbanas; 

iv. Melhoria da qualidade e quantidade dos serviços e o relacionamento 

cidadão/instituição. 

 

II. Saúde e serviços higiénico-sanitários  

a. Actividades gerais previstas:  

i. Construção/reabilitação de postos de saúde; 

ii. Aquisição de materiais para os centros de saúde, com excepção de medicamentos e 

produtos médicos; 

iii. Construção e manutenção de poços; 

iv. Tanques e serviços para a distribuição da água, para as escolas e/ou postos de saúde 

rurais/urbanos; 

v. Construção de instalações sanitárias nas escolas e/ou postos de saúde 

rurais/urbanos.  

 

III. Actividades excluídas para as duas áreas de interesse: 

 

i. Formação em TIC; 

ii. Projectos de micro-finanças; 

iii. Ensino universitário; 

iv. Desenvolvimento de centros comunitários; 

v. Construção de edifícios religiosos e outras actividades relacionadas; 

vi. Centros de desenvolvimento infantil; 

vii. Projectos de investigação; 

viii. Assessoria Jurídica; 

ix. Projectos orientados para desenvolvimento do sector privado; 

x. Bolsas de estudos e viagens 
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6. Processo de candidatura 

 

Para se candidatarem, as ONGs, devem apresentar um Concept note (Anexo 1) no Gabinete da Cooperação 
italiana em Maputo. No Concept note devem ser claramente identificadas as obras a serem realizadas e o 
seu impacto na população da comunidade ou do distrito.  
A documentação técnica deverá ser acompanhada por uma carta em que as autoridades locais declaram a 
utilidade da obra e as sua conformidade com os documentos de planificação sectorial (Anexo 3) e pelo 
pedido de financiamento (Anexo 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No caso do Concept note ser seleccionado, as entidades realizadoras terão de apresentar o documento 
técnico do projecto (Anexo 4) acompanhado por três estimativas com indicação da obra a ser realizada 
(Anexo 5). O documento deve conter a cotação seleccionada pela entidade realizadora dando a relativa 
motivação dos critérios utilizados no processo de selecção. No caso de projectos que se realizem em 
autoconstrução, os beneficiários deverão apresentar uma auto certificação das competências técnicas, 
acompanhada por uma carta de concordância por parte da autoridade local. Para os projectos em 
autoconstrução, para fins de contabilização, será necessário apresentar os recibos das despesa, de acordo 
com o Relatório Financeiro (Anexo 6).  
 
Os projecto seleccionados deverão ainda indicar: 
 

 O Co-financiamento valorizado que a Comunidade ou a Administração local colocará à 
disposição para a realização da obra, que representará uma percentagem não inferior a 5% 
do financiamento total e que poderá ser utilizado para cobrir os custos excluídos indicados 
na Tabela 1;  

 Um contrato estipulado com uma agência de auditoria externa, de direito nacional ou 
internacional, que seja conforme às normas e às boas práticas internacionais. 
 

A abertura da conta bancária por parte da entidade realizadora deverá ser feita no prazo de 10 dias a contar 
da assinatura do contrato. 
Tanto em fase de Concept note, como na fase de projectação, as comunidades ou as Administrações locais 
deverão, obrigatoriamente, designar uma ONG internacional (ver nota 1), que irá actuar como Entidade 
Realizadora e/ou Fiscalizadora. A proposta de candidatura e os respectivos anexos deverão ser redigidos em 
língua portuguesa.  
 
 
 
 
 
 
 

Os Concept note deverão ser enviados até 15 de Abril 2015 às 12.00 horas. 
Por e-mail ao endereço papc.italia@gmail.com, indicando como assunto “Nome do projecto 
apresentado –ONG -Programa de Apoio aos Projectos Comunitários”; 
 
Os projectos apresentados fora do prazo não serão aceites e a Cooperação Italiana  contactará 
apenas os proponentes dos Concept note que serão seleccionados para a 2ª fase.  
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7.Cronograma das principais actividades  
 
A execução do programa deverá ser concluída no prazo de 12 meses a contra da data de assinatura do 
contrato. A Entidade Realizadora deverá apresentar um relatório a médio prazo (Anexo 7) sobre o estado de 
avançamento técnico - financeiro das actividades realizadas, um relatório final (Anexo 8) aquando da 
conclusão do projecto, que inclua a auditoria das contas realizada por uma empresa de auditoria que seja 
conforme aos standards internacionais e outros relatórios sobre o projecto a serem fornecidos a  pedido da 
Cooperação Italiana.  
 

 

 

Figura 1 – Timeline 

 

 
 

 

8. Critérios de avaliação 

Os projectos serão avaliados em relação aos seguintes critérios. 

Capacidade organizativa  
 Pelo menos 3 anos de experiência em 

Moçambique 

 Experiência anteriores em projectos 

similares 

 Recursos humanos suficientes 

 Recursos financeiros disponíveis 

 Capacidade financeira capaz de garantir 

o funcionamento da organização, os 

custos administrativos e despesas 

imprevistas.  
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Conteúdo do projecto   Apresentação de um projecto que 

responda às necessidades locais 

 Resultados esperados que beneficiem 

directamente a população local 

 Sistemas de monitoria e avaliação 

adequadas 

 Utilidade e sustentabilidade do projecto 

 Envolvimento do governo local 
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Lista dos Anexos  

 Anexo 1 “Concept Note” 

 Anexo 2 “Pedido de concessão do contributo” 

 Anexo 3 “Carta de concordância das Autoridades locais” 

 Anexo 4 “Modelo de Documento de Projecto” 

 Anexo 5 “Avaliação da repartição do financiamento em euros” 

  Anexo 6 “Relatório financeiro” 

 Anexo 7 “Relatório de médio prazo” 

 Anexo 8 “Relatório Final” 

 Anexo 9  “Carta de certificação de execução da obra por parte da autoridade administrativa 

local” 

  CONTRATO 


