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Panorama deste guia e modo de utilização

Bem-vindo ao Manual do BACKUP. Este documento é destinado a si, se estiver a
■ considerar submeter uma proposta de projecto para o BACKUP;
■ se estiver no meio de implementação de um projecto; ou
■ a encerrar o seu relatório.

Por favor, leia-o antes de iniciar a sua proposta, ele irá ajudá-lo a compreender o que podemos ofere-
cer e o que procuramos nas propostas, o que irá facilitar o processo de desenvolvimento do projecto e 
poupar-lhe tempo. Pode também regressar ao projecto ao longo das suas fases de desenvolvimento e de 
implementação.

O manual contém uma introdução ao BACKUP, um esboço dos nossos objectivos e prioridades, orienta-
ções sobre a concepção de um projecto, uma visão geral do ciclo do projecto BACKUP e uma visão geral 
de como funciona a contratação com o BACKUP.

Este manual pode mudar. Por favor, assegure-se de ter sempre a versão mais actualizada, visitando o 
website do BACKUP.

Finalmente, se tiver alguma dúvida, não hesite em contactar-nos em backup@giz.de.

https://www.giz.de/en/worldwide/39036.html
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O BACKUP Health (BACKUP) é uma iniciativa para prestar assistência técnica aos parcei-
ros públicos e da sociedade civil na implementação e na coordenação de fundos de meca-
nismos de financiamento internacionais, com um enfoque histórico no Fundo Global 
de Luta contra a SIDA, Tuberculose e Paludismo (GFATM). Criado em 2002, o BACKUP 
implementou mais de 600 medidas com os parceiros em cerca de 90 países.

Encomendado pelo Ministério Federal Alemão para a Cooperação Económica e 
 Desenvolvimento (BMZ), o BACKUP seleccionou quatro países com funcionários no país: 
 Camarões, Quirguizistão, Malawi e Nigéria. Paralelamente a estes países, outros países 
podem candidatar-se a apoio orientado para a demanda.

No âmbito do co-financiamento pelo Foreign, Commonwealth & Development Office 
(FCDO) do Reino Unido, o BACKUP seleccionou seis países focais com funcionários no 
país: República Democrática do Congo (RDC), Nigéria, Uganda, Tanzânia e Zimbabwe. 

O BACKUP tem sido financiado pela Agência Suíça para a Cooperação e Desenvolvimento 
(SDC) desde 2013. Os países em que a SDC se focalizou são a Etiópia, o Níger e a Tanzânia 
(sem funcionários no país).

A equipa de consultores técnicos e especialistas contratuais do BACKUP está sediada na 
Alemanha e os nove países parceiros com funcionários. O objectivo global da actual fase 
do projecto do BACKUP é aumentar a capacidade dos governos e das organizações da 
sociedade civil de utilizar o financiamento global para reforçar os sistemas de saúde.

Compreendendo o BACKUP

O que é o 

CAPÍTULO 1
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CAPÍTULO 1

Os objectivos do BACKUP

O principal objectivo do BACKUP é reforçar e apoiar os governos e as organizações da 
sociedade civil na sua capacidade de utilizar os fundos dos mecanismos de financiamento 
da saúde global, como o GFATM, para reforçar os seus sistemas de saúde. Este objectivo 
é alimentado por objectivos partilhados pela comunidade global como um todo: O Ob-
jectivo de Desenvolvimento Sustentável n° 3 e a Agenda 2030, a Cobertura Universal da 
Saúde (UHC) e o Plano de Acção Global para uma Vida Saudável e Bem-estar para Todos.

Ao trabalhar com os nossos parceiros nacionais, o BACKUP pretende desenvolver pacotes 
de apoio coerentes e fornecer apoio a longo prazo em vez de dar assistência ad hoc 
e a curto prazo.

Pretendemos alcançar o nosso objectivo global trabalhando em três sub-objectivos:

1. Reforço da coordenação nacional do financiamento global da saúde
 
Gostaríamos de apoiar os países no reforço da coordenação de programas financiados por 
mecanismos de financiamento da saúde global e de assegurar que os programas estejam 
bem alinhados com as estratégias nacionais.

A coordenação significa envolver todos os intervenientes relevantes, incluindo a socieda-
de civil e os principais grupos afectados, todos eles devem ser envolvidos em cada etapa 
do ciclo de um programa. 

Exemplos de actividades nesta área:
■  Aconselhamento na prestação de supervisão estratégica dos programas financiados 

pelo GFATM.
■  Desenvolvimento das capacidades dos intervenientes não estatais para contribuir para 

os diálogos nacionais.
■  Aconselhamento sobre o desenvolvimento de estratégias, particularmente sobre as liga-

ções entre as estratégias sectoriais nacionais, os programas de saúde e o financiamento 
global, com a participação da sociedade civil.

■  Análises dos processos de coordenação no sector da saúde

2. Reforço das instituições nacionais do sistema de saúde

Apoiamos as instituições nacionais no desenvolvimento das suas capacidades técnicas 
e organizacionais. Quando as instituições nacionais forem capazes de estabelecer as suas 
prioridades no reforço dos sistemas de saúde, como parte do financiamento global da 
saúde, isto aumentará a eficácia e a sustentabilidade dos investimentos globais na saúde, 
reforçará os sistemas de saúde para assegurar um impacto a longo prazo e torná-los mais 
resistentes a surtos epidémicos ou pandémicos.

Exemplos de actividades nesta área:
■  Construir conhecimentos especializados no reforço dos sistemas de saúde.
■  Aconselhamento e assistência técnica sobre gestão e utilização de dados.
■  Desenvolvimento organizacional e capacitação institucional para as entidades e as 

funções de um sistema de saúde, tais como as Unidades de Implementação de Progra-
mas (UIP) para programas financiados globalmente, laboratórios ou aprovisionamento 
e gestão da cadeia de abastecimento, por exemplo, utilizando a abordagem de Assistên-
cia Técnica Estratégica para a Excelência das Subvenções (STAGE). 

Em que  áreas 
 trabalha o 
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3. Melhoria da gestão de serviços de saúde descentralizados baseados na comunidade

O BACKUP apoiará a gestão integrada dos serviços de saúde ao nível sub-nacional em 
países parceiros seleccionados. As experiências de implementação serão partilhadas e 
alimentadas em diálogos nacionais. Isto irá promover a integração de medidas financia-
das globalmente para combater doenças específicas nos serviços de saúde existentes, 
adaptando-as às necessidades específicas de grupos populacionais vulneráveis, melho-
rando assim a equidade sanitária.
 
Note-se que o BACKUP não pode aceitar propostas de projectos não solicitados nesta área.

COVID-19

O BACKUP tem recursos limitados para apoiar projectos que abordem a pandemia da 
COVID-19 no âmbito do nosso principal objectivo e sub-objectivos acima expostos. 
Os objectivos do projecto devem ser o reforço dos sistemas de saúde a médio ou longo 
prazo e as propostas devem ser alinhadas e aprovadas pela entidade que coordena a 
resposta da COVID-19 ao nível nacional.

Exemplos de actividades nesta área:
■  Acesso e implementação do financiamento para a resposta à COVID-19 por parte do 

GFATM.
■  Avaliações de risco e adaptações para programas de doenças.
■  Reforço das infraestruturas de laboratórios.
■  Formação em prevenção e controlo de infecções (IPC) para a Covid-19 e outras doen-

ças infecciosas.
■  Melhoria da gestão da informação e da utilização de dados.
■  Integração dos serviços da Covid-19 com outros programas de doenças.

Prioridades transversais: Direitos humanos, género, equidade e relação custo-benefício

Os Direitos humanos, a igualdade de género e a equidade estão inextricavelmente liga-
dos. O mais alto nível de saúde alcançado deve reflectir-se no nível de saúde dos grupos 
socialmente mais desfavorecidos. Ao mesmo tempo, as barreiras dos direitos humanos 
aos cuidados de saúde e a desigualdade de género são os principais factores de iniquida-
de para o SIDA, a tuberculose e a malária. Uma perspectiva de equidade, de género e de 
direitos humanos é, portanto, essencial para alcançar a cobertura universal da saúde e os 
objectivos estabelecidos na luta contra estas três doenças.

O BACKUP esforça-se por seguir uma abordagem centrada nas pessoas e baseada nos 
direitos humanos, colocando uma forte ênfase na identificação das populações mais 
vulneráveis e no apoio às suas necessidades. Sempre que possível, o BACKUP recolherá 
e analisará os dados do projecto desagregados por género, rendimento e geografia. Da 
mesma forma, as comunidades e as populações chave devem procurar envolver-se no 
planeamento, na concepção e na implementação de projectos.

Para assegurar que os projectos tenham o maior impacto, o BACKUP esforça-se por 
alcançar uma boa relação custo-benefício nos seus projectos. Isto inclui a adesão aos 
processos de contratação pública necessários, a avaliação dos dados sobre as necessi-
dades durante a fase de desenvolvimento do projecto e a recolha de dados sobre alvos 
definidos durante e após a implementação do projecto.
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CAPÍTULO 1

Com quem pode  
o   trabalhar?

Note-se que para receber fundos, as organizações precisam de cumprir certos requisitos 
formais e demonstrar a sua capacidade administrativa (ver abaixo em “análise da aptidão 
comercial”). O BACKUP espera que as organizações parceiras dediquem o tempo e os 
recursos necessários para uma implementação e coordenação eficazes dos projectos.

Para assegurar o alinhamento de um projecto com outros processos relevantes no sector 
da saúde, o BACKUP solicita que os parceiros obtenham o aval de uma entidade coorde-
nadora apropriada, no geral o presidente ou o vice-presidente do Mecanismo de Coorde-
nação do País (CCM).

Camarões

Niger

Quirguizistão

RDC

África  
do Sul

Etiópia

Uganda

Tajiquistão

 Uzbequistão

Moçambique
Zimbabwe

Burkina 
Faso

Nigéria

Guiné

Serra 
Leoa Libéria

Zâmbia

Tanzânia

Nepal

Malawi

Camboja

O BACKUP pode implementar projectos com os seguintes tipos de organizações:

Mecanismos de Coordena-
ção dos Países (CCMs)

Ministérios e instituições  
de saúde pública

Agências governamentais de 
implementação de subvenções

Organizações nacionais  
da sociedade civil

nos seguintes países (países prioritários em negrito):
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Concepção de um projecto  
a implementar com o BACKUP

O desenvolvimento de projectos com o BACKUP é um processo iterativo e colaborativo. 
Em vez de solicitar uma proposta de projecto completa, que é depois aprovada ou recusa-
da, o BACKUP pede-lhe que apresente primeiro um esboço de projecto muito resumido. 
O BACKUP dá então o feedback e, se o projecto prometer ser bem enquadrado, poderá 
convidá-lo a desenvolver uma proposta de projecto mais detalhada. Uma proposta apre-
sentada pode então passar por revisões adicionais baseadas no feedback e no aconselha-
mento dos consultores técnicos do BACKUP antes de ser finalizada.  Pode encontrar mais 
detalhes sobre o processo no capítulo seguinte.

O BACKUP faz as seguintes perguntas ao considerar ou analisar uma proposta de pro-
jecto. O BACKUP pode aconselhá-lo sobre as mesmas à medida que desenvolve a sua 
proposta:

■  O projecto contribui para os objectivos do BACKUP? (vide [inserir números de página] 
acima para uma visão geral dos objectivos do BACKUP)

■  Como é que o projecto aborda as prioridades transversais do BACKUP, os direitos huma-
nos, o género, a equidade e a relação custo-benefício? (vide [inserir números de página] 
acima)

■  O que dizem as provas disponíveis sobre
 • a urgência da questão que o projecto pretende abordar?
 • a eficácia das abordagens propostas?
 • a sustentabilidade das medidas propostas?

■  A proposta (incluindo, por exemplo, o conceito de monitorização e os termos de refe-
rência) é tecnicamente sólida e coerente?

■  A sua organização está bem posicionada para implementar o projecto?

Como é que o  
avalia e prioriza as 
 propostas de projectos?

CAPÍTULO 2

https://www.giz.de/expertise/downloads/Project%20outline%20form.docx
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Aqui estão algumas das perguntas que podem ajudar a analisar ou a considerar as priori-
dades transversais do BACKUP na sua proposta:

Direitos Humanos:

■  O projecto contribui para reduzir o estigma e a discriminação?

■  O projecto contribui para a formação, a sensibilização ou a capacitação das pessoas 
(por exemplo, prestadores de cuidados de saúde, doentes e detentores de direitos) em 
matéria de direitos humanos?

■  O projecto contribui para a monitorização e a reforma de leis, regulamentos e políticas 
sobre saúde ou sobre populações vulneráveis?

Género:

■  O projecto responde a necessidades específicas de género?

■  O projecto considera a discriminação/interseccionalidade múltipla, por exemplo, como 
é que o género compõe as vulnerabilidades em populações chave afectadas?

■  Irá recolher dados desagregados por género durante o projecto? Os dados desagrega-
dos por género já estão disponíveis para informar a concepção do projecto?

Equidade:

■  O projecto aborda a desigualdade na saúde, particularmente tendo em conta os factores 
de PROGRESSO (local de residência, raça/etnia/cultura/língua, profissão, género/sexo, 
religião, educação, estatuto socioeconómico, capital social)?

■  Como é que já planificou ou planeia envolver as populações afectadas relevantes na 
concepção ou na implementação do projecto?

■  Quem são as pessoas mais desfavorecidas no grupo-alvo do projecto? Como é que o 
projecto as irá afectar?

Relação custo-benefício

■  O projecto utiliza sinergias com outros projectos ou actividades, incluindo os imple-
mentados por outras organizações?

■  Que actividades poderiam ser implementadas remotamente/virtualmente em vez de 
presencialmente, sem comprometer a eficácia?

■  Pode custear os resultados individuais do seu projecto?

CAPÍTULO 2

Como pode  integrar 
as prioridades 
 transversais nas 
 propostas de projecto?
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i Meio-Ambiente:

Esta não é uma prioridade transversal, mas é, no entanto, importante para nós. As 
mudanças climáticas e a poluição ambiental prejudicam a saúde humana e têm frequen-
temente o impacto mais grave sobre os grupos sociais mais vulneráveis. O BACKUP visa, 
portanto, minimizar a pegada ambiental dos seus projectos. Isto significa que encoraja-
mos fortemente as propostas de projectos para iniciativas que minimizem os danos am-
bientais, por exemplo, reforçando a gestão de resíduos sanitários, reduzindo os resíduos 
durante um seminário ou substituindo um seminário presencial por um evento virtual. 
Significa também que podemos pedir-lhe, por exemplo, que justifique a necessidade de 
viajar de avião. Se estiver interessado em melhorar a pegada ambiental do seu projecto, 
mas não tiver a certeza de como, basta pedir à BACKUP e teremos todo o prazer em 
partilhar recursos e conselhos consigo.

O BACKUP Saúde coloca uma forte ênfase na qualidade e na sustentabilidade de todos os 
projectos conjuntos de assistência técnica. Os seguintes princípios orientadores formam a 
mentalidade do BACKUP:

■  Reforçar a apropriação ( por exemplo, construir relações de confiança entre consultores 
e parceiros; reforçar a auto-eficácia e a responsabilização ao nível do parceiro; definir 
conjuntamente indicadores do projecto; manter o parceiro na liderança; identificar 
agentes de mudança).

■  Assegurar que a assistência técnica está a abordar as principais necessidades (por 
exemplo, análise das causas principais durante a delimitação do âmbito; reflexão  regular 
sobre os indicadores do projecto).

■  Medir o sucesso (por exemplo, definindo indicadores de projecto mensuráveis em 
 colaboração com os parceiros, avaliações de linha de base e de linha directa).

■  Reconhecimento do desenvolvimento de capacidades como um processo:  
os projectos conjuntos poderiam, por exemplo, consistir

 • numa visita de delimitação de âmbito no país, 
 •  numa visita de acompanhamento no país e em cinco dias de apoio remoto de acom-

panhamento intensivo, 
 • e numa visita de acompanhamento no país, incluindo apoio à distância.

Independentemente das modalidades de apoio abaixo indicadas que escolher, o BACKUP 
encoraja-o a seguir estes princípios e fornecerá orientação e assistência sempre que 
necessário.

Qual é a mentalidade 
da assistência técnica 
(AT) de 
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CAPÍTULO 2

O BACKUP pode oferecer vários recursos para o apoiar na implementação do seu projec-
to. Na sua proposta, pode indicar quais deles necessitará.

Se desejar que o BACKUP contrate directamente peritos técnicos (consultores), assinale 
na respectiva caixa de selecção no formulário de proposta. Por favor, também redija os 
termos de referência para cada consultor utilizando o modelo fornecido. Poderá sugerir 
os seus peritos, caso contrário o BACKUP utilizará a sua lista de consultores para iden-
tificar os candidatos adequados. O BACKUP incentiva o trabalho com peritos nacionais, 
quando apropriado e estando disponíveis. Se necessário, os peritos internacionais que 
estiverem de retaguarda poderão apoiar os peritos nacionais à distância.

Se quiser contratar peritos pessoalmente, com o apoio financeiro do BACKUP, assinale 
apenas na caixa de selecção para apoio financeiro. Note que quando contratar consulto-
res com financiamento do BACKUP, terá de seguir os requisitos de contratação da GIZ 
(ver capítulo 4 abaixo para mais informações sobre os requisitos de contratação).

A monitorização e avaliação é uma parte importante de todos os projectos do BACKUP, 
pois queremos compreender o impacto do nosso apoio, o que podemos conseguir consigo, 
mas também como podemos fazer melhor da próxima vez.  A monitorização e avaliação 
ajudam-nos a compreender que exemplos de sucesso temos que podem servir de casos 
de melhores práticas para projectos semelhantes noutros países, que riscos enfrentamos 
durante a implementação e como podemos mitigá-los.

Por conseguinte, é importante que, no início do processo de desenvolvimento de um 
projecto que gostaria de implementar com o apoio do BACKUP, concorde com o objectivo 
do seu projecto com o conselheiro responsável do BACKUP, bem como com os indicadores 
que lhe permitirão medir o sucesso do seu projecto, os marcos para o alcançar, os riscos 
que enfrentamos na implementação e a maneira como planeia mitigá-los. Outro elemen-
to importante são os métodos de verificação do seu projecto, que deverá também definir 
antecipadamente e discutir com o seu conselheiro do BACKUP. Os métodos de verificação 
servem como prova de ter alcançado os indicadores e devem ser tão objectivos quanto 
possível.

Aqui estão algumas questões que poderão ajudá-lo na fase de planificação:
■  Como posso medir o sucesso do meu projecto? O que seria um bom indicador?
■  Os meus indicadores são formulados de acordo com as normas1 SMART?
■  De que tipo de dados de base vou precisar e como os obtenho?
■  Quem na nossa equipa é responsável pela recolha de dados?
■  Que fontes posso utilizar como prova para obter o indicador?  

São objectivas e independentes?

Como pode integrar  
a monitorização  
e a avaliação no seu 
projecto?

¹ Específico, Mensurável, Atingível, Relevante, Temporal

Modalidades de apoio: 
peritos técnicos, apoio 
financeiro e Assistên-
cia Técnica Estratégica 
para a Excelência das 
 Subvenções (STAGE)
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■  demora mais tempo (normalmente 
entre 6 e 18 meses);

■  compreende mais visitas ao país e 
apoio remoto conduzido por uma 
equipa multidisciplinar de facilita-
dores;

■  concentra-se metodologicamente no 
desenvolvimento organizacional e na 
gestão da qualidade. Estes aspectos 
são integrados no foco técnico do 
projecto (por exemplo, gestão finan-
ceira ou de dados).

A Assistência Técnica Estratégica para a Excelência das Subvenções (STAGE) é uma 
forma especial de apoio que utiliza peritos técnicos. É uma abordagem de médio a longo 
prazo que combina a assistência técnica e o desenvolvimento organizacional. A estrutura 
modular da Assistência Técnica Estratégica para a Excelência das Subvenções (STAGE) 
permite ao parceiro personalizar um projecto, combinando diferentes unidades de acordo 
com as suas necessidades. Para mais detalhes, consulte o capítulo a seguir: “A abordagem 
de Assistência Técnica Estratégica para a Excelência das Subvenções (STAGE) é a mais 
adequada para o seu projecto?

Se o seu projecto necessitar de apoio financeiro do BACKUP, por favor indique isto no 
formulário e elabore um orçamento utilizando o modelo fornecido.  Se não requereu o 
apoio financeiro do BACKUP nos últimos 12 meses, por favor preencha também o formu-
lário de auto-divulgação no registo legal e nos processos administrativos da sua organiza-
ção. Pode encontrar mais informações sobre contratos de financiamento no capítulo 4.

Pode haver formas adicionais de o BACKUP poder apoiar um projecto, por exemplo, 
financiando e organizando directamente um seminário. Por favor, discuta essa possibili-
dade com o seu assessor ou conselheiro do BACKUP.

Pode solicitar peritos técnicos E/OU apoio financeiro.

■  disponibilidade e empenho do 
pessoal;

■  um elevado nível de apropriação  
e capacidade de resposta;

■  vontade de se envolver numa 
 viagem de gestão da mudança com 
o BACKUP;

■  contribuições financeiras, se 
 possível.

A Abordagem de 
 Assistência Técnica 
 Estratégica para  
a Excelência das 
 Subvenções (STAGE)  
é uma boa opção para  
o seu projecto?

A Assistência Técnica Estratégica 
para a Excelência das Subvenções 

(STAGE)  difere de outras formas de 
apoio do BACKUP na medida em que 

 normalmente

Ao mesmo tempo, a Assistência  Técnica 
Estratégica para a Excelência das 

 Subvenções (STAGE) requer um elevado 
nível de compromisso da sua parte
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Para avaliar se a Assistência Técnica Estratégica para a Excelência das Subvenções (STAGE) 
é a abordagem certa para si, por favor, reveja aqui os módulos e as unidades disponíveis (até 
cinco unidades, idealmente do mesmo módulo, podem ser combinadas num único projec-
to). Mais informações podem ser encontradas no memorando sobre a Assistência Técnica 
Estratégica para a Excelência das Subvenções (STAGE) aqui ou nas “Perguntas Frequentes” 
sobre o STAGE aqui.

Se os módulos e as unidades parecerem interessantes, pergunte-se se tem tempo e 
recursos suficientes para acomodar várias visitas de facilitadores da Assistência Técnica 
Estratégica para a Excelência das Subvenções (STAGE), se tem disponibilidade para se 
envolver proactivamente com eles e para impulsionar o processo de mudança entre as 
visitas. Se acredita que a Assistência Técnica Estratégica para a Excelência das Subvenções 
(STAGE) é a abordagem certa para si, sinta-se à vontade para submeter uma proposta 
utilizando este formulário. Se não tiver a certeza, por favor contacte o BACKUP. Teremos 
todo o prazer em aconselhá-lo.

Decisão três:

Posso combinar até cinco unidades num projecto 
coeso que responda às minhas necessidades?

Os módulos e as unidades da Assistência Técnica 
Estratégica para a Excelência das Subvenções (STAGE) 

adequam-se às minhas necessidades?

inscrever-se na Assistência Técnica Estratégica  
para a Excelência das Subvenções (STAGE)

Será que a minha organização é elegível para receber 
assistência técnica do BACKUP?

Poderei dedicar tempo e recursos  
suficientes a este projecto?

SIM

SIM

SIM

SIM

NÃO

NÃO

NÃO

NÃO

outros prestadores 
de apoio técnico.

outras opções de 
apoio do BACKUP,

outras opções de 
apoio do BACKUP.

outras opções de 
apoio do BACKUP.

CAPÍTULO 2

https://www.giz.de/expertise/downloads/GIZ%20BACKUP%20STAGE%20list%20of%20Modules.pdf
https://www.giz.de/expertise/downloads/GIZ%20BACKUP%20STAGE%20guidelines%20for%20applicants.pdf
https://www.giz.de/expertise/downloads/GIZ%20BACKUP%20STAGE%20FAQs.pdf
https://www.giz.de/expertise/downloads/GIZ%20BACKUP%20STAGE%20application%20form.docx
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SECTION 3 Implementar um projecto  
com o BACKUP

Visão geral do processo

Se decidir implementar um projecto de Assistência Técnica Estratégica para a Excelência 
das Subvenções (STAGE), o processo de implementação ficaria assim:

A descrição do projecto é o primeiro passo no desenvolvimento de um projecto com o 
BACKUP. É um formulário de uma página no qual se pode fornecer uma breve visão geral 
do projecto que se deseja submeter.

Pode submeter o formulário para backup@giz.de ou directamente para o seu assessor ou 
consultor do BACKUP com o qual poderá já estar em contacto. O assessor ou o consultor 
do BACKUP dar-lhe-á então o feedback e, se o projecto prometer ser uma boa opção 
para os objectivos do BACKUP, este poderá convidá-lo a desenvolver uma proposta de 
projecto mais detalhada.

Note que o desenvolvimento de um projecto e a preparação de um contrato pode levar 
várias semanas ou meses, dependendo da complexidade do projecto.

O que é que o 
 processo envolve?

Qual é a descrição 
do projecto?

Application & 
Preparation

Scoping 
Visit

Preparation of 
Assignment

Focus 
Visits

Work in bet-
ween Visits

Follow-up
Visits

Final 
Monitoring

CAPÍTULO 3

7.6.5.4.3. 2. 1. 

https://www.giz.de/expertise/downloads/Project%20outline%20form.docx
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No formulário de proposta de projecto, pode descrever detalhadamente o projecto, as 
suas modalidades de execução e os seus marcos. Para evitar trabalho desnecessário da sua 
parte, queira preencher a proposta apenas depois de o BACKUP o ter convidado a fazê-lo.

Terá de apresentar documentos de apoio em função do tipo de projecto que deseja im-
plementar:

Para todas as candidaturas:
■  Aprovação do Presidente ou do Vice-Presidente do Mecanismo de Coordenação do País 

(CCM) (uma entidade alternativa pode ser acordada com o BACKUP)

Para propostas que solicitem peritos técnicos:
■  Termos de referência para cada consultor (utilizando o modelo fornecido)
■  Opcional: uma lista dos consultores propostos

Para propostas que solicitem apoio financeiro:
■  Orçamento (utilizando o modelo fornecido)
■  Formulário de auto-divulgação preenchido
■  Informação bancária (utilizando o modelo fornecido)

Para propostas que solicitem apoio da Assistência Técnica Estratégica para a Excelência 
das Subvenções (STAGE):
■  Formulário de solicitação do módulo de Assistência Técnica Estratégica para a Excelên-

cia das Subvenções (STAGE) preenchido

Por favor, apresente a proposta completa e os seus documentos de apoio ao(s) consul-
tor(es) do BACKUP que o(s) convidou a desenvolvê-la. O(s) assessor(es) dará(ão) o seu 
feedback e poderá(ão) sugerir algumas revisões.

O que é a  proposta 
do projecto?

CAPÍTULO 3
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GIZ, as a federal company, is obligated to uphold the values of the constitution of the 
Federal Republic of Germany, as well as other commissioners, such as the Foreign 
Commonwealth and Development Office and the Swiss Development Cooperation, 
and we advocate for human rights, equal opportunities and integrity as well as fair 
handling of conflicting interests and goals.
 
To live up to this standard, to identify flaws in the system as well as malpractices by 
individuals and thereby to avoid harm both inside and outside the company, GIZ esta-
blished a whistleblower portal, which serves as a communication channel for reports 
concerning serious violations of these values. Anyone can use this portal to report 
misconduct and malpractices, whether on the part of GIZ or within the scope of a 
GIZ-supported activity. Reports can be submitted completely anonymously. 

When submitting your proposal you will be asked to confirm that you have unders-
tood that your organisation can report any violations of abovementioned values that 
occurred within the context of GIZ-funding confidentially through this portal under 
the following link: https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?-
cin=26zig7&c=-1&language=eng and that your organisation has written processes 
and/or policies in place to ensure safeguarding against sexual exploitation, abuse and 
sexual harassment, which can be provided upon request.

i
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CAPÍTULO 3

O sistema de apresentação de relatórios do BACKUP é criado para captar as opiniões dos 
parceiros de implementação - você e os peritos técnicos envolvidos. Por conseguinte, 
existe um formulário de apresentação de relatórios para os parceiros e um para os con-
sultores (caso tenha recebido apoio de um consultor). Para além do formulário de apre-
sentação de relatórios, deve também preencher um formulário de avaliação do consultor 
para nos fornecer um feedback sobre ele.

É necessário que apresente um relatório final ou relatório intercalar de seis em seis me-
ses, d dependendo da duração do seu projecto.

O formulário de apresentação de relatórios pede-lhe que nos forneça informações sobre 
uma série de pontos:

■ Informação de base;
■ Resumo executivo;
■ Desenvolvimentos no contexto do país ou regional;
■ Progressos rumo aos resultados dentro do período abrangido pelo relatório;
■ Contribuição para os dados de resultados da GIZ (padronizados).
■ Obstáculos
■ Parcerias
■ Necessidades suplementares de Assistência Técnica
■ Lições aprendidas e inovação
■ Relatório financeiro (de acordo com o contrato)
■ Imagens/vídeos

Para missões ou tarefas de Assistência Técnica Estratégica para a Excelência das Sub-
venções (STAGE), a equipa de consultores é obrigada a informar sobre o progresso, os 
obstáculos, a potencial necessidade de reafectação e os passos a seguir, após a viagem de 
definição do âmbito e cada visita ao país.

Gostaríamos também que procurasse oportunidades de partilhar os resultados com um 
público mais vasto. Isto poderia, por exemplo, ser feito através do boletim informativo 
trimestral do BACKUP, do canal Twitter do BACKUP ou em outras publicações, tais como 
a Healthy Developments.

Por favor, partilhe relatórios, documentos de apoio e ideias para divulgar os resultados de 
forma proactiva com o BACKUP.

Como pode  reportar 
os resultados da 
 implementação do 
projecto?
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Gestão de contratos com o BACKUP

Este capítulo destina-se a fornecer uma orientação geral. Nenhuma das informações 
aqui fornecidas é juridicamente vinculativa. Por favor, consulte sempre as informações 
fornecidas nos seus documentos contratuais e no website da GIZ para compreender as 
disposições e os requisitos contratuais específicos que se aplicam ao seu projecto.

O BACKUP tem uma equipa de especialistas em contratos, mas não emite contratos em 
si. Dependendo do caso, os contratos e os relatórios financeiros podem ser geridos pela 
GIZ na Alemanha ou pelos escritórios nacionais da GIZ.

Por favor, familiarize-se com os procedimentos e os requisitos de contratação da GIZ 
relevantes para o seu projecto, tal como estabelecido neste guia e nos documentos aqui 
conectados, que pode encontrar no website da GIZ. Deverá também ler cuidadosamente 
todas as cláusulas do seu contrato e voltar a consultar as mesmas quando necessário. Por 
favor, tome especial cuidado para garantir que compreende inteiramente o que é neces-
sário para justificar as despesas.

O BACKUP pode também organizar uma chamada com o próprio especialista em con-
tratos da instituição no início do projecto, que o poderá aconselhar e responder às suas 
perguntas. Não hesite em colocar perguntas, quer ao BACKUP ou à unidade contratante 
responsável da GIZ, em qualquer altura durante o desenvolvimento e a implementação 
do projecto.

Contratos geridos 
pela GIZ

CAPÍTULO 4

https://www.giz.de/en/workingwithgiz/34529.html
https://www.giz.de/en/workingwithgiz/34529.html
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CAPÍTULO 4

Qual é a análise da adequação comercial?

Se a sua organização não teve um contrato de financiamento com o BACKUP ou um 
outro projecto da GIZ nos últimos 12 meses, a GIZ exige um exame de adequação comer-
cial para avaliar se um contrato é possível e, em caso afirmativo, que tipo de contrato. 
O primeiro passo neste processo é o formulário de auto-divulgação que se apresenta 
juntamente com a proposta do projecto. Em seguida, o pessoal da GIZ ou os auditores 
contratados efectuarão a análise. Isto pode incluir uma visita ao escritório da sua organi-
zação ou um pedido para enviar certos documentos, tais como uma cópia de registo legal 
da sua entidade. Uma vez concluído, será informado sobre os resultados da análise.

Se a sua organização teve um contrato de financiamento com o BACKUP ou outro pro-
jecto da GIZ nos últimos 12 meses, não se esqueça de assinalar este facto na sua comu-
nicação com o BACKUP. Isto pode permitir-nos realizar uma revisão mais leve ou passar 
completamente por cima do processo de revisão.

Que tipos de contratos é que o BACKUP utiliza para prestar apoio financeiro?
O apoio financeiro pode ser fornecido através de um entre dois tipos de contratos: as 
subvenções e os subsídios locais. Os contratos de subvenção são emitidos pelo departa-
mento de contratos da GIZ na Alemanha, enquanto os subsídios locais são geridos pelos 
escritórios nacionais da GIZ.

Tanto para subvenções, como para subsídios locais, a proposta final e o orçamento serão 
incluídos nos contratos, tornando-se assim em documentos contratuais oficiais.

Como é que se pode reprogramar fundos?
Pode realocar fundos e deslocá-los entre as principais rubricas orçamentais (por exem-
plo, custos de pessoal, transporte) durante o período de implementação do projecto. As 
“principais rubricas orçamentais” são agregados de rubricas orçamentais individuais, por 
categoria de custos. Assim, a rubrica orçamental principal de “transporte” é a soma de 
todos os custos de transporte individuais (“2 voos para X”, “reembolso de viagem para 10 
participantes em seminário”, etc.). 

Por exemplo, poderia transferir a poupança da rubrica orçamental de “transporte” para 
a rubrica orçamental de “consumíveis”, a fim de comprar materiais adicionais para um 
seminário. Se os fundos deslocados forem inferiores a 20% das rubricas orçamentais em 
questão, o contrato não precisa de ser alterado - basta pedir ao BACKUP para aprovar a 
alteração num e-mail.

Se os fundos reafectados forem superiores a 20% das rubricas orçamentais, o contrato 
terá de ser emendado. Para alterar o contrato, será necessário apresentar um orçamen-
to revisto, bem como uma proposta revista para reflectir as alterações na atribuição de 
fundos.

Financiamento 
dos Contratos
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Como se prolonga um contrato?
Uma prorrogação da data de fim do contrato – com ou sem alterações ao orçamento 
ou proposta do contrato – pode ser acordada com o BACKUP. Nota Bene: o BACKUP 
deve solicitar a prorrogação à unidade contratante relevante antes do fim do contrato. 
Por conseguinte, se desejar prorrogar o contrato, certifique-se de que o discute com o 
BACKUP muito antes da data de fim do seu contrato.

Uma vez que o contrato tenha expirado, uma prorrogação não é normalmente possível. 
Um novo contrato teria de ser elaborado e a implementação do projecto teria de parar 
até que um novo contrato fosse publicado.

Que requisitos devem ser considerados durante a adjudicação do contrato?
Se adquirir bens ou serviços utilizando o apoio financeiro do BACKUP, certifique-se de 
que considera os requisitos de aquisição da GIZ, bem como os aplicáveis à sua organiza-
ção e no seu país. Pode encontrar um panorama dos requisitos da GIZ aqui.

Quais são os requisitos da GIZ para a apresentação de relatórios financeiros?
Pode encontrar informações sobre os requisitos de apresentação de informação financei-
ra da GIZ aqui. (anexos 6–9). Familiarize-se com os requisitos antes de assinar o contrato 
e não hesite em perguntar se alguma coisa não estiver clara. 

Como são adjudicados os contratos?
Quer seja o BACKUP a contratar peritos técnicos/consultores ou a sua organização, os 
contratos podem ser adjudicados directamente ou através de um concurso público. O 
último é decidido caso a caso. Geralmente, é mais provável que seja possível uma adjudi-
cação directa se o valor do contrato for baixo.

Como é que os contratos dos consultores podem ser prolongados?
Tal como nos contratos de financiamento, o BACKUP deve solicitar uma prorrogação 
do contrato para consultores junto do responsável da unidade contratante GIZ antes do 
contrato expirar. Por conseguinte, por favor, certifique-se de que discute a prorrogação 
com o BACKUP com antecedência e apresente um pedido por escrito e uma breve justifi-
cação para o mesmo através de um e-mail.

Contratos de 
Consultoria
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