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1. O que é o GAP?
O GAP − Gabinete de Apoio Permanente – enquadra-se na Ação Ianda Guiné! Djuntu 
implementada pelo Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) em todas as regiões do país, no 

âmbito do Ianda Guiné!, um programa da União Europeia de oportunidades sociais e 

económicas para e com a população da Guiné-Bissau. 

Ianda Guiné! Djuntu terá a duração de 5 anos (2019 a 2023) e tem como objetivo geral: 
Cidadãos da Guiné-Bissau protagonistas na resolução de problemas coletivos. Para 

alcançar este objetivo geral, foi identificado o seguinte objetivo específico: Reforçar a 

participação e atuação de coletivos de cidadãos organizados para a resolução dos seus 

problemas.

Para além da complementaridade entre as atividades da Ação Ianda Guiné! Djuntu, 

incentivamos a complementaridade com outras atividades existentes com metodologias 

compatíveis. 

O GAP – Gabinete de Apoio Permanente é a estrutura dentro da Ação Ianda Guiné! Djuntu 

responsável por garantir a adequada implementação das iniciativas dos Coletivos de 
Cidadãos Organizados (CCO). 

1. 
Lógica de maior proximidade aos cidadãos e suas organizações – por via de uma 
descentralização dos serviços/apoios, apostando em representações regionais da Ação Ianda 
Guiné! Djuntu;

2. 
Lógica de apoio e acompanhamento permanente – com recurso a um Gabinete de Apoio 
Permanente (GAP), que dará apoio às iniciativas dos coletivos de cidadãos organizados de 
uma forma integrada, com financiamento, acompanhamento/monitorização, assistência 
técnica e reforço institucional;

3. 
Lógica de contiguidade entre reforço de capacidades e financiamento de iniciativas – 
valorização da autonomia técnica (“saber fazer”) das pessoas/Coletivos de Cidadãos 
Organizados;

4. 
Lógica de complementaridade – ações baseadas no princípio de estabelecimento de sinergias 
e correto aproveitamento dos recursos. 
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Este Gabinete utilizará metodologias e ferramentas que permitam identificar e responder 

às necessidades específicas dos cidadãos, promovendo a sua mobilização para o exercício 

dos seus direitos, sendo que todas as iniciativas propostas pelos CCO deverão ser 

desenhadas a partir da identificação de um problema e da respetiva solução. 

O presente Guia descreve quem, como, onde e quando podem ser solicitados os Apoios do 

GAP e outras informações relevantes.

No quadro da Ação Ianda Guiné! Djuntu, e 

de acordo com o Mapeamento da 

sociedade civil da Guiné-Bissau, são 

consideradas Organizações da Sociedade 

Civil - OSC (onde estão inseridos os 

Coletivos de Cidadãos Organizados - 

CCO), “todas as formas de agregação dos 
cidadãos, formais e informais, legalizadas e 
não legalizadas. (…) todas as formas de 
agregação que: a) têm um nível mínimo de 
permanência; b) que não têm relação de 
afiliação ou dependência formal diante de 
outras entidades (tais como instituições 
públicas, partidos políticos, instituições 
religiosas, empresas, famílias e entidades de 
governo tradicional); c) que têm objetivos 
vinculados aos interesses comuns de 
comunidades ou grupos sociais (e não aos 
interesses de particulares) e a gestão de 
«bens comuns»”. 

No Roteiro da União Europeia para um 

compromisso com a sociedade civil na 

Guiné-Bissau 2016-2020, incluem-se na 

categoria de OSC (CCO): 

 “associações, fundações, movimentos 
sociais, sociedades de facto, organizações de 
base comunitária, as ONG, redes e 
plataformas de organizações e ainda outras 
formas de associações civis de pessoas 
físicas, ou seja,qualquer entidade (de facto, 
singular ou coletiva) ou pessoa que realize 
as atividades referidas, desde que não 
pertença à esfera do poder público, nem 
tenha fins lucrativos, incluindo entidades 
filantrópicas, reivindicantes e/ou 
fiscalizadoras da coisa pública, como as 
entidades sindicais, socioprofissionais, (…) e 
os meios de comunicação social” .

Das entidades incluídas na categoria de 

OSC (CCO), não estão incluídas as 

instituições religiosas por serem excluídas 

na definição do roteiro. 

Não são consideradas OSC (CCO) 

Bissau-guineenses e, em consequência, 

organizações locais elegíveis, as entidades 

jurídicas que tenham sede estatutária 

num outro país, mesmo que os seus 

estatutos tenham sido objeto de registo 

local ou que sejam acompanhados de um 

“memorando de entendimento”.

O que é um Coletivo de Cidadãos Organizado (CCO)?

  p.3, Novembro de 2016, https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/guine-bissau_roteiro_sociedade_civil_2016-20.pdf
  p.3, Novembro de 2016, https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/guine-bissau_roteiro_sociedade_civil_2016-20.pdf.
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Os Apoios GAP – Gabinete de Apoio Permanente da Ação Ianda Guiné! Djuntu visam o 

apoio a iniciativas de resolução de problemas coletivos, através da disponibilização das 

seguintes ferramentas:  

1) Financiamento  de uma atividade específica e respetivo acompanhamento; 

2) Reforço de competências organizacionais e assistências técnicas ; 

3) Uma combinação das duas anteriores , isto é, financiamento de uma atividade, 

acompanhado de reforço de competências organizacionais e/ou assistências técnicas. 

Nota: O valor total para cada uma das 3 ferramentas é o mesmo.

A receção de solicitações de apoio terá um caráter permanente e nacional ao longo de todo o 

projeto, com receção de candidaturas em todas as regiões. Queremos garantir que os apoios 

são implementados tendo em conta o tipo de CCO, o tipo de problema e as necessidades 

prioritárias, numa dinâmica de desenvolvimento constante de competências e capacidades.

Do ponto de vista metodológico, a operacionalização dos apoios estará orientada por dois 

princípios: 

Os apoios serão personalizados, práticos e baseados nas solicitações dos CCO. Assim, 

os CCO, para terem acesso aos apoios, deverão, obrigatoriamente, realizar uma 

identificação e priorização participada do problema/necessidade que pretendem 

resolver e, com base nesse processo, identificar uma proposta de solução para o mesmo. 

Para tal, a Ação Ianda Guiné! Djuntu disponibiliza diferentes momentos de apoio e 

instrumentos orientadores.  Os pedidos de apoio deverão demonstrar uma clara 

identificação do problema, uma correta priorização, uma boa reflexão sobre como o 

resolver e uma adequada intervenção para a resolução do problema (que não promova o 

aparecimento de outros problemas).

2. O que são os apoios GAP?

Os CCO beneficiários terão um papel ativo durante todo o processo, na medida em que 

serão envolvidos de maneira eficaz em todas as etapas. Isto é, pretende-se que a própria 

implementação dos apoios, nas suas diferentes fases, seja efetivamente participada 

como fator de apropriação e responsabilização, mas também para que os apoios 

constituam um exercício de capacitação dos atores envolvidos através da participação 

na gestão dos mesmos. 

 3* Na ferramenta de financiamento, o beneficiário final é a comunidade ou bairro onde o CCO irá desenvolver a 
iniciativa/projeto.
 4*  Na ferramenta de reforço de competências organizacionais, o beneficiário direto é o CCO. Quando se trata de uma 
assistência técnica, dependendo do tipo de assistência, o beneficiário pode ser o CCO ou a comunidade.
 5* O beneficiário é o CCO e a comunidade/bairro onde será implementada a iniciativa/projeto. 5



As solicitações dos apoios GAP podem ser feitas por Coletivos de Cidadãos Organizados 

(CCO) nas suas diferentes manifestações, que cumpram com os critérios a seguir 

apresentados (segundo os documentos comprovativos abaixo referidos):

I. Ser um CCO 
Bissau-guineense*

II. Não ter fins lucrativos

No caso de CCO formais/legalizados: Cópia da certidão 

de Escritura no Cartório Notarial da Guiné-Bissau 

incluindo os estatutos da organização, ou, no caso dos 

órgãos de comunicação social comunitários (OCSC), 

cópia da licença ou autorização, ainda se provisória 

(alvará), em vigor na altura da apresentação do pedido 

de apoio.

No caso de CCO não formais/não legalizados: 
Declaração dos líderes da tabanca ou comissão de 

moradores do bairro assinada, que comprova a 

existência do CCO e o seu trabalho, de pelo menos 1 

ano, na localidade, segundo o Anexo A do presente Guia 

(O GAP reserva-se o direito de realizar verificações, 

incluindo a solicitação de informações sobre o CCO a 

terceiros). 

Estatutos ou declaração, segundo o Anexo A do presente 

Guia (caso não seja formal/legalizada).

3.1 Quem pode solicitar os apoios GAP?

3. Quais são os critérios dos 
apoios GAP? 

 6* Não são consideradas OSC / CCO 
Bissau-guineenses e, em 
consequências, organizações locais 
elegíveis, as entidades jurídicas que 
tenham sede estatutária num outro 
país, mesmo que os seus estatutos 
tenham sido objeto de registo local ou 
que sejam acompanhados de um 
“memorando de entendimento”.

III. Serem diretamente 
beneficiários e/ou 
responsáveis pela 
implementação do apoio

Ficha de Identificação do Problema e da Solução.  

Critério Documento Comprovativo
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Serão aceites solicitações individuais ou conjuntas. Entende-se por solicitação conjunta 

quando dois ou mais CCO se agrupam para solicitar um apoio que beneficiará 

conjuntamente todos os coletivos solicitantes. Todos os membros do grupo, no caso de 

solicitações conjuntas, deverão cumprir os critérios de elegibilidade acima referidos, 

devendo ser indigitado um dos CCO como representante do grupo. No formulário de 

solicitação do apoio GAP, o CCO representante do grupo é referido como solicitante 

principal e os restantes CCO (partes do grupo que solicita) como parceiros.

Um CCO só pode apresentar uma (1) solicitação de Apoio GAP, enquanto solicitante 

principal;

O CCO que já foi solicitante principal pode ser parceiro de uma solicitação conjunta 

noutro pedido, não podendo esta ocorrer simultaneamente;

Ao longo do programa, um CCO poderá apenas beneficiar de dois (2) Apoios GAP: um 

(1) como solicitante principal e um (1) como parceiro;

Se a solicitação de apoio for recusada, o CCO poderá candidatar-se novamente.

Quantos Apoios GAP podem ser solicitados por CCO?

OBS: Os órgãos de comunicação social comunitária com suporte exclusivamente 
on-line não são elegíveis.

IV. Dimensão mínima 
organizacional do CCO e 
experiência comprovada 
(mínima de 1 ano) na 
comunidade

No caso de CCO formais/legalizados: estatutos, ata da 

última Assembleia Geral e relatório de atividades 

desenvolvidas nos últimos anos. (O GAP reserva-se o 

direito de realizar verificações, incluindo a solicitação de 

informações sobre o CCO a terceiros.)

No caso de CCO não formais/não legalizados: Anexo A: 

Declaração dos líderes da tabanca ou comissão de 

moradores do bairro assinada, que comprova a 

existência do CCO e o seu trabalho - de pelo menos 1 

ano - na comunidade, segundo o Anexo A do presente 

Guia. (O GAP reserva-se o direito de realizar 

verificações incluindo a solicitação de informações 

sobre o CCO a terceiros.)
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 *As atividades de capacitação podem ser muito diversas: formações, assistências técnicas, visitas de orientação/estudo, 
destacamentos (deslocar um técnico de uma organização para, temporariamente, estar afeto a uma outra organização, de modo 
a ser acompanhado na aquisição de determinados conhecimentos específicos, ou destacar um técnico de um CCO para 
acompanhar e apoiar um técnico análogo no seu posto de trabalho), etc.

A lógica da intervenção da Ação Ianda Guiné! Djuntu visa diversificar os beneficiários dos 

apoios, isto é, abranger as diferentes representações dos CCO, e focar a intervenção na 

resolução de problemas concretos com a participação da comunidade/beneficiários, dando 

importância ao processo de aprendizagem e reforço de competências dos CCO. Nesta 

perspetiva, os apoios enquadram-se em diferentes tipologias de iniciativas (com respetivas 

ferramentas de apoio), visando cumprir os objetivos da Ação Ianda Guiné! Djuntu. 

Para a realização da identificação do problema e respetiva solução é disponibilizada uma 

ficha que deverá ser entregue no pedido de Agendamento para o Apoio na Entrega da 
Proposta (vide Anexo D). 

As tipologias dos apoios que os CCO podem propôr são diferenciadas por: tipo de 

iniciativa , e público-alvo beneficiário. 

Assim, apresentamos 3 tipologias:

No que respeita à ferramenta de Reforço de competências organizacionais e assistências 

técnicas, as solicitações de apoio podem ser enquadradas nas seguintes:

i) Atividades de capacitação  na Guiné-Bissau*;

ii) Participação em atividades internacionais no âmbito da CEDEAO;

iii) Vinda de peritos/OSC internacionais para a troca de experiências na Guiné-Bissau.

1) Iniciativas que visam 
resolver problemas da 
comunidade onde um 
CCO trabalha para o 
bem-estar da mesma.

1) 
Iniciativas que visam 
resolver problemas da 
comunidade onde um 
CCO trabalha para o 
bem-estar da mesma.

3.2. Que iniciativas são elegíveis como Apoio GAP?

Tipologias de Iniciativas

2) Iniciativas que visam 

resolver os problemas 

do próprio CCO, visando 

a boa realização do seu 

objeto social e/ou 

problemas coletivos.

3) Iniciativas que visam 

resolver problemas de 

interesse geral onde os 

beneficiários finais são 

um grupo não específico 

ou não permanente.
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 *Não serão financiadas iniciativas que recebam já outro financiamento externo.

Não serão elegíveis os seguintes apoios:

Apoios que não visem responder à resolução de um problema coletivo;

Propostas que não decorram da metodologia participativa proposta pela Ação 

Ianda Guiné! Djuntu;

Co-financiamento*  de iniciativas;

Iniciativas que ponham em causa ou dupliquem intervenções a decorrer no 

mesmo local.

Período máximo de implementação dos Apoios GAP: Os apoios às iniciativas terão uma 

duração máxima de implementação de seis (6) meses, com acompanhamento por parte da 

equipa GAP.  

Montante máximo dos apoios GAP: O montante máximo disponível é de 3.000.000 XOF 

por apoio. 

Para os apoios que recorrem só à ferramenta de financiamento, serão consideradas 

elegíveis apenas as despesas relacionadas diretamente com a implementação da iniciativa. 

Desta forma, não se considerarão elegíveis as despesas relacionadas com: 

Salários/subsídios da equipa de gestão do projeto e/ou dos executores (não 
profissionais ou profissionais membros do coletivo); 
Aluguer do escritório do coletivo; 
Aluguer de equipamentos pertencentes ao coletivo ou ao beneficiário final; 
Compra de materiais locais que se podem encontrar e/ou ser acessíveis na 
comunidade. 

3.3. Qual é a duração e o montante máximo dos Apoios 
GAP? 

3.3.1. Elegibilidade das despesas

OBS: Poderão ser aceites outras formas de apoio, desde que bem justificadas e que 
demonstrem contribuir para o reforço organizacional e/ou de capacidades dos CCO 

requerentes.
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*Honorários dos consultores/formadores/técnicos; per diem dos consultores; bilhete de avião em classe económica; bilhete de 
transporte público terrestre; combustível; seguro CEDEAO; custos de produção de material didático ou de apoio; aluguer de 
sala para formação; pausa-café/almoço dos participantes nas ações; custos de inscrição em eventos; entre outros a analisar.

No caso dos apoios que recorrem apenas à ferramenta de reforço institucional ou 

assistência técnica, poderão ser cobertas diferentes despesas com os fundos do GAP . A 

gestão destes fundos, no entanto, será da responsabilidade da equipa GAP*.  

4.1. Quando devem ser solicitados os apoios?

4.2. Onde devem ser solicitados os apoios?

4.3. Como devem ser solicitados os apoios?

4. Quando, como e onde solicitar 
apoios GAP? 

As candidaturas de apoios GAP podem ser entregues de forma permanente, ao longo da 

duração da Ação. 

Os apoios devem ser solicitados nos escritórios regionais da Ação Ianda Guiné! Djuntu, 

mais concretamente no escritório da região na qual o coletivo pretende implementar a 

iniciativa.

Para a solicitação dos apoios, sugerimos que se respeitem as seguintes fases, de forma 

sequencial:

OBS: Estes critérios de elegibilidade são a norma. Contudo, abre-se a possibilidade de 
exceções devidamente justificadas.
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Fase 3
Solicitação de agendamento: Para que os CCO possam solicitar o agendamento, 

devem dirigir-se aos escritórios regionais acompanhados dos seguintes documentos: 

as diferentes Fichas de Identificação do Problema e da Solução preenchidas, de acordo 

com a tipologia da iniciativa - Anexo C1, C2 ou C3, Anexo A: Declaração dos líderes da 

tabanca ou comissão de moradores do bairro, assinada, Anexo B - Modelo de 

Declaração da indigitação do representante do coletivo assinada, para coletivos não 

legalizados ou Certidão de Legalização e última Ata da Assembleia, para coletivos 

legalizados. 

Fase 4
Entrega das propostas: A entrega das propostas deve ser feita nos escritórios 

regionais da Ação Ianda Guiné! Djuntu, com a presença dos(as) representantes 

legítimos(as) do coletivo, precedida de solicitação e confirmação do agendamento.

Fase 1
Participar nas sessões de esclarecimento e workshop: Serão realizadas sessões de 

esclarecimento mensalmente, com o objetivo de clarificar o processo a seguir e os 

instrumentos a utilizar para o pedido de apoio. De forma a orientar os interessados 

sobre as metodologias de identificação e propostas de iniciativas, serão realizados, 

também mensalmente, workshops. Para participar nestes workshops é necessário 

fazer inscrição no escritório da respetiva região, junto dos Assistentes Regionais.

Fase 2
Identificar e formular a proposta: Para a identificação e formulação da proposta, os 

CCO devem identificar e priorizar o problema, analisar as potencialidades e propor 

soluções de forma participativa, com base na Ficha de Identificação do Problema e da 

Solução, de acordo com as diferentes tipologias de iniciativas (Anexo C1, C2 ou C3).

O agendamento será confirmado após a análise de toda a documentação entregue, 

através de notificação.
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Os CCO com agendamento confirmado serão apoiados na entrega da proposta. A sessão 

de apoio na entrega da proposta será realizada na data, na hora e no local previamente 

agendados, com a presença dos(as) representantes legítimos(as) do coletivo, responsáveis 

pela elaboração da proposta (no mínimo 2 e no máximo 3 pessoas). A sessão terá uma 

duração máxima de 3h30min. 

O apoio na entrega das propostas de iniciativas consistirá, exclusivamente, no seguinte: 

i) Análise e organização das ideias;

ii) Orientação dos coletivos sobre os critérios da elegibilidade da iniciativa (técnica e 

financeira); 

iii) Introdução da proposta de iniciativa no sistema; 

iv) Validação da entrega da proposta no sistema (entrega). 

De acordo com o agendamento, serão apoiadas 2 entregas de propostas, correspondentes 

a uma por cada CCO, por semana, por região.

OBS: Tendo em conta a limitação existente no número de agendamentos possíveis, 
será aplicado uma punição se o CCO agendado não comparecer à sessão de apoio e 

não comunicar a indisponibilidade com cinco (5) dias de antecedência. A punição 
consiste na impossibilidade de apresentar um novo pedido de agendamento durante 

seis (6) meses, a contar da data agendada do apoio. 

5.1. Avaliação das solicitações e pré-seleção

5. Como são selecionados os 
pedidos de apoio GAP?
Os pedidos de apoio serão avaliados de acordo com as etapas e os critérios que se 

seguem:

A avaliação será baseada nos seguintes critérios: 

(Numa escala de 1 a 5, onde 1 significa o valor mais baixo e 5 o valor mais alto)
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5 (x 2)

35

- A efetividade (a solução é adequada para a resolução do problema) e a 

sustentabilidade (garantia que o problema não volte a aparecer a longo 

prazo) da solução durante e após a conclusão do apoio, estão demonstradas? 

1. Pertinência das necessidades identificadas

2. Viabilidade

3. Eficiência 

4. Efetividade e Sustentabilidade

5 (x 2)

5 (x 2)

5

- A proposta de solução responde claramente ao problema identificado?

- Os(as) beneficiários(as) finais estão devidamente identificados(as) e a sua 

escolha está devidamente justificada?

- A ferramenta GAP solicitada é coerente com o problema identificado?

- A proposta é coerente com as políticas setoriais?

- A metodologia da iniciativa é clara (o quê, como e quem)?

- O cronograma é claro e o tempo estabelecido é coerente para a resolução 

do problema identificado (é realístico)? 

- Apropriação: as/os beneficiárias/os estão devidamente envolvidas/os? Este 

envolvimento garante a participação e apropriação durante e pós projeto?

- Todas as atividades estão devidamente refletidas no orçamento?

- O valor de custo atribuído a cada uma das atividades é adequado à 

realidade/contexto de implementação do apoio?

- O montante total solicitado garante a qualidade do apoio, reduzindo os 

riscos que possam estar associados?

Critério Pontuação 
Máxima

Pontuação Máxima

O GAP reserva-se o direito de solicitar informação adicional, se tal for considerado 

necessário no processo de avaliação.

Após a avaliação, será elaborada uma grelha de pontuação de todas as solicitações 

entregues a cada quatro (4) meses, que incluirá a lista das iniciativas pré-selecionas e a 

justificação das pontuações atribuídas. Esta lista apresentará a ordenação das iniciativas, 

da mais à menos pontuada, por região. As seis (6) iniciativas, por região, com melhor 
pontuação, irão ser sujeitas a verificação no terreno. 
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Os CCO cujas propostas não tenham sido selecionadas poderão solicitar nos escritórios 

regionais um encontro de esclarecimento, no qual serão explicadas as razões da não 

seleção. O pedido de esclarecimentos deverá ser feito nos cinco (5) dias úteis seguintes à 

publicação dos resultados, mediante o agendamento nos escritórios regionais junto ao 

Assistente Regional (AR). Os esclarecimentos serão dados por escrito pelos Gestores do 

GAP, com base nas fichas de avaliação da iniciativa. 

5.2. Verificação das solicitações pré-selecionadas com 
melhor pontuação

5.3. Notificação de resultados da avaliação e seleção 
de apoios

Após o processo de avaliação e seleção dos pedidos de apoio recebidos num ciclo de quatro 

(4) meses, serão publicados os resultados da avaliação e seleção pelos canais da Ação Ianda 
Guiné!Djuntu. O tempo estimado entre a entrega da proposta e a notificação de 
resultados da avaliação e seleção dos pedidos é de, no mínimo, três (3) meses e, no 
máximo, sete (7) meses. 

As seis (6) solicitações de apoio, por região, pré-selecionadas com melhor pontuação na 

avaliação serão objeto de verificação no terreno pelo GAP, na qual será 

verificada/confirmada:

i)A existência, presença e atividades do CCO solicitante;

ii) A dimensão organizacional do CCO; 

iii) A experiência comprovada (mínimo de 1 ano) de trabalho na comunidade;

iv) A pertinência do apoio solicitado em relação às necessidades identificadas;

v) Se os(as) beneficiários(as) foram devidamente envolvidos(as), e se a escolha é justificada;

vi) Se os(as) beneficiários(as) garantem o seu envolvimento ativo em todos os momentos da 

implementação da iniciativa;

vii) A confirmação dos mecanismos de envolvimento dos(as) beneficiários(as);

viii) A coerência com as políticas setoriais.

Caso se verifique o incumprimento dos critérios em alguma das iniciativas 

pré-selecionadas com melhor pontuação na avaliação, passar-se-á à proposta seguinte com 

melhor classificação, e assim sucessivamente. O objetivo é selecionar seis (6) solicitações 

com melhor pontuação em cada ciclo de receção de propostas (a cada 4 meses).
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Definição da Operacionalização do Apoio

Assinatura dos Contratos

Sessão de Capacitação (Financiamento)

6. Como são implementados os 
apoios GAP?

Depois de selecionadas as iniciativas, todos os CCO que receberão apoio, seis (6) por 

região, deverão participar num encontro com o(a) Técnico(a) Regional onde se procederá à 

Definição da Operacionalização da Iniciativa, será ajustado o cronograma e se fará uma 

descrição mais detalhada da metodologia e das atividades a realizar, assim como do 

processo de pagamento do financiamento, no caso de o apoio incluir esta ferramenta. Será 

igualmente definido o calendário de seguimento.

Após a definição da operacionalização, serão realizados e assinados os contratos com cada 

um dos CCO, sobre a iniciativa aprovada

Sessões de capacitação para identificação de prestadores de serviço (Reforço 
Institucional/ Assistências Técnicas)

Para as iniciativas que tenham como ferramenta, ou uma das ferramentas, reforço 

institucional e/ou assistência técnica, os CCO receberão capacitação sobre elaboração de 

Termos de Referência para identificação dos(das) prestadores(as) de serviço e sobre 

avaliação objetiva das propostas apresentadas por estes.

Para as iniciativas que tenham como ferramenta, ou uma das ferramentas, o financiamento, 

os CCO receberão uma sessão sobre:

a) Esclarecimento das condições do contrato;

b) Capacitação para a gestão dos apoios, onde serão orientados sobre os procedimentos 

que devem adotar;

c) Utilização das ferramentas de gestão.
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Implementação e seguimento

Fecho das iniciativas e contratos

O seguimento das iniciativas visa garantir a implementação e/ou execução das atividades 

conforme previstas e ao mesmo tempo contribuir para o reforço das capacidades dos CCO 

beneficiários na execução das atividades da iniciativa.

O seguimento será realizado com uma periocidade mensal, podendo sofrer alterações em 

função das dinâmicas de execução das iniciativas. Nos seguimentos serão aplicadas as 

ferramentas de seguimento de execução das atividades, assim como de execução 

financeira, e produzido um relatório que incluirá recomendações. Serão também serão 

recolhidas as fontes de verificação das atividades e documentos justificativos de despesas.

Após o período de implementação da iniciativa, haverá 2 meses reservados para a 

elaboração dos relatórios finais. O/A Técnico Regional prestará assistência técnica aos 

coletivos beneficiários na elaboração deste relatório, por meio de agendamento, caso se 

aplique.

O período de execução do contrato termina no momento em que é aprovado o relatório 

final.

Anexo A: Declaração dos líderes da tabanca ou comissão de moradores do bairro assinada

Anexo B: Declaração da Indigitação do representante do CCO

Anexo C1: Ficha de identificação do problema e da solução 

Anexo C2: Ficha de identificação do problema e da solução organizacionais 

Anexo C3: Ficha de identificação do problema e da solução - Interesse Geral

7. Anexos
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