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AÇÃO IANDA GUINÉ! DJUNTU  
 
1.1. Contexto e objetivos da Ação Ianda Guiné! Djuntu 

A evolução clínica dos casos detetados da nova pandemia de coronavírus (COVID-19) no país, forçou as 

autoridades nacionais a declarar estado de emergência em todo território nacional e impor restrições e 

medidas de prevenção. As autoridades, com o apoio dos parceiros internacionais e sociedade civil 

guineense, estão envidando esforços através das várias ações no sentido de combate contra contágio e 

propagação do COVID-19.  

 

A Ação Ianda Guiné! Djuntu está inserida no Programa da União Europeia na Guiné-Bissau que pretende 

promover soluções para problemas sociais e novas oportunidades económicas, designado Ianda Guiné – Nó 

lanta, nó pega, Programa este constituído por 8 Ações. A Ação Ianda Guiné! Djuntu, em contexto de grande 

proximidade com a sociedade civil bissau-guineense, particularmente na partilha de recursos e capacitação 

dos Coletivos de Cidadãos Organizados (CCO), tem recebido, a partir dos escritórios e centros de recursos 

regionais, solicitações de apoio face às ameaças evidentes do COVID-19, para o desenvolvimento de ações 

de mitigação da propagação do coronavírus. 

 

Assim, e tendo em conta o objetivo geral da Ação Ianda Guiné! Djuntu “Cidadãos da Guiné-Bissau 

protagonistas na resolução de problemas coletivos” e com o seguinte objetivo específico: “Reforçar a 

participação e atuação dos Coletivos de Cidadãos Organizados para a resolução dos seus problemas”, a 

Ação Ianda Guiné! Djuntu disponibiliza através do Gabinete de Apoio Permanente (GAP) fundos para 

reforçar as necessidades específicas no âmbito de prevenção do COVID-19 ao nível local. 

 

1.2. Objetivos do presente fundo 

O objetivo é apoiar os CCO a enfrentar esta emergência por meio de uma ferramenta simples, capaz de 

responder rapidamente às necessidades dos cidadãos. 

 

1.3. Duração e montante 

O montante global indicativo deste fundo disponibilizado é de 21 000 000 XOF / 32 014 Euros, distribuído 

conforme a tabela abaixo. A Entidade Contratante reserva-se o direito de não atribuir todos os fundos 

disponíveis. De igual modo, este montante poderá ser aumentado se forem disponibilizados fundos 

adicionais. 

 

Montante disponível por região (em XOF) 

Bissau 4.000.000 

Biombo 2.000.000 

Bafatá 2.000.000 

Gabú 2.000.000 

Quinara 2.000.000 

Tombali 2.000.000 

Oio 2.000.000 

Cacheu 2.000.000 

Bolama e Bijagós 3.000.000 
 21.000.000 

Período máximo de implementação das propostas: 4 (quatro) semanas 
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O montante máximo por proposta, conforme a tabela abaixo: 

Montantes  
 Montante máximo  

por proposta  
 Nº máximo  

de propostas   

 Bissau       1.000.000  4 

 Biombo           500.000  4 

 Bafatá           500.000  4 

 Gabú           500.000  4 

 Quinara           500.000  4 

 Tombali           500.000  4 

 Oio           500.000  4 

 Cacheu           500.000  4 

 Bubaque           750.000  4 

  36 

 

2. REGRAS APLICÁVEIS 

As presentes orientações definem as regras em matéria de apresentação, seleção e implementação das 

propostas financiadas no âmbito deste fundo. 

 

2.1. Critérios de elegibilidade 

2.1.1 Quem pode solicitar o fundo? 

Para serem elegíveis no âmbito deste fundo, os requerentes devem: 
 

• Ser um CCO guineense; 

• Ser apartidário, ser formalmente independente das instituições públicas, e não ter finalidade 

religiosa; 

• Não ter fins lucrativos; 

• Ser um CCO com experiência/trabalho comprovado no domínio de ações similares que propõe 

realizar; 

• Serem diretamente beneficiários e/ou responsáveis pela implementação da ação; 

• Estar enquadrado dentro de um plano nacional ou regional de combate a COVID-19, no caso de 

existir. 

 

2.1.2 Que iniciativas são elegíveis? 

São elegíveis para este fundo as ações que visam medidas de mitigação contra o contágio e propagação do 

COVID-19, entre as quais:  

i. Sensibilizações em vários formatos e meios;  

ii. Realização e produção de material informativo (infográficos, vídeos, redes sociais, campanhas) para 

facilitar a disseminação de conhecimento e conscientização sobre medidas, incluindo os de higiene, 

para combater a propagação do COVID-19;  

iii. Tradução de documentos e material informativo;  

iv. Compras de produtos de higiene para ajudar na prevenção da propagação do COVID-19; 

v. Capacitação de animadores;  

vi. Campanha de limpeza e desinfeção; 

vii. Outros. 
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As ações devem ser implementadas na região alvo, não é permitido apresentação de solicitação de fundos 

numa região e a implementação da ação noutra região. 

 

Todas as ações propostas se devem inserir de maneira eficiente nas várias atividades de primeira urgência 

identificadas dentro do plano operacional do Centro de Operações de Emergência em Saúde (COES) e do 

plano geral de luta contra o Covid-19, coordenado pela OMS. 

 

2.1.3 Elegibilidade das despesas 

Serão consideradas elegíveis apenas as despesas relacionadas diretamente com a implementação da ação. 

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; 

• Aluguer de equipamentos pertencentes ao coletivo ou ao beneficiário final; 

• Compra de materiais locais que se podem encontrar e/ou ser acessíveis na comunidade. 

 

Nota: Estes critérios de elegibilidade são a norma. Contudo, abre-se a possibilidade de exceções 

devidamente justificadas. 

 

2.2. Quanta(s) proposta(s) um CCO pode apresentar? 

Um CCO só pode apresentar uma (1) proposta no âmbito deste fundo. 

 

3. QUANDO, ONDE E COMO SOLICITAR FUNDO?  

3.1. Quando devem ser solicitados? 

Os pedidos de fundo podem ser apresentados a partir do dia 24/04 até 04/05/2020. O período de 

solicitação dos fundos finalizará quando esgotarem o fundo total disponível, conforme indicado no ponto 

1.3. 

 

3.2. Onde devem ser solicitados? 

Os pedidos devem ser entregues através de correio eletrónico: candidaturas.djuntu@gb.imvf.org indicando 

no assunto “nome da região - FUNDO ESPECIAL PARA PREVENÇÃO DE COVID-19” ou no Escritório Regional / 

Centro de Recursos da Ação Ianda Guiné! Djuntu, entre as 8h00 e as 11h00, de segunda a sexta-feira. 
 

3.3. Como devem ser solicitados os fundos? 

Os CCO interessados deverão apresentar um pedido utilizando o formulário de apresentação de 

candidatura (Anexo I). Os CCO devem: 

• respeitar estritamente o formato do formulário de apresentação do pedido e preencher os 

parágrafos e as páginas por ordem; 

• apresentar os seus pedidos em português; 

• preencher o formulário com o máximo cuidado e clareza de forma a facilitar a respetiva avaliação.  
 

Os CCO devem anexar seguintes documentos junto ao formulário (Anexo I) no ato da entrega: 

mailto:candidaturas.djuntu@gb.imvf.org
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1. Quando se tratar de CCO legalizados, devem apresentar os seguintes documentos:  

a. Cópia da certidão de Escritura no Cartório Notarial da Guiné-Bissau 

b. Ata da última Assembleia Geral  

c. Relatório de atividades similares desenvolvidas a que se propõe realizar 

2. No caso dos órgãos de Comunicação Social Comunitários (OCSC):  

a. Cópia da licença ou autorização. 

3. No caso dos CCO não formais/não legalizados:  

a. Declaração de confirmação da existência do CCO e do seu trabalho similar, na localidade 

(Anexo II: modelo da declaração da existência e do trabalho similar). 

b. Declaração da indigitação do representante do coletivo assinada (Anexo III): modelo de 

declaração da indigitação do representante do coletivo. 
 

Toda a documentação para candidatura deste fundo encontra-se disponível no site 

https://www.imvf.org/project/ianda-guine-djuntu/ e pode ser consultada nos Escritórios Regionais / 

Centros de Recursos da Ação Ianda Guiné! Djuntu, entre as 8h00 e as 11h00, de segunda a sexta-feira. 

4. COMO SÃO SELECIONADAS AS PROPOSTAS?  

Os pedidos de financiamento serão avaliados conforme a receção das propostas e de acordo com as etapas 

e os critérios que se seguem. Somente serão financiadas propostas que tiverem recebido uma pontuação 

de pelo menos 16/20 pontos na avaliação. 

 

4.1. Avaliação das solicitações 

Os pedidos serão avaliados pelo Gabinete de Apoio Permanente (GAP) através de uma Comissão de 

Avaliação. Todas as propostas apresentadas pelos CCO serão avaliadas de acordo com as etapas e os 

critérios que se seguem. Se a avaliação do pedido revelar que a ação proposta não cumpre os critérios de 

elegibilidade estabelecidos no ponto 2.1., tal bastará para que a proposta seja recusada. A Comissão de 

Avaliação reserva-se no direito de solicitar quaisquer esclarecimentos, informações complementes e 

documentos que acharem necessário durante o processo de avaliação. 

 

ETAPA 1: ABERTURA E VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE ADMINISTRATIVA DAS PROPOSTAS  

Serão avaliados os seguintes aspetos:  

• Conformidade com o montante e período de execução. Se o montante e o período de 

implementação não tiverem sido respeitados, o pedido será automaticamente excluído e;  

• O formulário do pedido está em conformidade com todos os critérios mencionados no ponto 3.3. 
 

ETAPA 2: VERIFICAÇÃO DA ELEGIBILIDADE 

Serão avaliados os aspetos de elegibilidade dos CCO, de acordo com os critérios definidos nos pontos 2.1.1, 

2.1.2 e 2.1.3. 
 

ETAPA 3: AVALIAÇÃO TÉCNICA DA PROPOSTA 

A qualidade das propostas será avaliada segundo os critérios da grelha de avaliação abaixo: 

Critério 
Pontuação  

máxima 

1. Pertinência  

1.1 - Coerência da proposta da ação com os planos nacionais e regionais 2 

1.2 - Coerência da ação com os objetivos do fundo 1,5 

1.3 - Os beneficiários estão identificados 1,5 

 Subtotal (pontuação máxima): 5 

https://www.imvf.org/project/ianda-guine-djuntu/
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2. Viabilidade  
 

2.1 - As ações propostas são coerentes (similar) com a experiência do CCO neste tipo de atividade 1 

2.2 – A(s) ações previstas contribuem para o alcance do objetivo da proposta 2 

2.3 - As atividades/tarefas propostas permitem a realização da(s) ação(es) e são adequadas às 
condições socio culturais dos grupos alvos 

1 

2.4 - O cronograma é claro e o tempo estabelecido é realístico para o alcance do objetivo proposto  1 

 Subtotal (pontuação máxima: 5 (x2)* 

3. Eficiência  

3.1 - Todas as atividades estão devidamente refletidas no orçamento 1 

3.2 - O valor de custo atribuído a cada uma das atividades é adequado à realidade/contexto de 
implementação da ação 

1 

3.3 - O montante total solicitado garante a qualidade da ação, reduzindo os riscos que possam estar 
associados 

1 

 Subtotal (pontuação máxima): 3 

4. 
Acompanhamento 
e segurança 

4.1 – É garantido o acompanhamento adequado ao desenvolvimento das ações, no que diz respeito a 
recursos humanos e materiais 

1 

4.2 – É garantido a segurança das pessoas que serão envolvidas na implementação da ação 1 

 Subtotal (pontuação máxima): 2 

Pontuação final (pontuação máxima 20):  

* Estes resultados são multiplicados por 2 devido à sua importância. 
 

Nota: Somente serão financiadas propostas que tiverem recebido uma pontuação de pelo menos 16/20 

pontos na avaliação. 
 

5. COMO AS PROPOSTA SELECIONADAS SERÃO IMPLEMENTADAS? 

5.1. Definição da Operacionalização 

Depois de selecionadas as propostas, os Técnicos Regionais, em conjunto com os CCO selecionados, irão 

proceder à operacionalização da Iniciativa, na qual será ajustado o cronograma e se fará uma descrição 

mais detalhada da metodologia e das atividades a realizar (quando necessário), assim como o processo de 

pagamento.  

 

5.2. Assinatura dos contratos 

Após a definição da operacionalização serão assinados os contratos (Anexo IV) com cada um dos CCO, 

conforme a iniciativa aprovada.  

 

5.3. Implementação e fecho da ação 

A implementação da iniciativa será da responsabilidade do CCO, como também a concretização das 

atividades e dos resultados que a ação pretende atingir. Durante a implementação da ação, os CCO terão o 

apoio dos técnicos regionais da Ação Ianda Guiné! Djuntu, quer através de solicitações pontuais como 

também durante o seguimento das atividades que serão realizadas periodicamente pelos técnicos 

regionais. Após o término de prazo de implementação, os CCO terão 2 (dois) meses para apresentar os 

relatórios narrativo (incluído todas as fontes de verificação produzidas) e financeiro (com todos os 

justificativos financeiros), conforme o modelo disponibilizado. 

6. EM CASO DE DÚVIDAS E CASOS OMISSOS  

As dúvidas acerca deste fundo serão esclarecidas exclusivamente por email, através do endereço 
candidaturas.djuntu@gb.imvf.org.  
A Ação Ianda Guiné! Djuntu reserva-se o direito de resolver casos omissos e as situações não previstas 

neste fundo. 

mailto:candidaturas.djuntu@gb.imvf.org
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7. ANEXOS 

Anexo I: Formulário de apresentação da proposta 
Anexo II: Modelo da declaração da existência e da realização do trabalho similar 
Anexo III: Modelo de declaração da indigitação do representante do coletivo 
Anexo IV: Modelo de contrato 
Anexo V: Modelo relatório final 
 

*** 


