
INFORMAÇÃO SOBRE 
O PROGRAMA AUTOAJUDA 

DA EMBAIXADA DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

Conhecido como o Programa de AutoAjuda do Embaixador, este programa foi criado 
exclusivamente para apoiar as comunidades mais carenciadas. Os apoios concedidos 
têm como objetivo criar atividades produtivas no seio das comunidades.  

Desde 1981, a Embaixada dos Estados Unidos da América em Cabo Verde financiou 
centenas de projetos nas áreas da educação, de sistemas de irrigação, pocilgas, 
aviários, balneários, chafarizes, depósitos a promoção de produtos agrícolas, 
aquisição de mobiliários escolar, construção de cafetarias e casas de banhos, e 
formação para criação de atividades geradores de rendimentos.  

A Embaixada dos Estados Unidos da América procura financiar pequenos projetos que 
atinjam o maior numero possível de pessoas no âmbito social e, sobretudo, no campo 
económico. 

Os projetos têm as seguintes normas como requisitos: 

1) Prazo máximo de um ano para a sua conclusão 
2) Contribuição comunitária 
3)    O valor de financiamento não ultrapassa normalmente os 8,000 

dólares americanos 

De acordo com as leis dos Estados Unidos da América, são rejeitados, os projetos: 

a) de carácter particular; 
b) financiados por outras instituições; 
c) de carácter religioso, policial ou militar; e 
d) de remodelação. 

A solicitação de qualquer apoio ao Programa deverá ser feita mediante uma proposta 
concreta, enviada por email, dirigida ao email PraiaGrants@state.gov. Convém 
anexar, ao impresso em anexo, desenhos, plantas, memórias descritivas ou qualquer 
outra documentação relevante para a proposta apresentada. 
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PROGRAMA AUTOAJUDA 
DA EMBAIXADA DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

FORMULÁRIO E INFORMAÇÕES A INCLUIR NA PROPOSTA 
DE PROJETO PARA FINANCIAMENTO 

1. Informações da organização requerente: 

Endereço da Sede: 

Contactos: Telefone/ Email: 

Nome e Contactos do Responsável:  

2. Descrição da Organização: há quanto tempo existe, número de sócios, fontes 
de financiamento, atividades levadas a cabo e experiência na implementação 
de projetos semelhantes ao da proposta apresentada, e outras informações que 
sejam relevantes. 

3. Nome e contactos (telefone e email) da pessoa responsável pela 
implementação do projeto e gestão dos fundos, caso o projeto venha a ser 
financiado.  

4. Descrição do projeto e o impacto pretendido: 

a. Local de implementação; 

b. Justificação: como e porque é que foi concebido, que necessidades se 
pretende suprir na comunidade, qual a relevância, os objetivos e o 
impacto esperado; 

c. Descrever as atividades pormenorizadamente e como se articulam com os 
objetivos; 

d. Indicar possíveis riscos/ problemas de implementação e a forma e como 
se pensa ultrapassa-los; 
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e. Duração do projeto indicando data prevista para o início e término. 
Indicar como as atividades se enquadram no calendário global do projeto; 

f. Orçamento do projeto em escudos Cabo Verdeanos: 
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Exemplo de formato para o Orçamento:  

NOTA: O orçamento deve (1) ser apresentado em Escudos de CaboVerde e (2) incluir 
notas explicativas das despesas associadas a cada item, como, por exemplo, uma lista 
de material a ser adquirido. 

g. Esta proposta foi submetida a outras instituições nacionais ou 
internacionais para financiamento? Quais? 

5. Informações Sobre Beneficiários: 

a. Quem são os beneficiários e qual o número estimado? Indicar 
beneficiários diretos e indiretos, com desagregação por género. 

b. Número de habitantes na zona de intervenção do projeto: 

c. Número de jovens na zona de intervenção do projeto. 

d. Caracterizar brevemente a população vulnerável na zona de intervenção 
do projeto. 

6. Se o projeto gerasse lucros como seriam divididos? E, que possibilidade haveria 
de se verificar a amortização dos fundos utilizados, dois anos após a conclusão 
do projeto? 

7. Existe na zona de intervenção proposta algum projeto que tenha sido 
financiado pela Embaixada dos Estados Unidos? 

Item Nota Explicativa Valor Solicitado à 
Embaixada

Contribuição da 
Comunidade

Total

Total

  4



Se a resposta for sim, indicar: 

- Nome do projeto e data de conclusão; 

- Situação atual do projeto. 

8. Existe outro projeto semelhante a esta proposta, ou outro projeto comunitário 
na mesma zona de intervenção? 

9. Indicar brevemente os planos para a manutenção (caso se trate de pequenas 
construções), sustentabilidade, seguimento e avaliação do projeto. 

Depois de preenchido o impresso com as informações solicitadas, anexe os 
documentos relativos e relevantes à proposta e envie-os por email para: 

PraiaGrants@state.gov 

Programa AutoAjuda 

Embaixada dos E.U.A. 

Praia, Cabo Verde 
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