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Condições de participação

Pelo presente protocolo pretende-se ordenar a fase de criação e desenho da
APPD. A fase de criação e desenho inicia-se com a apresentação do Formulário
Preliminar para a Criação da APPD e decorre até à assinatura do Memorando de
Entendimento.

1. DEFINIÇÃO DE APPD
—
A AECID entende por Aliança (ou Parcería) Público Privada para o
Desenvolvimento uma relação voluntária, colaborativa e formal entre
a AECID, as administrações públicas dos países parceiros e uma ou
várias entidades do setor empresarial, da sociedade civil e do âmbito
universitário, de Espanha, dos países parceiros ou de terceiros países, na
qual se estabelece um objetivo comum, com um impacto demonstrável
no desenvolvimento, e na qual são definidas conjuntamente as
responsabilidades e assumidos conjuntamente os recursos, os riscos e
as consecuções.
Esta definição não inclui as relações que supõem o pagamento por parte da AECID para a
prestação de serviços, para o fornecimento de bens, para a realização de obras ou para a
execução da totalidade ou de uma parte de um projeto. Embora estas relações impliquem um
relacionamento com o setor privado empresarial, limitam-se a uma participação do setor privado
no desenvolvimento, sem constituir uma Aliança.
Descartam-se também as relações com o setor privado empresarial enquadradas num contrato
de gestão ou de concessão por parte da AECID ou de uma instituição pública parceira. Estas
relações são denominadas, normalmente, Partenariado Público Privado.
Ficam também fora da definição as relações estratégicas entre a AECID e atores privados
empresariais e sociais nas que não fique demonstrado desde o início o seu impacto no
desenvolvimento, apesar de partilharem objetivos, responsabilidades, riscos e benefícios.
Estaríamos perante uma Aliança Público Privada, sem efeito no Desenvolvimento, aspeto que será
chave para a adesão da AECID.
Do mesmo modo,não ficam incluídas nesta definição as formas de colaboração com as organizações
da sociedade civil (ONGD) através de subsídios para alcançar objetivos de desenvolvimento
através de diferentes instrumentos como convênios, programas e projetos.
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2. ORIGEM DA APPD
—
A iniciativa de uma APPD na qual a AECID possa participar poderá surgir
da própria Agência, das administrações públicas dos países parceiros,
de um ou vários atores do setor privado empresarial (empresas ou
organizações empresariais) ou de um ou vários atores da sociedade civil
de Espanha ou do país parceiro.
Em qualquer caso, o ator a partir do qual surgir a iniciativa (entidade promotora), após um
diálogo inicial que analise o interesse de todas ou de algumas das partes em avaliar a proposta
da APPD, deverá elaborar o Formulário Preliminar para a criação da APPD, expondo as primeiras
abordagens de trabalho.
O referido documento conterá um perfil da futura Aliança destacando os seus aspetos chave, o
que permitirá, tanto à AECID como ao resto dos atores, efetuar uma avaliação do interesse e
oportunidade de participar ou não na nova Aliança e, se for o caso, dar os seguintes passos no
processo.
Em todo o caso, para que a AECID possa participar numa APPD, deve ser possível demonstrar,
logo à partida, o cumprimento de três condições básicas:
1. O impacto no desenvolvimento.
2. A concordância com a planificação ou a estratégia da AECID (geral, país e setorial).
3. O cumprimento das condições mínimas por parte de todos os atores ou entidades (quer
promotoras quer participantes).Ver ponto 5.
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3. PROCEDIMENTO DESDE A
PRESENTAÇÃO DO FORMULÁRIO
PRELIMINAR ATÉ À ASSINATURA DO
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
—
O ator a partir do qual surgir a iniciativa (entidade promotora) deverá
elaborar e apresentar ao departamento da AECID com o qual tiver sido
mantido o diálogo inicial (Direção daAECID,Direções ou Departamentos,
Oficinas Técnicas de Cooperação, Centros de Formação…) o Formulário
Preliminar para a Criação da APPD.
Este Formulário Preliminar será estudado internamente pela AECID num processo que prevê
diversas avaliações (geográfica, setorial, metodológica, de atores…).
Após estas avaliações, caso se decidida prosseguir, será realizado uma sessão de trabalho para o
Desenho da APPD. Será convocada pela Direção da AECID que coordena o processo e liderada
pela entidade promotora, com a intervenção de todas as instâncias da AECID que participaram
no processo de avaliação bem como de todas as entidades parceiras consideradas oportunas
para a preparação do Formulário Definitivo para a Criação da APPD à luz das avaliações e das
contribuições geradas na fase anterior. A sessão poderá ter lugar no país parceiro, convocada
pela Oficina Técnica de Cooperação.
Após a celebração da sessão de trabalho, a entidade promotora deverá elaborar o Formulário
definitivo para a Criação da APPD em coordenação com a Direção da AECID coordenadora do
processo, à qual será apresentado o documento definitivo.
Após esta apresentação, a AECID efetuará o estudo do formulário e aprovará ou não a sua
participação na Aliança.
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4. FORMULÁRIOS PARA A CRIAÇÃO
DA APPD:
~ FORMULÁRIO PRELIMINAR
~ FORMULÁRIO DEFINITIVO

—
4.1FORMULÁRIO PRELIMINAR PARA A CRIAÇÃO
DA APPD
1_Temática e âmbito de desenvolvimento
Descrever da forma mais sintética possível a temática que a APPD pretende abordar, indicando
a problemática em que se irá incidir. Incluir dados significativos sobre a relevância dessa
problemática. Relacionar a temática em causa com as políticas públicas locais / nacionais de
desenvolvimento, com os respetivos conteúdos do Plano Diretor da Cooperação Espanhola, do
Marco de Associação País e do Plano de Atuação Setorial.
2_Quadro preliminar de Resultados da APPD
Indicar os resultados que a APPD pretende conseguir.Vincular esses resultados com o quadro de
resultados decorrente do Marco de Associação País no qual a Aliança é abordada.
3_Zona de atuação
Indicar com exatidão a área de atuação da APPD de forma concreta (local, nacional, internacional).
4_Identificação preliminar dos coletivos beneficiários
Fazer uma descrição prévia dos beneficiários da APPD, indicando aproximadamente o seu número,
características, nível de organização, bem como uma abordagem previa do impacto positivo que
a Aliança terá para os mesmos.
5_Entidade(s) promotora(s):
Descrever as características da(s) entidade(s) promotora(s) da Aliança, indicando com exatidão
as motivações que justificam a proposta.
6_Potenciais entidades parceiras e contribuições para a APPD
Será necessário efetuar uma listagem de todas as possíveis entidades parceiras, indicando as suas
capacidades, bem como as potenciais contribuições que podem ser utilizadas na futura APPD.
Sugere-se preencher um quadro como o seguinte:
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PARCEIROS POTENCIAIS
(indicando nacionalidade e CAPACIDADES
forma jurídica)

POTENCIAIS
CONTRIBUIÇÕES

7_Proposta de entidade facilitadora
Propor a entidade que irá servir de apoio nas relações entre os diferentes atores da Aliança
e que irá dinamizar as tarefas que a mesma deve empreender. Poderá ser uma das entidades
promotoras ou uma terceira entidade contratada expressamente para essa finalidade. Será
necessário indicar a entidade facilitadora sugerida, indicando os seus pontos fortes e fracos para
esta tarefa. Atuará como Secretaria Técnica da APPD.
8_Estimativa inicial de orçamento
Abordar de forma aproximativa o orçamento que a APPD deverá gerir para alcançar os
resultados propostos. Pode ser admissível que esse orçamento seja apresentado estabelecendo
um intervalo entre valores máximos e mínimos.
9_Estimativa inicial da duração prevista da APPD
Abordar a duração prevista da APPD para alcançar os resultados propostos. Novamente, será
possível estabelecer um intervalo entre uma duração mínima e uma duração máxima.
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4.2 FORMULÁRIO DEFINITIVO PARA A CRIAÇÃO
DA APPD (Baseado no Manual para a gestão de alianças
público-privadas para a consecução dos resultados de
desenvolvimento. CIDEAL. Manuel Gómez Galán e
Héctor Sainz Ollero)
1_Temática e âmbito de desenvolvimento
Descrever da forma mais sintética possível a temática que a APPD pretende abordar, indicando a
problemática na qual irá incidir. Incluir dados significativos sobre a relevância dessa problemática.
Relacionar essa temática com políticas públicas locais / nacionais de desenvolvimento, com os
respetivos conteúdos do Plano Diretor da Cooperação Espanhola, do Marco de Associação País
e do Plano de Atuação Setorial.
2_Quadro de Resultados da APPD
Indicar os resultados que a APPD tem a intenção de conseguir. Ordenar esses resultados num
‘Quadro de Resultados’ que estabeleça os principais produtos, resultados e impactos esperados.
Esse quadro deve estar claramente alinhado com o quadro de resultados do respetivo MAP.
Incorporar indicadores concretos que permitam avaliar a consecução dos resultados e impactos
esperados. Esses indicadores devem estar diretamente vinculados aos indicados no MAP.
Entende-se por Resultado o efeito positivo esperado de uma estratégia de mudança, quer dizer,
as mudanças observáveis na situação de um grupo humano determinado, quer sejam mudanças
nas condutas quer no desempenho das organizações. Por sua vez, entende-se por Quadro de
Resultados a lógica explicativa da forma como o resultado do desenvolvimento deverá ser
conseguida, a qual inclui as relações causais e os pressupostos subjacentes.
3_Zona de atuação da APPD
Indicar com exatidão a área de atuação da APPD de forma concreta (local, nacional, internacional)
4_Aspetos inovadores
Expressar os elementos inovadores que aAliança irá proporcionar ao processo de desenvolvimento
no qual está inserida, bem como as relações entre as diferentes entidades parceiras.
5_Orçamento
Indicar o orçamento total da Aliança. Esse orçamento deve ser estabelecido por produtos e
resultados. Calcular os custos de gestão da Aliança. Incorporar nesse orçamento as contribuições
que cada uma das entidades parceiras levará a cabo para a consecução de cada um dos produtos
estabelecidos.
6_Entidades parceiras e as suas contribuições
As entidades parceiras são aquelas que adquirem um compromisso sólido com os fins e
procedimentos da APPD. As entidades parceiras assumem funções estratégicas e operativas,
comprometem-se a fazer contribuições e gerar produtos e partilharão as consecuções da
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Aliança. São os assinantes do Memorando de Entendimento. É necessário elaborar uma lista
de todos os parceiros, indicando as características e o interesse de cada um em participar na
APPD. (CONDIÇÕES AECID: Todas as entidades, promotoras e participantes, devem cumprir as
condições de participação).
Incorporar um quadro no qual sejam indicados com exatidão as contribuições que cada uma
das entidades parceiras se compromete a efetuar dentro da APPD. Essas contribuições poderão
ser monetárias ou em espécie (realizar valorizações). Sugere-se o preenchimento de um quadro
como o seguinte:
ENTIDADES PARCEIRAS

CONTRIBUIÇÕES

ENTIDADE 1
ENTIDADE 2
ENTIDADE 3
ENTIDADE “N”
TOTAIS

7_Produtos que cada entidade parceira deve alcançar
Dentro do quadro de resultados concreto estabelecido no seio da APPD, indicar a responsabilidade
assumida por cada uma das entidades parceiras na consecução dos produtos estabelecidos.
(Conforme a Gestão Orientada para Resultados, entende-se por Produto os efeitos entregáveis
das intervenções. Constituem o nexo de união entre o que se faz - as intervenções – e o que se
pretende conseguir - os resultados -).
8_Motivações e dificuldades para a participação na APPD
Indicar as motivações ou interesses concretos apresentados por cada uma das entidades
parceiras para promover a sua participação na Aliança. Essas motivações podem estar vinculadas
aos objetivos das suas respetivas estratégias, à melhoria da sua imagem, à sua relação com outras
entidades, etc. Indicar igualmente quais são as dificuldades que cada uma das entidades parceiras
teve de superar para a sua incorporação na APPD e em que medida a própria APPD estabeleceu
medidas corretivas para limitar esses obstáculos.
ENTIDADES PARCEIRAS

MOTIVAÇÕES

ENTIDADE 1
ENTIDADE 2
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DIFICULDADES

ENTIDADE 3
ENTIDADE “N”

9_Entidade facilitadora
Propor a entidade que servirá de apoio nas relações entre os diferentes atores da Aliança e que
irá dinamizar os trabalhos que esta deve empreender. Poderá ser uma das entidades promotoras
ou uma entidade terceira contratada expressamente para essa finalidade. Será necessário indicar
a entidade facilitadora sugerida, indicando as suas fortalezas e fraquezas para esta tarefa. Atuará
como Secretaria técnica da APPD.
10_Descrição e participação dos coletivos destinatários.
Descrever os coletivos beneficiários da forma mais exata possível. Número aproximado, principais
características, nível de organização, etc.
Descrever pormenorizadamente o impacto positivo que a Aliança irá supor para os coletivos
beneficiários.
Indicar quais são os mecanismos estabelecidos para garantir a participação dos coletivos
beneficiários na preparação e na implementação da APPD.
11_Potenciais entidades colaboradoras
Entende-se por entidades colaboradoras aquelas que poderão aderir à Aliança vinculando-se a
alguma componente ou iniciativa concreta. Apresentar uma listagem das principais que foram
identificadas.
12_Estrutura de funcionamento
Descrever a estrutura de funcionamento da APPD, indicando a composição das suas instâncias
de governo, a periodicidade das suas reuniões, a Secretaria técnica, etc.
13_Funções de cada entidade (parceiras, colaboradoras e
facilitadora)
Complementarmente à epígrafe anterior, indicar quais são as funções assumidas por cada uma
das entidades participantes na APPD. Nesse sentido, pode-se preencher uma tabela muito simples
como a seguinte:
ENTIDADES

FUNÇÕES

ENTIDADE 1
ENTIDADE 2
ENTIDADE 3
ENTIDADE “N”

011 / Protocolo APPD 2014

14_Procedimentos de trabalho, de acompanhamento e de
comunicação interna
Indicar quais são os procedimentos de trabalho previstos pela APPD, o modo como será efetuado
o acompanhamento e a comunicação interna entre as diferentes entidades parceiras e qual será
a periodicidade dos relatórios e comunicações a gerar pela APPD.
15_ Quadro de trabalho. Plano operativo ano 1. Perspetivas ano
2 e seguintes
Propor um plano operativo detalhado para o ano 1 da Aliança e incluir algumas orientações
gerais para os períodos seguintes. É importante propor um cronograma de trabalho para o ano 1.
16_Critérios básicos para as convocatórias e licitações (se for
o seu caso).
Caso se considere conveniente recorrer a convocatórias e/ou licitações para a realização de
determinadas iniciativas, indicar com exatidão o modo como serão levados a cabo esses processos
e quais os critérios fundamentais a estabelecer pela APPD para a realização das convocatórias e
a seleção dos candidatos.
17_Sistema de monitorização e avaliação. Processos de
aprendizagem
Descrever quais são os sistemas de monitorização e avaliação a estabelecer pela APPD, indicando
as modalidades às quais recorrerá. Indicar como serão utilizadas as descobertas feitas para gerar
procesos de aprendizagem.
18_Sistemas de comunicação externa
Indicar quais serão os mecanismos a implementar para comunicar as consecuções e avanços
alcançados no seio da APPD. Estabelecer responsáveis para a realização dessas tarefas.
19_Duração prevista:
Indicar a duração estimada da APPD, indicando os anos nos quais está previsto que as entidades
parceiras colaborem para a consecução dos resultados estabelecidos.
20_Proposta de memorando de entendimento
Anexar a versão inicial do memorando de entendimento onde se estabelecem os acordos aos
que se comprometem as entidades parceiras da APPD.
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5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
—
Como já foi referido anteriormente, para que se possa verificar a
participação da AECID numa APPD, qualquer tipo de participação e a
qualquer nível, será necessário cumprir umas condições mínimas e em
relação a todos os atores ou entidades que vão participar na Aliança.

5.1 PARA AS ENTIDADES DO SETOR PRIVADO
EMPRESARIAL
As condições mínimas em relação às entidades empresariais, que são de aplicação tanto para as
parceiras como para as participantes, estão divididas em excludentes e valorativos.
Critérios excludentes
O seu incumprimento impossibilita, de raiz, a associação da AECID com a entidade em causa. São
os seguintes, que já foram utilizados pela própria AECID na Convocatória Aberta e Permanente
de Cooperação Empresarial – 2011.
1. O fabrico, compra e venda de armas, bem como o financiamento de atividades relacionadas.
2. A utilização direta ou indireta de trabalho infantil, de trabalho forçado ou em regime de
escravidão.
3. Práticas anti-sindicais.
4. Atuações tipificadas como suborno e corrupção.
5. Atuações contra o meio ambiente.
Critérios valorativos:
Não são de cumprimento obrigatório, mas serão valorados muito positivamente por parte da
AECID.
São a adoção ou adesão por parte das empresas dos seguintes princípios e diretrizes reconhecidas
internacionalmente:
•
•
•
•

Acordos fundamentais da OIT.
Linhas Diretrizes da OCDE para as empresas multinacionais.
10 Princípios da iniciativa do Pacto Mundial das Nações Unidas.
Norma ISO 26000 da Responsabilidade Social das Empresas.
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•
•

•

Declaração tripartida de princípios das empresas multinacionais e a política social da OIT.
Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos.
Trata-se dos princípios e diretrizes que a Comissão Europeia, na sua comunicação
Estratégia Renovada da União Europeia para 2011 – 2014 sobre Responsabilidade Social
das Empresas, encoraja as empresas a incorporar
Que a empresa apresente uma memória de sustentabilidade e relatórios de
Responsabilidade Social Empresarial (RSE).
O Conselho Estatal de Responsabilidade Social das Empresas (CERSE), na reunião plenária
celebrada em maio de 2011, aprovou um documento sobre transparência, comunicação e
standards dos relatórios e memórias de sustentabilidade incluindo os temas e subtemas
essenciais nos quais as empresas podem reportar e que gira em torno de quatro blocos
temáticos: A) Direitos Humanos, B) Meio Ambiente. C) Direitos e Políticas Laborais, D)
Bom Governo.

5.2 PARA AS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL
As condições em relação às entidades da sociedade civil (ONGD) terão apenas caráter
valorativo.
São as seguintes e apenas de aplicação para as ONGD espanholas:
1. Ser ONGD qualificada pela AECID.
2. Ter assinado o Código de Conduta da CONGDE (Coordenadora de ONGD de Espanha).
3. Contar com o selo de transparência da CONGDE.
4. Contar com uma experiência mínima demonstrável no país e âmbito de atuação.
5. Ter levado a cabo um mínimo de projetos com a AECID.
Para as ONGD dos países parceiros ou de terceiros países será possível estabelecer critérios
específicos em cada caso, em função da legislação ou das práticas de cada país.
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