
Departamento de Estado dos E.U.A 

Embaixada dos Estados Unidos em Luanda 
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Aviso de Oportunidade de Financiamento (NOFO) 

 

 

Título da oportunidade de financiamento: Julia Taft Refugee Fund FY2023 

Valor total disponível: $ 25.000 (um adicional de $ 25.000 a $ 50.000 pode estar disponível para projetos 

focados em refugiados LGBTQI+ deslocados ou apátridas) 

Número Antecipado de Projectos: 1 a 3 

Prazo para submissões: 16 de Janeiro de 2023 

Data prevista de início do programa: 1 de Outubro de 2023 

Período de Desempenho do Programa: Os programas propostos devem ser concluídos em 1 ano ou 

menos 

 

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA 

 

A Embaixada dos EUA em Luanda, sob os auspícios do Gabinete do Coordenador Regional de Refugiados, 

tem o prazer de anunciar a disponibilidade de uma oportunidade de financiamento através do Fundo Julia 

Taft para Refugiados 2023. O Fundo Julia Taft para Refugiados é uma iniciativa do Escritório de População, 

Refugiados e Migração (PRM) do Departamento de Estado dos EUA para responder às necessidades 

críticas não atendidas dos refugiados. Criado em 2000, o Fundo Julia Taft para Refugiados apoia projectos 

que preenchem lacunas nos serviços para refugiados que ainda não foram atendidas por outras 

organizações e que podem ser preenchidas localmente. Projectos bem-sucedidos são aqueles que não 

estão sendo abordados por Organizações Internacionais (OIs) e Organizações Não Governamentais 

Internacionais (ONGIs), que já estão a receber financiamento do governo dos EUA. 

 

O Fundo Taft destina-se a projectos que incluam uma base de beneficiários-alvo de pelo menos 50% de 

refugiados ou repatriados. O PRM também está interessado em apoiar projectos para prevenir e resolver 

a apatridia usando o Fundo Taft em Angola e outros países designados. Além disso, o PRM procura fazer 

parcerias com organizações locais para apoiar o acesso igualitário à proteção, assistência e outras soluções 

para refugiados que possam enfrentar vulnerabilidades específicas, como indivíduos LGBTQI+, pessoas 

com deficiência, idosos, ou mulheres e meninas. 



 

Estas devem ser intervenções únicas, não programas sustentados. O financiamento vem da conta de 

Assistência à Migração e Refugiados (MRA) para cumprir as disposições da Lei de Assistência à Migração 

e Refugiados (MRAA) de 1962. 

 

O Fundo não oferece apoio direto aos governos anfitriões. Desencorajamos propostas para financiar OIs, 

pois o financiamento para programas de OIs é fornecido com mais eficiência por meio de contribuições 

do PRM por meio de um processo gerenciado centralmente. Podemos considerar propostas de apoio a 

ONGs internacionais (ONGIs), mas preferimos apoiar ONGs nacionais/locais ou lideradas por refugiados 

para fortalecer a sua capacidade. 

 

INFORMAÇÕES PARA A CANDIDATURA AO PRÉMIO FEDERAL 

 

Para todos os documentos da candidatura, verifique se todos os documentos estão em inglês e todos os 

custos estão em dólares americanos. 

• Os candidatos devem enviar UMA proposta de projecto que não exceda CINCO páginas; 

• Todos os documentos usam espaçamento 1,5, fonte Times New Roman de 12 pontos; 

• Todas as páginas são numeradas incluindo orçamentos e anexos; 

• Cada proposta DEVE incluir um resumo de uma página que inclui um resumo executivo, descrevendo as 

metas do projecto, objetivos, custo proposto e actividades. 

 

REQUISITOS DE APLICAÇÃO 

 

As solicitações devem incluir os seguintes requisitos: 

• Descrição do programa proposto, benefícios para os beneficiários e justificativa da solicitação, bem 

como quaisquer informações adicionais de suporte; 

• Orçamento; 

• Identificação da entidade apropriada (ONG local) responsável pela implementação/gestão dos fundos 

do projecto (incluindo nome legal e endereço); 

• Número DUNS organizacional e registo SAM.gov; 

• Cópia do Código de Conduta compatível com o Comité Permanente Interagências (IASC) da organização. 

 



Qualquer candidato listado no Sistema de Lista de Partes Excluídas (EPLS) no Sistema de Gerenciamento 

de Prémios (SAM) não é elegível para solicitar um prémio de assistência de acordo com as diretrizes do 

OMB em 2 CFR 180 que implementam as Ordens Executivas 12549 (3 CFR, 1986 Comp.p. 189) e 12689 (3 

CFR, 1989 Comp.p. 235), “Exclusão e Suspensão”. 

 

Além disso, nenhuma entidade listada no EPLS pode participar de quaisquer actividades sob um prémio. 

Todos os candidatos são fortemente encorajados a rever o EPLS no SAM para garantir que nenhuma 

entidade inelegível seja incluída. 

 

ALOCAÇÃO DE FINANCIAMENTO 

 

O financiamento será limitado a um máximo de US$ 25.000 por período de implementação para cada 

projecto (o período mínimo de implementação é de seis meses). 

 

ÁREA DE PRIORIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

O financiamento será alocado para o trabalho nas regiões onde há refugiados ou comunidades de 

refugiados retornados ou apenas apátridas. 

 

PROCESSO DE APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS 

 

As candidaturas devem ser feitas até 16 de Janeiro de 2023. 

 

Por favor, use o endereço de e-mail abaixo para enviar sua proposta e/ou qualquer dúvida: 

TavaresPM@state.gov ou DayJ@state.gov 

 

OUTRA INFORMAÇÃO 

 

Não são elegíveis para financiamento: 

 

• Projetos relativos à atividade político-partidária. Embora este financiamento se destine a apoiar as 

mulheres interessadas na política, não se destina a promover a agenda política de nenhum partido; 

• Compra e montagem de equipamentos de vigilância; 



• Duplicação de outros programas do governo dos EUA; 

• Contribuir para a violação dos direitos internacionalmente reconhecidos dos trabalhadores; 

• Actividades beneficentes ou relacionadas a doações; 

• Projectos que apoiem actividades religiosas ou militares específicas, bem como aqueles relacionados à 

polícia, prisões ou outras forças de segurança; 

•Campanhas de angariação de fundos; 

• Lobby para legislação ou projectos específicos; 

• Pesquisa científica; 

• Projectos destinados prioritariamente ao crescimento ou desenvolvimento institucional da 

organização; 

• Projectos que duplicam esforços existentes; 

• Salários ou estipêndios do pessoal; 

• Compra de bebidas alcoólicas, remédios, uniformes escolares, mensalidades escolares, bolsas ou 

despesas pessoais; 

• Apoio a instalações e serviços relacionados ao aborto; 

• Compra de equipamentos usados para evitar custos recorrentes de manutenção e suporte. Existe uma 

política geral de financiamento apenas de novos equipamentos, a menos que sejam de projecto simples 

e peças sobressalentes estejam disponíveis localmente, proporcionando assim vantagens operacionais e 

de manutenção em países menos desenvolvidos; 

• Criar, dar continuidade ou complementar programas de assistência técnica; 

• Apoio a empresas privadas, creches privadas ou escolas públicas/governamentais, exceto por meio do 

envolvimento de uma organização de pais e professores; 

• Compra ou produção de produtos tóxicos ou inseguros, como pesticidas ou produtos químicos 

perigosos; 

• Aquisição de bens de luxo e equipamentos de jogo. 


