
 

 

 

Sound Connects Fund - Como se candidatar 
 

 
 
O Sound Connects Fund é uma iniciativa multifacetada que visa acelerar o desenvolvimento 
e ibcrementar a capacidade dos sectores cultural e criativo na África Austral. Entre 2021 e 
2024, o fundo concederá subvenções no valor de € 2,85 milhões (US$ 3,4 milhões) e 
oferecerá um programa robusto de capacitação no valor de € 570.000 para organizações 
elegíveis da indústria criativa e cultural na SADC. Nosso site oficial é 
https://bit.ly/SCApplyHere2. 

 
Se deseja candidatar-se a este fundo, o primeiro passo crucial é garantir que tenha lido 
todo o nosso site - um imperativo para determinar sua elegibilidade. 

 

 
 
 
 
 
 

Depois de determinar se é elegível ou não, pode iniciar o seu processo de candidatura clicando 
no botão rosa que diz Apply for Grants na página inicial do SCF, conforme a imagem acima. Ao 
clicar nesse botão, será direccionado para a página abaixo: 
 



 

 

 

 
 



 

 

 
Nesta página encontrará a data limite da duração da subvenção: 15 de Janeiro de 2023 (meia-noite). 
Não serão aceites candidaturas para esta chamada após esta data. Ao rolar para baixo, encontrará a 
secção KEY INFORMATION (INFORMAÇÕES CHAVE) que contém as seguintes abas: Available grants 
(Subvenções disponíveis), Eligible entities and programmes (Entidades e programas elegíveis), How to 
apply (Como se candidatar), Evaluation process and criteria (Processo e critérios de avaliação) e 
Required documents (Documentos obrigatórios). É imperativo ler atentamente todas as abas, pois 
dispõe informações vitais que precisa saber para candidatar-se com sucesso ao fundo. 

 
 

 
A aba How to apply (Como se inscrever) é de grande importância, pois contém o Pacote de Subsídio do 
Sound Connects Fund, que consiste em documentos que precisam ser preenchidos como parte de 
candidatura. Prcisará de rolar para baixo até a parte inferior da página para encontrar o pacote, 
conforme ilustrado abaixo: 
 

 
 
O pacote de subvenção é composto pelas directrizes de candidatura, formulário de candidatura, 
formulário de entidade legal, formulário de orçamento, formulário de identificação financeira, 
formulário de declaração de honra e brochura de erros comuns. 
 
Com relação ao modelo de orçamento, aqui estão alguns pontos importantes a serem lembrados 
quando estiver trabalhando nele: 

• o orçamento deve ser em Euros, isso significa que precisará converter todos os custos do seu 
projeto, que estejam em suas moedas locais para Euros. 

• procure os menus suspensos - isso significa rolar até o final do bloco até ver uma seta 
suspensa 

• o orçamento possui uma função de auto-cálculo, portanto, os valores totais serão calculados 
automaticamente, quando inserir os valores de número de unidades e custo da unidade. 

• insira apenas o valor co/autofinanciado se tiver financiamento adicional ao que está 
solicitando. 

 
Depois de preencher todos os documentos do pacote e colectar todos os documentos obrigatórios, 



 

 

conforme indicado na aba Required documents (Documentos obrigatórios), estará pronto para se 
candidatar na plataforma de envio. Pode acessar a plataforma de envio voltando para a aba How to 
apply (Como se inscrever), role para baixo até o botão azul que diz Submit Application (Enviar 
inscrição). 
 

Os candidatos de Angola e Moçambique também devem usar este formulário de submissão 
para apresentar as suas candidaturas. 

 

Nota importante: O formulário de envio subvenção SCF não permite que os candidatos salvem suas 
candidaturas e as preencham posteriormente. Antes de os candidatos iniciarem qualquer trabalho na 
plataforma de submissão, aconselha-se que preencham primeiro o formulário oficial de candidatura a 
subvenção SCF e os respectivos anexos, e recolham todos os documentos comprovativos necessários. 



 

 

 
 
 
 

 
 

Esta é a aparência da plataforma de envio.



 

 

 

É aqui onde também precisará de anexar os documentos preenchidos do pacote: 
 

 
Depois de preencher e anexar todos os documentos necessários, pode enviar a sua candidatura: 
 

 
Desejamos lhe o melhor na sua candidatura, se precisar de mais assistência, entre em contacto 
connosco em scf@musicinafrica.net. O prazo para esta chamada é 15 DE JANEIRO DE 2023 MEIA-
NOITE. 

  
 
Operando sob o lema 'ACP-EU Culture Program (Southern Africa) - Sound Connects Fund', a iniciativa é 
viabilizada com o financiamento do ACP-UE Culture Programme, um projecto implementado pelo 
Secretariado do Grupo de Estados África, Caraíbas e Pacífico (ACP ) e financiado pela União Europeia 
(UE). O programa é cofinanciado pelo Goethe-Institut. 
 
O Sound Connect Fund é implementado pelo MIAF em parceria com o Goethe-Institut South Africa. A 
Siemens Stiftung, sócia fundadora da Music In Africa Foundation, também é parceira do fundo. 
 
 


