
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ERROS MAIS COMUNS COMETIDOS PELOS 
CANDIDATOS A SUBVENÇÃO  



 

Os erros mais comuns cometidos pelos do candidatos, e que podem levar à desqualificação 
ou fracasso da candidatura 

1. Candidaturas recebidas de países não elegíveis 
O Sound Connects 
Fund está aberto a 9 
países elegíveis, 
nomeadamente: 
Angola, Botswana, 
eSwatini 
Lesoto, Malawi, 
Moçambique, Namíbia, 
Zâmbia e Zimbábwe. 
 
As candidaturas de 
quaisquer outros 
países não listados 
acima são 
automaticamente 
desqualificadas. 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Documentos ilegíveis 
 

a) As candidaturas preenchidas a caneta são de difícil leitura, e infelizmente acabam 
por ser automaticamente desclassificadas por este motivo. 

 
O modelo de formulário de candidatura fornecido é disponibilizado em formato 
word, que pode ser editado. A equipe do SCF recomenda um formulário de inscrição 
digitado electronicamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

b) Em alguns casos, quando os candidatos converteram seus formulários para o 
formato PDF, estes tornam se ilegíveis (veja o exemplo abaixo). É da 
responsabilidade do candidato garantir que todos os seus documentos estejam em 
ordem, pois isso pode, infelizmente, desfavorecê-lo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Formulário de candidatura incompleto 
O SCF observou muitos pedidos incompletos. Neste caso (talvez para nossos 
propósitos?), incompleto é descrito da seguinte forma: 
§ O formulário de candidatura contém secções que não foram preenchidas pelo 

candidato; 
§ O formulário de candidatura e demais documentos comprovativos (ficha de 

identificação financeira, formulário de declaração de honra) não estão assinados 
e/ou carimbados; 

§ Cinco ou mais documentos comprovatórios (exemplos de projetos anteriores, 
cartas de recomendação, contas auditadas, declaração de impostos, 
comprovação de subvenções anteriores, estrutura de RH, etc.) não foram 
enviados ou foram enviados anexos incorretos. 

 
4.  Documentos desactualizados/não profissionais/em falta/sem carimbo 

 
a) Declaração de impostos 
Os candidatos precisam ficar atentos ao prazo de validade da declaração de 
impostos. Documentos desatualizados ou expirados são inválidos e podem afectar 
uma candidatura. 
 



 

A declaração de imposto deve: 
§ Ser actual/corresponder ao ano financeiro actual da chamada. 
§ Uma carta contábil apropriada pode ser considerada. 
§ O documento deve ter número de identificação fiscal e outros dados 

comerciais 
 
b. Cartas de recomendação 

As cartas de recomendação devem ser de organizações externas. Os papéis 
timbrados dão mais credibilidade a esses documentos. Cartas de recomendação 
escritas pelo candidato ou de amigos não são elegíveis. 
 
As Cartas de Recomendação devem: 
§ Ser de uma organização externa; 
§ Ser datadas e assinadas; 
§ Parecer credíveis; 
§ Deve ter dados de contacto; 
§ Ter carimbo, ou logotipo, ou papel timbrado da organização que faz a 

recomendação. 
 

c. Proof of registration 
A equipe do SCF notou no passado, que alguns documentos de registo enviados 
foram escritos a mão ou texto desbotado, estes não servem de provas de registo 
elegíveis. 

O comprovativo de inscrição deve: 
§ Ter o nome e outros detalhes da organização; 
§ Ter um número de registo; 
§ Ter papel timbrado e detalhes da autoridade emissora; 
§ Ter data de inscrição; 
§ Todo o texto deve ser legível; 
§ Ter nomes dos directores, administradores, acionistas, etc. 

 
d. Demonstrações financeiras carimbadas ou assinadas  

Demonstrações financeiras não carimbadas ou não assinadas, são inelegíveis. As 
declarações oficiais devem ser assinadas ou carimbadas pela autoridade de 
auditoria. Alternativamente, uma carta do contabilista assinada (de um 
contabilista qualificado, não de estudantes de contabilidade) pode ser aceite. Os 
extratos bancários não são aceitáveis no lugar de demonstrações financeiras 
auditadas. 

 
e. Perfil da empresa 

Ao apresentar o perfil da empresa, os candidatos que tenham omitido a 
estrutura de RH. É da responsabilidade do candidato garantir que o perfil da 
empresa inclua a estrutura de RH, caso contrário, isso será considerado 
incompleto. 

 
 
 



 

 
f. Comprovativo de subvenções anteriores  

Na apresentação de comprovativos em subvenções anteriores, alguns 
comprovativos dos candidatos não demonstraram a capacidade da organização 
para gerir pelo menos 50% do orçamento solicitado. A equipe do SCF trata a 
informação que é submetida com estrita confidencialidade, os candidatos devem 
se sentir seguros em compartilhar relatórios internos de projectos financeiros. 

 
 

5. Tipos de projectos não elegíveis 
 

Os seguintes tipos de projetos são considerados inelegíveis, e sofrerão o destino de 
desqualificação automática: 
§ Album production 
§ Produção de álbuns 

 
s6. Método de envio não elegível 
 
A equipe do SCF observou a existência de candidaturas enviadas por correio ou e-
mail. Estas infelizmente são automaticamente desqualificados. A equipe do SCF 
providenciou um formulário de submissão online. Esta é a única maneira de envio de 
candidatura para o Sound Connects Fund. O formulário de inscrição online estará 
disponível no site da Music In Africa Foundation, durante a duração desta chamada. 


