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Termos e condições gerais para os Recipientes de 
Subvenções do Fundo de Resposta Rápida  
 

Este documento é importante pois estabelece os termos e condições da 

Subvenções que lhe estamos a oferecer. Este é um documento legal e deve 

garantir que compreende plenamente as suas responsabilidades antes de 

candidatar-se e aceitar uma Subvenções nossa. 

 

Os termos e condições aplicam-se a Subvenções do Fundo de Resposta Rápida. Estes termos 

e condições gerais ser-lhe-ão enviados juntamente com a Carta de Oferta e aplicam-se 

a todas as Subvenções a partir de 20 de agosto de 2020. 

 
Se tiver qualquer questão sobre este documento, por favor contacte-nos 
rapidresponsefund@frontlineaids.org   
  

mailto:rapidresponsefund@frontlineaids.org
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1. Definições 
1.1. ‘Você’ e ‘a sua’ significa a organização a quem oferecemos a Subvenções.  
1.2. ‘Nós, ‘a nós’ e ‘nosso’ significa a Frontline AIDS (‘Frontline’) e inclui os nossos 

colaboradores e qualquer pessoa que nos represente. 
1.3.  ‘Candidatura – juntamente com qualquer informação enviada que complemente a sua 

candidatura, como establecido no formulário de candidatura, e outro documento que 
poderá ter submetido.   

1.4. A ‘Intervenção Proposta’ significa todas as atividades que concordamos fazerem parte 
da Subvenção, como establecido na Carta de Oferta.  

1.5.  ‘Carta de Oferta’ – a carta que a Frontline envia a informar que a candidatura foi 
aprovada. A Carta inclui todas as modificações establecidas após a submissão da sua 
candidatura inicial, e quaisquer outras condições relacionadas com os fundos 
solicitados; 

1.6. A ‘Convenção da Subvenção’ inclui e incorpora:  
1.6.1.    Estes termos e condições;  
1.6.2.   A ‘Carta de Oferta’; e  
1.6.3.   A sua Candidatura.  

2. A Subvenção  
2.1. O valor da Subvenção está definido na Carta de Oferta. Não podemos aumentar este 

montante. O valor da Subvenção pode ser diferente do valor para o qual concorreu. 
2.2. A Subvenção entra em vigor na data definida na Carta de Oferta, sujeito a recebermos 

confirmação da receção da Carta de Oferta e confirmação que aceita os termos da 
Convenção da Subvenção. 

2.3. Se não aceitar a nossa oferta, a decisão sobre a Subvenção extingue-se, e ou rejeitamos 
a sua candidatura ou, sujeito a negociação, emitiremos uma nova Carta de Oferta. 

2.4. A Subvenção só pode ser usada para a Intervenção Proposta acordada. 
2.5. Deve informar-nos de imediato sobre qualquer modificação relativa à informação 

submetida, incluindo qualquer modificação relativa aos detalhes do banco.  
2.6. Não pode usar a Subvenção para pagar qualquer compromisso financeiro feito antes 

da data mencionada na Convenção da Subvenção. 
2.7. Deve manter qualquer montante não utilizado em lugar seguro/em conta fiduciária a 

tempo inteiro. 
2.8. Deve informar-nos caso receba financiamento para a Intervenção Proposta (incluindo 

qualquer um dos doadores mencionados na sua candidatura) em qualquer altura 
durante a duração da Intervenção Proposta. Isto significa que já não precisa do nosso 
financiamento, e portanto quando pedirmos a devolução do valor total da Subvenção, 
tem de faze-lo imediatamente. 

2.9. Deve informar-nos se não gastar o valor total da Subvenção. Terá de devolver o valor 
não utilizado o quanto antes, ou negociar connosco para um uso alternativo para esse 
montante.  

3. A Intervenção Proposta  
3.1. Deve informar-nos o quanto antes se precisar de modificar a Intervenção Proposta.  
3.2. Deve informar-nos o quanto antes se houver alguma ameaça que impeça ou atrase a 

Intervenção Proposta.  

4. Desembolso da Subvenção  
4.1. Não podemos desembolsar qualquer valor até recebermos confirmação da receção da 

Carta de Oferta e confirmação que aceita os termos da Convenção da Subvenção. 
4.2. Após confirmação da receção da Carta de Oferta e confirmação que aceita os termos da 

Convenção da Subvenção, a Frontline irá transferir o valor da Subvenção para a conta 
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bancária definida na sua Candidatura, ou para o estabelecimento da Western Union, 
caso não haja uma conta bancária disponível. 

4.2.1.  O valor das Subvenções de Resposta a Situações de Emergência será 
transferido num único pagamento; 

4.2.2.   O valor das Subvenções de Resposta a Situações Problemáticas ou “Catalytic 
Grants” pode ser transferido num ou mais pagamentos, a frequência será 
establecida na Carta de Oferta. 

4.3. Agradecemos que nos informe caso demore a receber o/s pagamento/s relativos à 
Subvenção. 

5. Monitoria e Relatórios 
5.1. A qualquer momento, com aviso prévio adequado, a Frontline (ou alguém autorizado 

por nós) reserva o direito de visitar as suas instalações ou a Intervenção Proposta.   
5.2. Deve manter actualizadas as contas e os registos financeiros relativos à Subvenção. 
5.3. Podemos pedir que nos forneça uma cópia das suas contas e extratos bancários para o 

período no qual foi transferido o valor da Subvenção. 
5.4. Os recipientes das Subvenções de Resposta a Situações Problemáticas ou “Catlaytic 

Grants” devem providenciar-nos com o relatório final financeiro e de progresso 
(programático) usando o formulário que será fornecido como parte da Carta de Oferta. 

5.5. Podemos pedir que nos forneça comprovação das despesas. O pedido pode incluir a 
submissão de recibos e faturas originais. 

5.6. Não concederemos Subvenções futuras até aprovarmos o relatório final financeiro e de 
progresso (programático) da/s Subvenções anteriores. 

5.7. Deve enviar-nos toda a informação e registos necessários para a monitoria da 
Intervenção Proposta e da Subvenção.    

6. Condições Gerais 
6.1. Se não cumprir com esta Convenção, e não cumprir com os requisitos establecidos nos 

termos e condições ou qualquer outra parte da Convenção da Subvenção, reservamos 
o direito de exigir a devolução do valor total da Subvenção, parar e/ou recusar 
conceder Subvenções futuras. 

6.2. Se quebrar esta Convenção, e não cumprir com os requisitos establecidos nos termos e 
condições ou qualquer outra parte da Convenção da Subvenção, reservamos o direito 
de informar a Fundação Elton John de Luta contra o SIDA (Elton John Aids 
Foundation (EJAF)), o Plano de Emergência do Presidente dos EUA para o Alívio do 
SIDA (PEPFAR). 

6.3. Não somos obrigados (e não deve assumir que iremos) financiar a Intervenção 
Proposta após a Convenção da Subvenção terminar.  

7. Incumprimento dos termos e condições, e suspensão ou 

devolução do valor da Subvenções 
7.1. Se não cumprir com os termos e condições ou qualquer outro requisito establecido na 

Convenção da Subvenção, podemos, à nossa inteira discrição:  
7.1.1. Pedir que devolva parte ou o valor total da Subvenção; e/ou  
7.1.2. Parar pagamentos futuros; e/ou 
7.1.3. Rescindir da Convenção da Subvenção imediatamente; e/ou 
7.1.4. Tomar estas medidas em conecção com outra Subvenção que possa ter connosco. 

7.2. Podemos recuperar o valor total da Subvenção à nossa inteira discrição se ocorrer 
algum dos seguintes acontecimentos:  

7.2.1. Se usar, sem a nossa permissão, a Subvenção para outra atividade que não esteja 
incluida na Intervenção Proposta; 

7.2.2. Não seguir as nossas instruções quando consideradas razoáveis;  
7.2.3. Fornecer-nos com informação que seja falsa ou enganadora, por engano ou porque 

está a tentar enganar-nos;  
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7.2.4. Actuar de forma negligente e que consideremos ter afectado a Intervenção Proposta 
e que venha a afetar a sua ou a nossa reputação.  

8. Rescicão da Convenção da Subvenção  
8.1. Os termos e condições e todos os outros requisitos establecidos na Convenção da 

Subvenção permanecem em vigor enquanto o valor total da Subvenção não fôr 
totalmente utilizado.  


