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DAP 2015-2016 

Informação para os requerentes de financiamento  

INTRODUÇÃO 

O Programa de Ajuda Direta (DAP) é um programa flexível de pequenos financiamentos oferecido 

pelo Governo da Austrália e gerenciado pelos 66 postos australianos no exterior. O programa foca 

em auxiliar projetos de desenvolvimento, de pequeno a médio porte e atividades que envolvam 

os beneficiários diretamente na identificação, estruturação e gerenciamento dos projetos.  

No Brasil, o DAP é administrado pela Embaixada da Austrália em Brasília.  

 
QUEM PODE SOLICITAR O FINANCIAMENTO 

O financiamento do DAP está disponível para indivíduos, grupos comunitários, organizações não 

governamentais e outras entidades. Os projetos devem ter um objetivo tangível de 

desenvolvimento voltado para grupos específicos de pessoas desfavorecidas. Será dada 

prioridade para propostas que: contribuam para o aprimoramento de habilidades e aumento do 

poder econômico; trabalhem para a redução da pobreza; promovam a igualdade de gênero; 

busquem atender as necessidades das crianças, jovens e outros grupos em desvantagem, 

incluindo pessoas portadoras de necessidades especiais; ou que promovam a conservação do 

meio ambiente.  

Os fundos do DAP são alocados de acordo com a necessidade de cada projeto e NÃO podem ser 

utilizados para: custeio de salários e outras despesas correntes (aluguel, contas de luz, água, 

transporte, etc), compra de propriedades (incluindo veículos, terreno ou imóveis) e aquisição de 

itens de fácil revenda (computadores, notebooks, iPads, tablets, TVs, DVDs, etc).  

Esquemas de micro crédito, empreendimentos comerciais, doações de dinheiro ou projetos que 

envolvam viagens internacionais não são elegíveis para o recebimento de financiamento. 

Geralmente, os fundos também não são utilizados para projetos de construção e/ou reforma.  

 

LIMITAÇÕES  

Financiamentos de até 60.000 dólares australianos (equivalente a aproximadamente R$ 140.000, 

dependendo da taxa de conversão praticada) podem ser alocados em projetos aceitos pelo DAP. 

Não existe um valor mínimo que deve ser solicitado.  

No ciclo 2015-2016, o Comitê do DAP procurará beneficiar diversos projetos, mas espera-se que a 

maioria esteja situada na faixa entre AUD $ 5.000 e AUD $ 40.000 (entre R$ 12.000 e R$ 90.000 

aproximadamente).  

Na maioria dos casos, o projeto deverá ser finalizado até o fim do ano fiscal australiano (junho de 

2016). Em circunstâncias específicas, o Comitê poderá alocar fundos para projetos que tenham 

duração de 2 anos (a serem finalizados até junho de 2017). Caberá ao Comitê do DAP, após 
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analisar o escopo do projeto e seus objetivos, decidir se concederá fundos a projetos com término 

posterior a junho de 2016.  

PROCESSO PARA INSCRIÇÃO DE PROJETOS  

Nesse ciclo, o processo de inscrição de projetos será realizado em duas etapas. As organizações e 

indivíduos deverão preencher um pequeno formulário de inscrição preliminar, ressaltando os 

detalhes solicitados a respeito do projeto a ser proposto. O Comitê do DAP revisará todos os 

formulários preliminares e solicitará aos projetos que foram pré-selecionados nessa primeira 

etapa a procederem com o processo. Na segunda fase, o formulário solicitará mais detalhes do 

projeto e será necessário enviar documentação complementar, como previsão orçamentária, 

orçamentos de fornecedores e cartas de recomendação.  

ATENÇÃO: Ser aprovado na Primeira Fase não significa que o projeto foi selecionado para 

receber financiamento. Trata-se apenas da aprovação para a Segunda Fase, em que os pré-

selecionados deverão apresentar novas informações e documentação.  

 

PRINCIPAIS DATAS* 

1º de julho de 2015 Abertura da primeira fase do ciclo DAP 2015-2016 

As inscrições devem ser feitas por e-mail, usando o 

formulário do DAP disponível em:  

http://www.brazil.embassy.gov.au/bras/home.html.  

* Não serão aceitas inscrições enviadas por correios e que 

não estejam no formulário disponibilizado pela 

Embaixada.  

21 de julho de 2015 Encerramento do recebimento das inscrições para a 
primeira fase do ciclo DAP 2015-2016 
* Não serão aceitas inscrições para o ciclo DAP 2015-2016 
após essa data  

Final de julho / Início de agosto  Reunião do Comitê do DAP para seleção dos projetos para a 
Segunda Fase 

Final de julho de 2015/ Início de 
agosto 

Resultado da seleção dos projetos aprovados para 
participarem da Segunda Fase e convite para envio do 
Formulário completo.  

* O resultado será disponibilizado apenas no site da 
Embaixada 

15 de Agosto de 2015 Encerramento do recebimento das inscrições para a 
Segunda Fase do ciclo DAP 2015-2016 

Final de agosto de 2015 Reunião do Comitê do DAP para seleção final dos projetos  

31 de agosto de 2015 Divulgação dos projetos aprovados para receber 
financiamento do DAP  

http://www.brazil.embassy.gov.au/bras/home.html
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* O resultado será disponibilizado apenas no site da 
Embaixada 

1º de setembro – Novembro de 
2015  

Pagamento dos financiamentos 

Outubro de 2015 – Fevereiro de 
2016 

Visitas in loco realizadas por funcionários da Embaixada 

31 de maio de 2016 Prazo final para pagamento dos financiamentos e 
recebimento dos relatórios de prestação de contas  

(Em circunstâncias especiais, o Comitê do DAP poderá optar 
por financiar um projeto que tenha duração de 2 anos) 

* Essas datas estão sujeitas a alteração. Qualquer modificação será publicada no site da 
Embaixada: http://www.brazil.embassy.gov.au/bras/home.html  

 

ORIENTAÇÕES PARA ENVIO DE PROJETOS 

As inscrições só serão aceitas se:  

 Utilizarem os formulários do DAP para apresentação dos projetos;  

 Forem enviadas entre 1º de julho e 21 de julho de 2015. Após essa data, serão recebidos 
documentos apenas dos projetos pré-selecionados na Primeira Fase; 

 Forem enviadas por meio eletrônico para o e-mail: DAP.Brasilia@dfat.gov.au 

 

ENTRE EM CONTATO CONOSCO  

Caso você tenha alguma dúvida, por favor, entre em contato com a Coordenadora do DAP, Srta. 
Viviane Franco, no e-mail DAP.Brasilia@dfat.gov.au 
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