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Exemplos de projetos de pequenos porte elegíveis 

  

Infraestrutura (Redes de comunicação, abastecimento de água, abastecimento energético, 

instalações municipais)  

• Construção/recuperação de um poço simples/de um sistema de abastecimento de água 

potável/de uma represa; expansão de um sistema de rega/de um reservatório de 

água/construção de fossas sépticas/aquisição de um carro-cisterna para água; participação 

no financiamento de uma rede de distribuição de água potável  

• Aquisição de microscópio/equipamentos para a análise da qualidade da água  

• Construção/recuperação de pontes/estradas, aquisição de um rolo compactor  

• Contribuição financeira para a criação de instalações sanitárias/para a construção de um 

salão comunitário  

• Aquisição de uma bomba/de um gerador/de um aparelho de perfuração/de uma prensa para 

o fabrico de tijolos de adobe/de motosserras/de tornos/de equipamento de soldagem   

  

Melhoria do rendimento e da alimentação (especialmente no setor agrícola) e proteção 

ambiental   

• Contribuições financeiras para atividades de autoajuda, p. ex. para melhorar a 

alimentação/plantação de hortas, etc.; equipamento para um viveiro de hortálicias virado 

para a formação agrícola. 

• Instalação de uma bomba de água movida a energia eólica  

• Unidade de secagem de alimentos com o uso energia solar  

• Programas de proteção/educação ambiental, p. ex. ação de plantação de árvores   

• Equipamento gerador de energia a partir da produção de biogás (esterco); fontes de energia 

renováveis  

• Construção/equipamento de um centro de recolha de leite  

• Compra de equipamento agrícola de pequeno porte/máquina de plantação /distribuidor de 

fertilizante/moinho de cereais ou de mandioca/ torradeira de café/máquina descascadora de 

arroz  

• Seminário para a aquisição de conhecimentos básicos sobre a operação eficiente de micro e 

pequenas empresas  

• Ancoradouro para embarcações/contribuição financeira para a construção de barcos para 

cooperativas de pesca  

• Construção de um pavilhão de tecelagem/de um quiosque para venda de artesanato/de um 

armazém   
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Setor da saúde e instalações sanitárias   

• Ampliação das instalações de um pequeno hospital/instalação de um posto de saúde/de um 

pequeno laboratório para análises de sangue e e urina/sistema fotovoltaico para um 

hospital/equipamentos para anestesia e reanimação   

• Compra de equipamento médico/de frigoríficos para vacinas/de uma luz cirúrgica/de 

óculos para uma clínica oftalmológica/equipamento para uma unidade de cuidados 

intensivos/compra de uma destiladora de água  

• Ampliação/equipamento de lavatórios/financiamento de camas para um lar de idosos/um 

abrigo infantil/cadeiras de rodas para uma residência para pessoas com deficiência/de uma 

clínica pediátrica de prevenção/de uma maternidade/de um orfanato/de um centro para 

pessoas com deficiência/de um centro para surdos-mudos  

• Construção e beneficiação de instalações sanitárias  

• Promoção de medidas preventivas da medicina convencional/unidade de tratamento 

odontológico  

  

Sistema escolar e formação profissional   

• Construção de um edifício escolar simples/renovação do telhado de uma escola/ampliação 

de instalações/recuperação de uma escola/compra de móveis para escolas  

• Aquisição de uma fotocopiadora/de um aparelho de vídeo simples para medidas educativas 

e de sensibilização/projetores/material didático e semelhantes  

• Equipamento para o laboratório da escola  

• Desenvolvimento de um centro de formação profissional/aquisição de materiais didáticos 

para uma escola técnica; desenvolvimento/equipamento de oficinas  

• Aquisição de máquinas de costura e de tricotar para um centro de formação  

  

  

Exemplos concretos de projetos não elegíveis:  

• Concessão de créditos/contribuição para fundos de crédito renováveis   

• Financiamento da compra de terrenos   

• Equipamento como computadores portáteis/fotocopiadoras etc. para ministérios ou 

entidades públicas  

• Aquisição de veículos sem que existam garantias suficientes quanto ao financiamento dos 

custos de manutenção e de substituição  

 


