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Anexo 1: Categorias de Despesas 

As Categorias de Despesas (CD) listadas abaixo devem ser usadas para categorizar cada projeto 
conforme observado na Parte 2 acima. O termo “Categoria de Despesa” refere-se ao nível 
detalhado (por exemplo, 1.1 Vacinação COVID-19). Quando referido ao nível do resumo (por 
exemplo, CD 1), inclui todas as categorias de despesas dentro desse nível de resumo. 

 

1: Saúde pública 

1.1 Vacinação COVID-19 ^ 

1.2 Teste COVID-19 ^ 

1.3 Rastreamento de contacto COVID-19 

1.4 Prevenção em ambientes congregados (lares de idosos, prisões/cadeias, locais de 
trabalho densos, escolas, etc.)* 

1.5 Equipamento de proteção individual 

1.6 Despesas médicas (incluindo instalações de cuidados alternativos) 

1.7 Investimentos de capital ou mudanças físicas nas instalações públicas que respondem 
à emergência de saúde pública COVID-19 

1.8 Outras despesas de saúde pública COVID-19 (incluindo comunicações, fiscalização, 
isolamento/quarentena) 

1.9 Custos de salários para saúde pública, segurança e outros funcionários do setor 
público em resposta à COVID-19 

1.10 Serviços de saúde mental* 

1.11 Serviços de uso de substâncias* 

1.12 Outros serviços de saúde pública 

2: Impactos económicos negativos 

2.1 Assistência doméstica: Programas alimentares* ^ 

2.2 Assistência doméstica: Assistência com arrendamento, hipoteca e utilitário* ^ 

2.3 Assistência doméstica: Transferências de dinheiro* ^ 

2.4 Assistência doméstica: Programas de acesso à Internet* ^ 

2.5 Assistência doméstica: Prevenção de despejo* ^ 

2.6 Benefícios de desemprego ou assistência em dinheiro para trabalhadores 
desempregados* 

2.7 Assistência de formação de trabalho (por exemplo, formação de trabalho 
setorial, emprego subsidiado, apoios de emprego ou incentivos)* ^ 

2.8 Contribuições para fundos fiduciários de seguros de desemprego 

2.9 Assistência económica para pequenas empresas (Geral)* ^ 

2.10 Assistência a organizações sem fins lucrativos* 

2.11 Assistência ao turismo, viagens ou hospitalidade 

2.12 Assistência a outras indústrias afetadas 

2.13 Outra ajuda económica* ^ 

2.14 Recontratação de funcionários do setor público 

3: Serviços para comunidades afetadas de forma desproporcional 

3.1 Assistência educacional: Aprendizagem precoce* ^ 

3.2 Assistência educacional: Assistência a distritos com altos níveis de pobreza ^ 

3.3 Assistência educacional: Serviços académicos* ^ 

3.4 Assistência educacional: Serviços de saúde social, emocional e mental* ^ 

3.5 Assistência educacional: Outro* ^ 

3.6 Ambientes de infância saudáveis: Cuidado infantil* ^ 

3.7 Ambientes de infância saudáveis: Visitas domiciliares* ^ 

3.8 Ambientes de infância saudáveis: Serviços para promover jovens ou famílias 
envolvidas no sistema de bem-estar infantil* ^ 
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3.9 Ambientes de infância saudáveis: Outro* ^ 

3.10 Apoio habitacional: Habitação acessível* ^ 

3.11 Apoio habitacional: Serviços para pessoas sem habitação* ^ 

3.12 Apoio habitacional: Outra assistência à habitação * ^ 

3.13 Determinantes sociais da saúde: Outro* ^ 

3.14 Determinantes sociais da saúde: Trabalhadores comunitários de saúde ou navegadores de 
benefícios* ^ 

3.15 Determinantes sociais da saúde: Correção principal^ 

3.16 Determinantes sociais da saúde: Intervenções de violência na comunidade* ^ 

4: Pagamento de prémio 

4.1 Funcionários do setor público 

4.2 Setor privado: Subsídios para outros empregadores 

5: Infraestrutura27 

5.1 Água limpa: Tratamento centralizado de águas residuais 

5.2 Água limpa: Recolha e transporte centralizado de águas residuais 

5.3 Água limpa: Águas residuais descentralizadas 

5.4 Água limpa: Transbordamento de esgotos combinado 

5.5 Água limpa: Outra infraestrutura de esgoto 

5.6 Água limpa: Águas pluviais 

5.7 Água limpa: Conservação de energia 

5.8 Água limpa: Conservação de água 

5.9 Água limpa: Fonte não pontual 

5.10 Água potável: Tratamento 

5.11 Água potável: Transmissão e distribuição 

5.12 Água potável: Transmissão e distribuição: Correção principal 

5.13 Água potável: Fonte 

5.14 Água potável: Armazenamento 

5.15 Água potável: Outras infraestruturas de água 

5.16 Banda larga: Projetos “Last Mile” 

5.17 Banda larga: Outros projetos 

6: Substituição de receita 

6.1 Prestação de serviços governamentais 

7: Administrativo 

7.1 Despesas administrativas 

7.2 Avaliação e análise de dados 

7.3 Transferências para outras unidades de governo 

7.4 Transferências para unidades sem direitos (apenas estados e territórios) 
 

*Denota áreas onde os destinatários devem identificar o valor dos fundos totais que são alocados para 
intervenções baseadas em evidências (consulte a secção Uso de Evidências acima para obter detalhes) 

 
^Denota áreas onde os destinatários devem relatar se os projetos estão a atender principalmente a 

comunidades carentes (consulte a secção Distribuição Demográfica do Projeto acima para obter detalhes) 

 

27 As definições para as categorias de despesas de água e esgotos podem ser encontradas nos 
manuais da EPA. Para definições de categoria de despesas de “água potável”, consulte: 
https://www.epa.gov/sites/production/files/2018-03/documents/cwdefinitions.pdf. Para definições de categorias de 
despesas de “água potável”, consulte: https://www.epa.gov/dwsrf/drinking-water-state- revolving-fund-national-
information-management-system-reports. 
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