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Uma inovação do Programa é a disponibilização aos candidatos de:

• um mecanismo de revisão de candidaturas, para organizações com gastos anuais ≤ 250 mil euros; e,

• consultoria de apoio à elaboração da candidatura, para organizações com gastos anuais ≤ 100 mil euros.

Uma inovação do Programa é a disponibilização aos candidatos de:

• um mecanismo de revisão de candidaturas, para organizações com gastos anuais ≤ 250 mil euros; e,

• consultoria de apoio à elaboração da candidatura, para organizações com gastos anuais ≤ 100 mil euros.

De forma a estimular a cooperação entre a sociedade civil portuguesa e entidades dos três países financiadores, as

candidaturas com parceria com entidades dos países financiadores têm uma majoração na sua avaliação.

Estão também disponíveis até junho de 2023 apoios para Iniciativas de Cooperação Bilateral.

De forma a estimular a cooperação entre a sociedade civil portuguesa e entidades dos três países financiadores, as

candidaturas com parceria com entidades dos países financiadores têm uma majoração na sua avaliação.

Estão também disponíveis até junho de 2023 apoios para Iniciativas de Cooperação Bilateral.

O Programa Cidadãos Ativ@s (2018-24) é financiado por recursos públicos da Islândia, Liechtenstein e Noruega.

Em Portugal está a ser gerido pela Fundação Calouste Gulbenkian, em parceria com a Fundação Bissaya Barreto.

O Programa tem por objetivo fortalecer a Sociedade Civil, reforçar a cidadania ativa e empoderar os grupos vulneráveis.

O Programa Cidadãos Ativ@s (2018-24) é financiado por recursos públicos da Islândia, Liechtenstein e Noruega.

Em Portugal está a ser gerido pela Fundação Calouste Gulbenkian, em parceria com a Fundação Bissaya Barreto.

O Programa tem por objetivo fortalecer a Sociedade Civil, reforçar a cidadania ativa e empoderar os grupos vulneráveis.

O Programa financia projetos de iniciativa de ONG Portuguesas.

A comparticipação financeira do Programa ascende, regra geral, a 90% das despesas elegíveis dos projetos.
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3.26 M€

Projetos Apoios

0.93 M€

3.88 M€

Total 121 8.07 M€

82,3% verba comprometida

45,3% pagamentos aos projetos *

Concursos

* 29 junho 2021

Projetos apoiados



4 – Reforçar a capacidade e 

sustentabilidade da sociedade civil 

46 projetos, 1.57 M€

6.505 pessoas formadas em educação para a cidadania

92 campanhas de sensibilização implementadas 

+18% do grupo-alvo demonstra preocupações com os direitos humanos

7.261 jovens mobilizados pelas ONG para se envolverem em atividades 

no âmbito dos direitos humanos

936 beneficiários dos serviços prestados

3.548 indivíduos vulneráveis abrangidos por medidas de 

empoderamento

184 ONG participantes em iniciativas de capacitação

808 profissionais formados

1 – Fortalecer a cultura democrática e 

a consciência cívica

29 projetos, 2.23 M€

2 – Apoiar e defender os Direitos 

Humanos

20 projetos, 1.89 M€

3 – Empoderar os grupos vulneráveis

26 projetos, 2.37 M€

Metas contratualizadas



Prioridade a um indicador específico:

o “Número de profissionais formados”.

Fortalecer a cultura democrática e a 

consciência cívica

510 000  €

Apoiar e defender os Direitos 

Humanos

320 000  €

Empoderar os grupos vulneráveis 

575 000  €

Reforçar a capacidade e 

sustentabilidade da sociedade civil 

445 000  €

- Excluem-se os projetos exclusivamente de Educação para a

Cidadania;

- Projetos devem responder a pelo menos um dos indicadores de

realização:

o “Número de iniciativas das ONG para promover o acesso à

informação sobre políticas públicas e/ou privadas;”

o “Número de ONG envolvidas na monitorização dos

processos de tomada de decisão públicos e/ou privados;”

o “Número de campanhas de sensibilização implementadas.”

Prioridade a indicadores específicos:

o “Número de indivíduos vulneráveis formados no âmbito

de iniciativas de empoderamento económico”;

o “Número de beneficiários dos serviços prestados”.

Concursos 2021 – Dotações

1 850 000 €



Concursos 2021 – Alterações

Custo total apoiável 

(em euros)
Duração máxima Parceria

Grandes projetos > 20.000 ≤75.000 20 meses
Obrigatória acima 

de 30.000

Para projetos até 30.000 euros, os Artigos 10.3, 11.4, 15.3, 44.2, 45 e 48 do Regulamento do Programa não se aplicam, i.e.:

- Estar legalmente constituído e registado há mais de dois anos aquando da submissão da candidatura;

- Só poder apresentar uma candidatura com um custo total apoiável até três vezes a média da sua despesa anual nos três

anos anteriores;

- Parcerias obrigatórias;

- O gestor de projeto ter de alocar pelo menos 50% do horário normal de trabalho nas fases mais intensivas da sua

implementação;

- A obrigatoriedade de submissão de relatórios de avaliação externa e de seguimento.

Concursos incidem apenas sobre tipologia Grandes Projetos, mas com limiar de acesso a baixar para 20 000 euros.



- Os seguintes anexos serão obrigatórios apenas para projetos acima de 30.000 euros:

• Declaração de compromisso de parceria (devidamente assinada);

• Comprovativos de valor de gastos anuais dos 3 anos anteriores.

- Com vista à simplificação do procedimento de submissão de candidaturas, já não serão solicitados os seguintes anexos em

sede de candidatura:

• Ata da mais recente eleição/nomeação/tomada de posse dos corpos gerentes das entidades parceiras;

• Escritura de constituição da entidade promotora e parceiros elegíveis que solicitam financiamento ou certidão do ato

constitutivo

- Os Estatutos atualizados do promotor/parceiros elegíveis que solicitam financiamento e outros comprovativos do cumprimento

do disposto nos Artigos 7.º e 10.º. podem ser substituídos por printscreen do Portal da Justiça, em que se encontrem os

estatutos atualizados da entidade.

A entidade que efetuar o diagnóstico não pode, no âmbito do Programa, prestar serviços de capacitação adicionais a

esse promotor.

Concursos 2021 – Alterações



Apoiar e defender os direitos humanos

€ 2,2 milhões

€ 1,994 milhões

Reforçar a capacidade e sustentabilidade 

da sociedade civil 

€ 2,55 milhões

€ 2,724 milhões *

Empoderar os grupos vulneráveis

€ 2,5 milhões

€ 2,642milhões

Fortalecer a cultura democrática e 

a consciência cívica

€ 1,91 milhões

€ 2,445 milhões

*  Apoiar as componentes de capacitação dos 

projetos nos outros três eixos 
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43

1

Reforço do Programa

9 340 000 €
Dotação Inicial

465 000 €
Reforço

650 000 €
Poupanças e 

overbooking

9 805 000 €
Dotação Final

170
Projetos



Concursos 2022

Pequenos 

projetos

≈ 500 mil euros

Até 12 meses duração

Em princípio apenas para os 
Eixos 2, 3 e 4

2º Trimestre



cidadaos-ativos.pt
• Regulamento do Programa

• Avisos de Concurso

• Manual de Candidatura

• Vídeos tutoriais

• Documentos de Apoio

• FAQS

No website do Programa os candidatos têm acesso a: 

Apoio aos candidatos

http://www.cidadaos-ativos.pt/


Obrigado!

Site: www.cidadaos-ativos.pt

E-mail: gulbenkian@cidadaos-ativos.pt | 

bissaya@cidadaos-ativos.pt

Telefones: 217 823 360 | 239 800 400


