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O Programa para as ONG é constituído 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.
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O Programa financia projetos de iniciativa de ONG Portuguesas.
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3.26 M€

Projetos Apoios

0.93 M€

3.88 M€

Total 156 9.85 M€

100,5% verba comprometida

51,2% pagamentos aos projetos *

Concursos

* 9 junho 2022

Projetos apoiados

2021 35 1.78 M€



4 – Reforçar a capacidade e 

sustentabilidade da sociedade civil 

55 projetos, 2.00 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

38 projetos, 2.71 M€

2 – Apoiar e defender os Direitos 

Humanos

26 projetos, 2.19 M€

3 – Empoderar os grupos vulneráveis

37 projetos, 2.95 M€

Metas contratualizadas



Concurso 2022 – Dotações

600 000 €

AA

BB Empoderar os grupos vulneráveis e respeitar a diversidade

Capacitar as ONG para uma sociedade mais democrática



Concurso 2022

- Implementação de planos de ação relacionados com a capacitação organizacional;

- Formação e consultoria nas áreas prioritárias de advocacy, acompanhamento de políticas públicas e transformação

digital;

- Formação e consultoria em governação, planeamento estratégico, gestão administrativa e financeira, comunicação e

marketing, tecnologias de informação, gestão de recursos humanos, liderança e gestão de equipas, técnicas de avaliação e

monitorização e gestão de projetos;

- Aquisição de saber fazer, instrumentos e metodologias;

- Atividades de advocacy e de monitorização das políticas públicas;

- Campanhas de sensibilização e informação contra o extremismo, o discurso de ódio e o populismo, as notícias falsas e a

desinformação, e de promoção da literacia mediática.

AA Capacitar as ONG para uma sociedade mais democrática



Concurso 2022

- Criação ou melhoria de serviços de suporte para empoderar grupos vulneráveis;

- Formação para a capacitação económica de indivíduos vulneráveis, com o objetivo de promover a sua integração no

mercado de trabalho;

- Apoio a grupos em risco de exclusão social e outros grupos vulneráveis;

- Adoção de métodos participativos e/ou soluções inovadoras em resposta às necessidades dos grupos vulneráveis.

- Educação e formação para os direitos humanos para profissionais que trabalhem com grupos vulneráveis;

- Campanhas de sensibilização e iniciativas de prevenção ou de combate à violação dos direitos humanos;

- Recolha e divulgação de informação que permita desenvolver ações de prevenção e denúncia de violações dos direitos

humanos.

BB Empoderar os grupos vulneráveis e respeitar a diversidade



Concurso 2022

Pequenos 

projetos
Até 12 meses duração Custo total apoiável entre 10.000 € e 35.000 € 

Tipologias e indicadores abrangem mais de um eixo;

Majoração de 10% de candidaturas de entidades sedeadas fora das Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto;

Componente de capacitação no valor de 5.000 € na área B;

Parceria não obrigatória;

Avaliação externa não obrigatória;

Sistema de pagamentos: Adiantamento inicial de 40% + Adiantamentos de 25% e 20% e Pagamento final até

15%

A seleção será efetuada com base nas melhores classificações, com base em 5 critérios de avaliação definidos no aviso de

concurso, até se esgotar a dotação orçamental do concurso, procurando-se alcançar um equilíbrio entre as áreas A e B.



O Programa disponibiliza aos candidatos:

• 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.
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• 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.

Mecanismo de apoio específico

Montante de gastos anuais 

(média dos 3 anos anteriores)

Montante de gastos anuais 

(média dos 3 anos anteriores)

ONG situadas fora das 

Áreas Metropolitanas de 

Lisboa e Porto

ONG situadas fora das 

Áreas Metropolitanas de 

Lisboa e Porto

ONG criadas e constituídas por

jovens, migrantes ou grupos 

minoritários

ONG criadas e constituídas por

jovens, migrantes ou grupos 

minoritários

As ONG elegíveis, com valor de gastos anuais médio inferior a 250 000 euros, podem aportar a contrapartida 

exclusivamente através de trabalho voluntário.



Abertura dos 

concursos

6 de junho de 

2022

16 de setembro de 

2022

Encerramento 

dos concursos

Junho 2022

+3 Workshops 

Técnicos

Aprovação das 

Candidaturas

Janeiro de 

2023

Webinar 22 junho

Concurso 2022 – Calendário

• Regulamento do Programa

• Avisos de Concurso

• Manual de Candidatura

• Vídeos tutoriais

• Documentos de Apoio

• FAQS

No website do Programa os candidatos têm acesso a: 

cidadaos-ativos.pt

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


Calendário de Eventos

LisboaLisboa

⚫ 22 junho, Fundação 

Calouste Gulbenkian

Póvoa de VarzimPóvoa de Varzim

⚫ 23 junho, Auditório 

Municipal da Póvoa de Varzim

PortalegrePortalegre

⚫ 29 junho, Escola Superior de 

Educação e Ciências Sociais

ViseuViseu

⚫ 24 junho, Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão de 

Viseu

11

JUNHO

D

5

12

19

26

S

6

13

20

27

T

7

14

21

28

Q

1

8

15

22

29

Q

2

9

16

23

30

S

3

10

17

24

S

4

11

18

25



Obrigado!

Site: www.cidadaos-ativos.pt

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

bissaya@cidadaos-ativos.pt

Telefones: 217 823 360 | 239 800 400


