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Mecanismo de Apoio Específico

Apresentação de Candidaturas

Workshops 
Técnicos

Consultoria

Linha de Apoio

Revisão de 
Candidaturas

Implementação de Projetos

Sessões de 
formação

Apoio 
individualizado 

no local

O que é?



Critérios de elegibilidade

ONG criadas e constituídas por jovens, 

migrantes ou grupos minoritários

* Gastos anuais <100.000€ no caso do apoio de Consultoria

A quem se destina?

OU

Gastos anuais < 250.000€*
(média dos 3 anos anteriores)

ONG situadas fora das Áreas 

Metropolitanas de Lisboa e Porto

Secção 

5.2.1



Apoio à preparação de candidaturas

• Documentos 
de referência

o Aviso de 
Concurso

oRegulamento

oManual de 
Candidatura

Conhecer o 
Programa e 
o Concurso

• Workshops 
Técnicos

• Linha de Apoio

Preparar a 
candidatura • Consultoria

• Vídeos tutoriais

• Instruções de 
Preenchimento 
do Formulário 
de Candidatura

• Linha de apoio

Elaborar a 
candidatura

• Revisão da 
Candidatura

• Linha de apoio

Finalizar a 
candidatura



Linha de apoio

Esclarecimento de dúvidas

bissaya@cidadaos-ativos.pt

239 800 437

Secção 

5.2.1



Consultoria

• Apoio no preenchimento do formulário de candidatura

• Reunião entre a ONG e o especialista externo

- nas instalações da Fundação Bissaya Barreto ou virtual

- + esclarecimentos complementares por e-mail, nos três dias seguintes

Secção 

5.2.2



Consultoria

Até 48 antes da reunião, a ONG deve enviar um documento com os

seguintes campos preenchidos

- Justificação do projeto (diagnóstico/ponto de partida);

- Caracterização do(s) grupo(s)-alvo do projeto;

- Objetivos do projeto;

- Descrição e metodologia do projeto;

- Orçamento do projeto (opcional).



Elegibilidade – gastos anuais inferiores a 100.000€.

Consultoria

Nota: As ONG que beneficiarem deste apoio não 

podem aceder ao mecanismo de revisão de 

candidaturas e vice-versa

Até 20 dias antes do prazo de submissão da candidatura

27 de 

agosto



Revisão de Candidaturas

• Revisão da candidatura por um perito externo

• Observações, conselhos, recomendações para melhorar o conteúdo das

candidaturas

Cada candidatura só pode ser apresentada para revisão uma vez.

A revisão de candidaturas exclui qualquer possibilidade de co 

preenchimento ou de validação da candidatura.

Secção 

5.2.13



Revisão de Candidaturas

Como funciona?

1. Preencher todos os campos do formulário de candidatura e gravar

(mas não submeter)

2. Solicitar à FCG o pdf do formulário:

- Através do e-mail gulbenkian@cidadaos-ativos.pt;

- E a partir do endereço de e-mail indicado na candidatura;

- identificar a entidade promotora e a área em que se candidata.

Até 12 dias antes do prazo de 

submissão da candidatura

4 de 

setembro

mailto:gulbenkian@cidadaos-ativos.pt


Como funciona?

3. Enviar para o e-mail bissaya@cidadaos-ativos.pt

- Pdf do formulário de candidatura

- Opcional: orçamento detalhado; cronograma; outros documentos

4. Verificação da elegibilidade ao mecanismo de apoio específico

5. Revisão da candidatura

6. Devolução da candidatura revista à ONG

Revisão de Candidaturas

Até 10 dias antes do prazo de 

submissão da candidatura

6 de setembro

mailto:bissaya@cidadaos-ativos.pt


O que dizem as organizações que receberam apoio?

Capacitou no sentido de que, com as 

ferramentas partilhadas, fomos incorporando 

saberes que se revelaram importantes, a 

montante e a jusante face a uma eventual 

aprovação da candidatura.

A ajuda foi muito 

importante para 

conseguir “por no papel” 

as ideias que temos.

Permitiu reestruturar a linguagem usada 

na candidatura, por forma a melhor 

expor o projeto sujeito à candidatura. 

Permitiu-nos elaborar a restante parte 

da candidatura com maior segurança da 

boa ideação do projeto, e conscientes 

da linguagem e estrutura a usar.

Capacitou na 

medida em que 

alertou para 

pontos em falta.

Foi crucial, ajudou 

nos a perceber 

muitos pormenores 

que nos passavam 

ao lado.



O que dizem as organizações que receberam apoio?

Ajudou-nos a formular de forma mais correta 

os objetivos e a refletir sobre eles. A maioria 

dos comentários foram muito úteis e 

ajudaram-nos, não só nesta candidatura mas 

também em outras que venham a surgir.

Útil para validar que todos os pontos 

pedidos estavam a ser abordados na 

candidatura e recomendar sugestões 

de alteração.

É um apoio extremamente útil, 

individualizado, que permite uma 

análise da candidatura pelo consultor, 

que nos orienta na melhoria do 

trabalho realizado e no trabalho a 

realizar. Alarga horizontes.

Foi um excelente apoio (…) 

por todas as reflexões e 

orientações que se mostraram 

relevantes para enriquecer o 

projeto no âmbito do conteúdo 

a apresentar.



Pedido de apoio

bissaya@cidadaos-ativos.pt

Anexar (comprovativos de elegibilidade):

• Relatório de Atividades e Contas dos três anos anteriores

• Estatutos da Organização

• Documentação complementar (ex: comprovativo de associação de

jovens, migrantes, etc.)

mailto:bissaya@cidadaos-ativos.pt


bissaya@cidadaos-ativos.pt

239 800 437

cidadaos-ativos.pt

Em caso de dúvidas…

mailto:bissaya@cidadaos-ativos.pt
https://gulbenkian.pt/cidadaos-ativos/

