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Os EEA Grants são os recursos financeiros com os

quais a Islândia, o Liechtenstein e a Noruega apoiam

os países menos prósperos da União Europeia, como

contrapartida para a sua participação no Espaço

Económico Europeu. Os EEA Grants têm também por

objetivo o fortalecimento da Cooperação Bilateral com

os países financiadores.

O Mecanismo Financeiro do Espaço Económico

Europeu (2014-2021) é o quinto instrumento de apoio

financeiro a vigorar em Portugal, com uma alocação

global de 102,7 milhões de euros.

O Programa para as ONG é gerido pela Sociedade Civil

no âmbito do Active Citizens Fund, com um

orçamento total de 11 milhões de euros.
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São concedidos apoios em 4 Eixos de Atuação:

Objetivo central do Programa:

Fortalecer a Sociedade Civil, reforçar a cidadania ativa e empoderar os grupos vulneráveis
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42

1

Apoiar e defender os direitos humanos

€ 2,2 milhões

Reforçar a capacidade e sustentabilidade 

da sociedade civil 

€ 2,55 milhões *

Empoderar os grupos vulneráveis

€ 2,5 milhões

Fortalecer a cultura democrática e 

a consciência cívica

€ 1,91 milhões

* 749 mil euros devem apoiar as componentes de 

capacitação dos projetos nos outros três eixos 
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+ Projeto específico de Educação para a Cidadania

+ Plataforma de Direitos Humanos

+

+
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Concursos 2018
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Projeto Educação para a 
Cidadania

Plataforma Direitos 
Humanos
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Workshops para Gestores de 
Projetos Aprovados em 2018

Workshops sobre Avaliação
dos projetos

+

Regulamento do Programa

Manual do Promotor

v. 2019
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Pequenos Projetos: 270 000  € Grandes Projetos: 560 000  €

Concursos 2019 - Dotações
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Quem pode concorrer?

Não sejam organizações religiosas

Não sejam organizações partidárias ou partidos políticos

Estejam legalmente constituídas em Portugal

Prossigam finalidades de interesse geral ou de bem comum

Sejam independentes de quaisquer autoridades públicas locais, regionais ou nacionais e de 

outras entidades públicas ou organizações socioprofissionais ou empresariais

Pessoas coletivas de direito privado, de base voluntária, sem fins lucrativos, 

independentemente da forma jurídica que revistam e que reúnam, à data de 

apresentação da candidatura, os seguintes requisitos: 

7



/17

Com que projetos?

A taxa de apoio aos projetos selecionados atinge, em regra, 90% das despesas elegíveis

 Custo total apoiável:

entre 10.000 € e 30.000 €

 Duração máxima:

até 18 meses

PEQUENOS 

PROJETOS

 Custo total apoiável:

entre 30.001 € e 120.000 €

 Duração máxima:

até 30 meses

GRANDES 

PROJETOS
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Para que atividades?

Participação de cidadãos 

em atividades cívicas

Monitorização e acompanhamento 

das políticas públicas

Educação para a cidadania

Eixo 1
Fortalecer a cultura 

democrática e a 

consciência cívica

Eixo 4
Reforçar a capacidade e 

sustentabilidade da 

sociedade civil 

Transferência de conhecimento 

e experiência entre ONG

Capacitação de ONG
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Formação, mentoria e 

consultoria

Estágios para funcionários 

de ONG noutras ONG

Combate às notícias falsas 

e à desinformação

Colaboração com jornalistas de 

investigação para assegurar a 

transparência e combater a corrupção

Elaboração de diagnósticos organizacionais 

e planos de ação e implementação das 

respetivas medidas de capacitação
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O que são as Iniciativas de Cooperação Bilateral?

Iniciativas destinadas a aprofundar as relações entre as ONG portuguesas e ONG

e outras entidades dos Estados Financiadores e ainda, complementarmente,

organizações internacionais, como o Conselho da Europa.

Em que consistem?

Ações de curta duração e trocas de experiências internacionais (conferências,

seminários, cursos de formação, coaching, job shadowing, estágios de curta

duração ou reuniões de preparação de projetos comuns).

Taxa máxima de compartição de 90% dos custos elegíveis e comparticipação de valor ≤ 6.000€;

Candidaturas abertas em permanência

Apenas 2 iniciativas por entidade

Procedimento de avaliação e de seleção com critérios específicos
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Áreas prioritárias de apoio no quadro das Iniciativas de Cooperação Bilateral:

• Capacitação em áreas essenciais para as ONG portuguesas, nomeadamente:

o Advocacy e monitorização de políticas públicas;

o Angariação de fundos e diversificação das fontes de financiamento;

o Gestão do voluntariado;

• Igualdade de género e o combate à violência de género.
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Abertura dos 

concursos

2 de maio 

de 2019
15 e 18 de julho de 

2019

Encerramento 

dos concursos

Maio de 2019

8 Workshops Técnicos

• Regulamento do Programa

• Avisos de Concurso

• Manual do Promotor

• FAQS

• Documentos de Apoio

• Apoio Técnico Específico

• Apoio por telefone

• Workshops Técnicos

No website do Programa os Promotores têm acesso a: 

Concursos 2019 – Calendário

Aprovação das 

Candidaturas

Dezembro de 2019

+

+

+
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cidadaos-ativos.pt

Concursos 2019 - Candidaturas
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http://www.cidadaos-ativos.pt/


/17

Luís Madureira Pires

Fundação Calouste Gulbenkian

Av. de Berna, 45-A

PT - 1067-001 Lisboa

gulbenkian@cidadaos-ativos.pt

bissaya@cidadaos-ativos.pt

Obrigado cidadaos-ativos.pt
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