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Apoio técnico à apresentação de candidaturas

Workshops técnicos
3 maio Lisboa

6 maio Mirandela

7 maio Guarda

9 maio Évora

10 maio Portimão

13 maio Porto

16 maio Coimbra

20 maio Angra do Heroísmo

29 maio Funchal



Mecanismo de apoio específico - elegibilidade

< €150.000 de gastos anuais

ONG sediadas fora das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto

ONG criadas e constituídas por jovens, migrantes ou grupos minoritários, 

independentemente da área geográfica em que se encontrem

Associações de bairro, associações de moradores ou associações de 

nível inframunicipal com o objetivo principal da dinamização cívica da 

respetiva comunidade, também sem limitação territorial

Projetos no âmbito do 

Eixo 1 ou do Eixo 2

Ver págs 
36 e 37 do 
Manual do 
Promotor



Tel: 239 800 437

bissaya@cidadaos-ativos.pt

1. Apoio à apresentação de candidaturas – LINHA DE APOIO

gulbenkian@cidadaos-ativos.pt

https://gulbenkian.pt/cidadaos-

ativos/

Manual do Promotor  

Regulamento 

Avisos de concursos

Outros apoios disponíveis

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


Apoio à apresentação de candidaturas 
MECANISMO DE REVISÃO DE CANDIDATURAS

Até 10 dias antes do 
prazo limite para 

submissão

Observações

Conselhos

Recomendações

Revisores Externos

Análise prévia



Até 10 dias antes do prazo limite para submissão

pdf pré-candidatura + Orçamento detalhado (modelo no MP)

Relatório de atividades e contas do ano anterior, Estatutos

Documento comprovativo de que a ONG foi criada e é constituída 

por jovens, migrantes ou grupos minoritários (se aplicável)

bissaya@cidadaos-ativos.pt

Resposta até 3 dias antes do prazo limite para submissão de 

candidaturas

Mecanismo de revisão de candidaturas

pdf da candidatura

totalmente preenchida 

(gravada mas não submetida)

Até 12 dias antes do prazo 

limite para submissão

gulbenkian@cidadaos-ativos.pt

Pedido remetido através do endereço de 

email indicado no formulário de 

candidatura identificando a entidade

promotora e o eixo a que se candidata

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


Observações

Conselhos

Recomendações

Revisores Externos

Análise prévia

Apoio à apresentação de candidaturasMecanismo de revisão de candidaturas

• Não pressupõe a posterior 
aprovação da candidatura pelo

programa
• Exclui qualquer possibilidade de co 

preenchimento ou validação
• Cada candidatura só pode ser 
apresentada para revisão uma vez



2. Apoio à implementação de projetos

Sessões de formação

Para gestores dos projetos elegíveis para o 

mecanismo de apoio especifico

Mas abertas a todos os gestores

Anuais | Após contratualização dos apoios

Em Lisboa e em Coimbra

Objetivos: Auxiliar a gestão e monitorização 

da implementação do projeto 

Apoio individualizado no local

Bolsa de consultores e mentores em áreas

técnicas e em áreas específicas da gestão dos

projetos (gestão da parceria, gestão financeira,

avaliação,…)

Por solicitação escrita da ONG promotora

bissaya@cidadaos-ativos.pt

mailto:bissaya@cidadaos-ativos.pt


Fundação Bissaya Barreto | www.fbb.pt

bissaya@cidadaos-ativos.pt

gulbenkian@cidadaos-ativos.pt

https://gulbenkian.pt/cidadaos-ativos/

Obrigada! 
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