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Mecanismo de apoio especifico - Critérios de elegibilidade

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

ONG situadas fora 

das Áreas 

Metropolitanas de 

Lisboa e Porto

ONG criadas e 

constituídas por

jovens, 

migrantes ou

grupos 

minoritários

Associações de bairro, associações de 

moradores ou associações inframunicipais 

com o objetivo principal da dinamização 

cívica da respetiva comunidade, também 

sem limitação territorial

Projetos no âmbito do 
Eixo 1 ou do Eixo 2* Gastos anuais <100.000€ no caso do apoio de Consultoria



Apoio à apresentação de 
candidaturas

Linha de apoio

Revisão de Candidaturas

Consultoria

Apoio à implementação de 
projetos

Sessões de formação

Apoio individualizado no local

Regulamento
Artigo 20º
Artigo 31º

Manual de 
Candidatura

Secção 5

Workshops técnicos



Mecanismos de apoio específico

Fase
Mecanismo de 

apoio
Montante de 

gastos anuais

ONG sediada 
fora das AM de 
Lisboa e Porto

ONG criada e 
constituída por 

jovens, 
migrantes ou 

minorias étnicas

Associações de 
bairro, de 

moradores ou de 
nível 

inframunicipal

Apresentação 
de 

candidaturas

Linha de apoio < 250.000€   

Revisão < 250.000€   

Consultoria < 100.000€   

Implementação 
de projetos

Apoio à 
implementação

< 250.000€ - - -



Linha de apoio

Local Data

Braga 22 Set

Vila Real 23 Set

Évora 28 Set

Faro 29 Set

Covilhã 1 Out

Coimbra 2 Out

Açores 12 Out* 

Madeira 12 Out*

Esclarecimento de dúvidas

bissaya@cidadaos-ativos.pt

239 800 437

Workshops técnicos

* transmissão online



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.



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 o Eixo em que se candidata.



Como funciona?

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

- Pdf do formulário de candidatura

- Orçamento detalhado

- Outros documentos (ex. cronograma, etc.)

Revisão de Candidaturas



Revisão de Candidaturas – cronograma

Abertura dos 
concursos

Encerramento 
dos concursos

Preenchimento do 
formulário de candidatura

Revisão da 
candidatura 

(máx. 4 dias)

No limite tem 3 dias
para fazer alterações à 

candidatura 

Pedir pdf candidatura FCG - até 12 dias 
antes do encerramento do concurso)

Pedir apoio FBB - até 10 dias antes do 
encerramento do concurso 



Revisão de Candidaturas

Pedido do pdf à 
FCG

Pedido de apoio à 
FBB

Eixo 1 29 nov 1 dez

Eixo 2 27 nov 29 nov

Eixo 3 22 nov 24 nov

Eixo 4 28 nov 30 nov



Consultoria

• Objetivo: apoio na elaboração da candidatura – preenchimento do formulário

• Reunião presencial entre a ONG e o especialista externo

- nas instalações da Fundação Bissaya Barreto ou virtual no caso de ONG

sediadas nos Arquipélagos da Madeira e Açores

- +2 ou 3 esclarecimentos complementares por e-mail, nos três dias seguintes



Consultoria

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

seguintes campos preenchidos

- Diagnóstico/ponto de partida do projeto;

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

- Objetivos do projeto;

- Descrição/metodologia do projeto;

- Orçamento do projeto.



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

Eixo 1 21 nov

Eixo 2 19 nov

Eixo 3 14 nov

Eixo 4 20 nov



Apoio à implementação de projetos

Sessões de formação

Apoio 

individualizado 

no local

Apoiar a gestão e monitorização da 
implementação do projeto 

Para apoiar a implementação do projeto e/ou 
obter conhecimentos aplicados para a 

melhoria dos resultados

Consultoria ou mentoria em áreas técnicas e 
em áreas específicas da gestão do projeto



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
bairro, etc.)



Contactos

bissaya@cidadaos-ativos.pt

239 800 437

cidadaos-ativos.pt


