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Os EEA Grants são os recursos financeiros com os quais a

Noruega, a Islândia e o Liechtenstein apoiam os países menos

prósperos da União Europeia, como contrapartida para a sua

participação no Espaço Económico Europeu.

 Programas geridos por organismos públicos em cada país

 Programa para as ONG (10% dos apoios em cada país)

englobado no Active Citizens Fund e cuja gestão é confiada

a organizações da sociedade civil

- Lançado um concurso para a gestão dos fundos para 

as ONG em Portugal

- A Fundação Gulbenkian em parceria com a Fundação 

Bissaya Barreto concorreu e foi selecionada

- Programa Cidadãos Ativ@s

2017



Programas para a Sociedade Civil com a participação da Fundação Calouste Gulbenkian

OBJETIVOS DOS EEA GRANTS:

REDUÇÃO DAS DISPARIDADES ECONÓMICAS E SOCIAIS NO ESPAÇO 

ECONÓMICO EUROPEU

FORTALECIMENTO DA COOPERAÇÃO BILATERAL 

COM OS PAÍSES FINANCIADORES

Período de programação 2009-2014

Programa Cidadania Ativa

Implementação: 2013-2016

Orçamento Total: €8,7 milhões

OBJETIVOS DO APOIO À SOCIEDADE CIVIL:

FORTALECIMENTO DA SOCIEDADE CIVIL E DA CIDADANIA ATIVA

E EMPODERAMENTO DOS GRUPOS VULNERÁVEIS

Período de programação 2014-2021

Programa Cidadãos Ativ@s

Implementação: 2018-2024 (com a FBB)

Orçamento Total: €11,0 milhões
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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

São concedidos apoios em 4 Eixos de Atuação:



Uma das prioridades do programa é a capacitação das ONG como forma de reforçar a
sua capacidade de intervenção na Sociedade e de lhes garantir maior eficácia. Para
tal, todos os projetos terão dotações consagradas a formação e melhoria organizacional
e será feito um esforço especial para favorecer o acesso fora das áreas metropolitanas
de Lisboa e Porto e a projetos de grupos-alvo com particulares dificuldades em aceder a
fontes de financiamento público.

Três formas de apoio à capacitação:

Capacitação das ONG

1. Eixo específico para apoio a projetos de capacitação de ONG

2. Componente de capacitação da ONG obrigatória em todos os projetos

3. Apoio técnico específico a ONG com maior dificuldade de acesso a fundos



São concedidos apoios financeiros através de concursos anuais para:

Pequenos Projetos – para projetos entre 10.000€ e 30.000€ e uma duração até 18
meses; no ano de 2018 será lançado um concurso específico para diagnósticos de
necessidades e planos de ação para as colmatar (até 6.000€, máximo de 9 meses);

Projetos Institucionais – para capacitação da ONG promotora com projetos entre
30.001€ e 75.000€ e uma duração até 36 meses;

Grandes Projetos – para projetos entre 30.001€ e 150.000€ e uma duração até 36
meses, que podem abranger capacitação de um conjunto de organizações, em uma ou
várias áreas temáticas;

1. Eixo específico do Programa para capacitação de ONG



A componente de capacitação visa:

A componente de capacitação da ONG deve desejavelmente contribuir para o sucesso do 
projeto e eleva-se a:

• 5.000 € para os Pequenos Projetos;

• 10% do Custo Total Apoiável dos Grandes Projetos, com um mínimo de 5.000€.

2. Componente de capacitação em todos os projetos dos eixos 1, 2 e 3

A elaboração de diagnósticos das necessidades das organizações

A preparação de planos de ação

A implementação das medidas dos planos de ação.



O acesso ao apoio técnico é fornecido pela Fundação Bissaya Barreto durante a fase de
apresentação de candidaturas e subsequente implementação dos projetos selecionados e
está limitado a ONG com maior dificuldade de acesso a fundos públicos

3. Apoio técnico específico a ONG 

< €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

Projetos no âmbito do

Eixo 1 ou do Eixo 2

Associações de bairro, associações de moradores

ou associações de nível inframunicipal com

objetivo principal a dinamização cívica da respetiva

comunidade, também sem limitação territorial



Apoio à apresentação de candidaturas

Na fase de preparação e apresentação de candidaturas serão realizados workshops
técnicos por todo o País para orientar os participantes sobre a conceção e preparação de
projetos e sobre o processo de submissão de candidaturas.

Estes workshops irão decorrer anualmente durante as primeiras semanas após a abertura
de concursos.

Foi também criado um mecanismo de revisão de candidaturas que permite às ONG
beneficiar de uma análise prévia, efetuada por peritos externos à Fundação Bissaya
Barreto e que poderá originar observações, conselhos e recomendações que possam
melhorar o seu conteúdo e reforçar as possibilidades de vir a ser aprovada.

3. Apoio técnico específico a ONG 



Apoio à implementação de projetos

O Programa irá realizar sessões de formação para os gestores dos projetos abrangidos
pelo apoio técnico específico, de forma a superar eventuais dificuldades na execução do
projeto e na gestão do apoio concedido.

As ONG promotoras elegíveis ao apoio técnico específico terão ainda à sua disposição
um apoio individualizado, no local, a prestar pela Fundação Bissaya Barreto, através de
uma bolsa de consultores e mentores.

Estas ações são gratuitas e de curta duração e deverão ser desencadeadas a partir de
solicitação expressa da ONG promotora.

3. Apoio técnico específico a ONG 
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Obrigado!
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