Newsletter n.º 1 – Setembro de 2013
Resultados dos Concursos de 2013
Entre os dias 29 de abril e 1 de julho, os seis concursos de 2013
do Programa Cidadania Ativa, os primeiros concursos lançados
em Portugal no âmbito do Mecanismo Financeiro do Espaço
Económico Europeu no período de financiamento 2009-2014,
receberam candidaturas envolvendo um total de 768 entidades,
entre promotoras e parceiras, das quais 20 são estrangeiras.
A Sociedade Civil recebeu esta oportunidade com elevado
interesse.
Os
montantes
solicitados
(€ 25,6 milhões)
correspondem a sete vezes o conjunto das dotações dos vários
concursos (€ 3,7 milhões).
Estas candidaturas estão a ser avaliadas em termos de
admissibilidade e mérito desde o dia 2 de julho, tendo 96 sido
consideradas não admissíveis e os respetivos promotores
notificados. Durante o mês de agosto, foram avaliadas as
restantes 268 candidaturas, e recebidas e apreciadas as
reclamações dos candidatos que, não tendo sido admitidos,
entenderam manifestar a sua não concordância, nos termos do
regulamento do Programa.

N.º DE CANDIDATURAS: 364

Sobre o Programa Cidadania Ativa
Apoio total:
€ 5,8 milhões para apoiar investimentos realizados até Abril
de 2016; projetos selecionados por concurso

MONTANTE APOIÁVEL DE INVESTIMENTO: € 28,4 MILHÕES

Próximas datas:
 Setembro 2013 - resultados dos concursos
 Outubro/Dezembro 2013 – início da execução dos
pequenos projetos; desenvolvimento das candidaturas
selecionadas para a 2.ª fase dos concursos para grandes
projetos
 Janeiro 2014 – resultados da 2.ª fase dos concursos para
grandes projetos
 Janeiro/Março 2014 – início da execução dos grandes
projetos
Próxima abertura de concursos:
A anunciar, prevista para Março de 2014
Áreas apoiadas (ir para o site do Programa)

CONCURSOS
Será conhecida muito brevemente a decisão do Conselho de
Administração da Fundação relativamente a cada reclamação, e
entretanto, os avaliadores do Programa estão a ultimar o
processo de avaliação. Durante o mês de setembro serão
conhecidos os projetos a apoiar no âmbito dos concursos para
pequenos projetos e as candidaturas que passam à 2.ª fase de
avaliação nos concursos para grandes projetos.
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Movimento No Hate Speech
Combater o crime de ódio e a incitação ao ódio
As
violações
dos
direitos
fundamentais
de
grupos
minoritários,
imigrantes
e
organizações que defendem a
dignidade humana têm vindo a
aumentar
na
Europa.
O
Movimento No Hate Speech, do
Conselho de Europa, organizou o
Dia de Acção Europeu para as
Vítimas de Crime de Ódio no
passado dia 22 de Julho.
Outra iniciativa recente e a
decorrer é a campanha Jovens
pelos Direitos Humanos Online,
dirigida aos abusos e discurso de
ódio online e cyberbullying, e
pretende dotar os jovens e as
organizações de jovens com as
competências necessárias para
reconhecer e agir contra estas
violações dos direitos humanos.
Os países financiadores dos apoios
do EEE são parceiros estratégicos
do movimento, e os apoios
concedidos a nível europeu,
nomeadamente
através
do
Programa Cidadania Ativa em
Portugal,
estão
a
acolher
iniciativas para mitigar este
problema, crescente nos últimos
anos na Europa.

NO HATE SPEECH
MOVEMENT

YOUNG PEOPLE AGAINST
HATE SPEECH ONLINE

APOIO DOS EEA GRANTS
AO MOVIMENTO

Base de Dados de ONG Portuguesas
Fomentar o trabalho conjunto entre ONG tem sido, desde a
conceção inicial do Programa Cidadania Ativa, uma travemestra da sua atuação. Considera-se que o desenvolvimento
de laços e parcerias entre organizações da Sociedade Civil
portuguesa constitui um elemento-chave para potenciar a
eficácia da intervenção das muitas organizações que, através
do seu trabalho nos mais variados setores da Sociedade,
procuram ter um papel ativo na resolução ou minoração dos
problemas com que esta se debate.
Tendo por base este objetivo, e tendo em conta os muitos
pedidos no sentido da criação de uma base de dados
nacional de contactos para as ONG portuguesas, para que
possam através do desenvolvimento destes contactos
potenciar a sua ação, entendeu o Programa Cidadania Ativa
reunir numa base de dados os nomes, contactos e áreas de
intervenção de um vasto leque, tão abrangente quanto
possível, de ONG existentes.
A primeira fase deste trabalho foi realizada em Junho, tendo
já sido criada uma lista inicial, para a qual foram enviados
convites para inscrição voluntária, que está agora disponível
no site do Programa.
A Fundação convida todas as organizações que pretendam
ser incluídas nesta base de dados que contactem nesse
sentido o Programa Cidadania Ativa, através de e-mail. Muito
em breve, as organizações que tiveram contacto com os
concursos de 2013 do Programa serão instadas a integrar a
base de dados, sendo que todas as organizações nãogovernamentais estão naturalmente convidadas a integrar
esta lista.

Concurso para Iniciativas de Cooperação Bilateral
O site do Programa Cidadania Ativa contém informações e
contactos onde os interessados poderão procurar entidades
estrangeiras para oportunidades de cooperação internacional.
Aquando do lançamento do Programa, foi desde logo aberto um
primeiro concurso, de características muito distintas dos demais
concursos, destinado ao apoio a Iniciativas de Cooperação Bilateral
com entidades dos países financiadores do EEE (Islândia,
Liechtenstein e Noruega). Um dos propósitos do Programa é o
fomento de parcerias internacionais que incluam ONG destes
países.

O processo de candidatura é submetido on-line, também a
partir da página do Programa, e o formulário poderá agora
ser utilizado também em Inglês. Poderão ser atribuídos
apoios para relações bilaterais com entidades de países
doadores, no âmbito de candidaturas ao Programa a um dos
seus outros concursos, ou mediante candidatura específica a
decidir caso a caso. O concurso para a realização de
Iniciativas de Cooperação Bilateral estará aberto em
permanência ou até ao esgotamento da verba afeta ao
mesmo.

cidadaniaativa@gulbenkian.pt | www.cidadaniaativa.gulbenkian.pt

