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Nº Questões Respostas 

1 É possível uma organização na sua proposta abranger os 2 objectivos?   

                           

i. Promover e/ou reforçar processos de reflexão e de ação 

internos e de desenvolvimento institucional a 

médio/longo prazo, de acordo com as necessidades de 

cada organização e com base nas suas planificações e/ou 

diagnósticos internos;  

 

ii. Apoiar processos de capacitação de médio/longo prazo 

orientados para a realização da missão, princípios 

orientadores e finalidades de cada organização, 

Sim, considerando que o presente convite tem como propósito potenciar 

processos de reforço institucional mais sólidos, de acordo com o 1.2. Objetivos do 

presente Convite à Apresentação de Propostas do Guia de Requerentes um 

Coletivo de Cidadãos Organizados (CCO) de Longo Percurso e Experiência 

Consolidada pode apresentar na sua proposta uma iniciativa que englobe os dois 

objetivos específicos, desde que demonstre que: 

 tais necessidades enquadram-se na missão, princípios orientadores e 

finalidades do CCO, podem ser necessidades ligadas à área de 

especialidade do CCO; 

 Tais necessidades resultam de um processo de reflexão interno e estão 

espelhados no documento orientador da ação do CCO (plano 

estratégico/diagnóstico organizacional/outro equivalente); 



 
incentivando a reflexão e/ou ação a respeito e garantindo 

um impacto durável. 

 

 A iniciativa terá um impacto durável – embora a durabilidade da iniciativa 

só venha a ser avaliada na fase 2 (apresentação da proposta completa) é 

importante que esta reflexão seja iniciada no momento do “desenho” da 

iniciativa. 

Obs: chama-se a atenção para os outros dois objetivos específicos (constantes no 

1.2. Objetivos do presente Convite à Apresentação de Propostas do Guia de 

Requerentes), pois caso se enquadrem na missão do CCO poderão estar (como 

uma mais valia) refletidos igualmente na iniciativa proposta. 

2 Para concorrer a este convite qual é o tempo mínimo de existência que 

a organização deve ter? 

De acordo com três dos critérios de elegibilidade constantes no 2.1.1 

Elegibilidade do requerente: quem se pode candidatar, do Guia de Requerente, 

para poderem beneficiar desta subvenção, os candidatos devem: 

 Ter personalidade jurídica → existência formal; 

 Ter gerido, nos últimos 10 anos, ações que comprovem a sua experiência 

na área de especialidade; 

 Ter gerido um valor mínimo de 300 000 euros nos últimos 10 anos. 

Portanto, conjugando estes 3 critérios de elegibilidade do requerente, para ser 

elegível para o presente convite o Coletivo de Cidadãos Organizado deve ter, 

no mínimo, 10 anos de existência formal.  

 


