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A ligação iniciou-se me 2018 com uma proposta de
parceria afim de estabelecer uma ligação
próspera e duradoura entre a International
Development Norway (IDM) e o Centro de
Juventude de Águeda (CJA).

O QUE NOS MOTIVOU: ENQUADRAMENTO E
PROBLEMA.
A ligação iniciou-se me 2018 com uma proposta
de parceria afim de estabelecer uma ligação
próspera e duradoura entre a International
Development Norway (IDM) e o Centro de
Juventude de Águeda (CJA).

QUE NECESSIDADES SENTÍAMOS:
Sentíamos a necessidade de reforçar a
cooperação, a partilha e a troca de
conhecimentos entre as ONG portuguesas e dos
países financiadores por forma a resolver o
problema social.
QUAIS OS NOSSOS OBJETIVOS

Definiu-se como grande objetivo a cooperação e
partilha de boas práticas entre ONG portuguesas
e os países financiadores com vista à capacitação
através da experimentação.

OS RESULTADOS:
Instituições parceiras mais capacitadas nas
seguintes áreas: advocacia, monitorização de
políticas
públicas; angariação de fundos e
diversificação das fontes de financiamento;
gestão de voluntariado e conceção, execução
e avaliação de projetos sociais;
Elevada satisfação com a parceria;
Elevada confiança entre as entidades
envolvidas (CJA e IDN);
Elevada percentagem de entidades envolvidas

AS ATIVIDADES DE PARTILHA DE BOAS PRÁTICAS:

1. Sharing Practices I
Visita da IDN ao Centro de Juventude de
Águeda (julho de 2019). Apresentação das boas
práticas de Portugal. A intervenção do CJA, as
parcerias e stakeholders locais, os projetos e os
prémios.
 
2. Sharing Practices II 
Visita de CJA à IDN (novembro de 2019).
Apresentação das boas práticas da Noruega
(Oslo e Trondheim). Discussão e apresentação
de projetos de intervenção social e sessões de
partilha com os stakeholders locais.

O QUE É O EEA GRANTS?

O EEA Grants criado pelas partes do Acordo do
Espaço Económico Europeu, é um Mecanismo
Financeiro plurianual, que foi fundado de forma
a promover um contínuo e equilibrado reforço
das relações económicas e comercias. Aqui a
Islândia, o Liechtenstein e a Noruega, procuram
apoiar financeiramente os Estados membros da
União Europeia.

E O PROGRAMA CIDADÃOS ATIVOS, O QUE É?

O Programa Cidadãos Ativos foi criado na
sequência do concurso para a gestão em
Portugal do Active Citizens Fund, um fundo
destinado a Organizações Não
Governamentais, no âmbito do Mecanismo
Financeiro do Espaço Económico Europeu – EEA
Grants.

INICIATIVAS DE COOPERAÇÃO BILATERAL

Com vista a fortalecer as relações bilaterais
com os países financiadores, está aberto, em
permanência (julho 2018 a junho 2023), um
concurso para Iniciativas de Cooperação
Bilateral.

SERÁ QUE A TUA ENTIDADE SE PODE CANDIDATAR?

Entidades coletivas de direito privado,
legalmente constituídas em Portugal,
independentemente da forma jurídica que
revistam; 
Entidades sem fins lucrativos e com finalidades
de interesse geral ou de bem comum; 
Entidades independentes de quaisquer
autoridades locais, regionais ou nacionais, e de
outras entidades públicas, organizações
socioprofissionais ou empresariais.

Os promotores de projetos devem ser
Organizações Não Governamentais que cumpram
os seguintes requisitos:

SOBRE O PROGRAMA…


