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Parte I – INTRODUÇÃO

União Europeia-Cabo Verde



Redução da pobreza

Crescimento económico sustentável   

Promoção da Parceria Especial CV/UE 

11º Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Cabo Verde beneficia de € 55 milhões entre 2014 e 2020

Através do apoio orçamental destinam-se a promover:

União Europeia – Cabo Verde



Outros financiamentos

Reposta à erupção na 
Ilha do Fogo

3M €

Apoio ao programa 
de reconstrução, 

reinstalação e 
relançamento das 

actividades 
económicas

PRO-ACT 2015

1.250 mil €

Apoio à segurança 
alimentar e resiliência 

no seguimento da 
seca

PARTICIPE 2015

300 mil €

Projeto de Apoio ao 
Reforço da 

Participação Cívica 
nas Eleições em Cabo 

Verde



União Europeia - Sociedade Civil

Relação e cooperação de longa data com Organizações Não-

Governamentais e Sociedade Civil na área do desenvolvimento

Parte do compromisso da UE a favor da luta contra a pobreza e a 

promoção do Estado de Direito e do respeito das liberdades fundamentais

 Diálogo regular/consultas.

 Acções de formação.

 Apoios financeiros através do "Programa temático para as Organizações da 
Sociedade Civil e Autoridades Locais – OSC/ALs". 



2013 "Promover a Cultura  como instrumento de criação de emprego para 
o desenvolvimento socioeconómico e a redução da pobreza em Cabo-Verde”

6 projetos no montante de € 1.425.000

2015 "A preservação e melhoria do património social, cultural e ambiental, 
como factor de diversificação e desenvolvimento do turismo sustentável e 

solidário em Cabo Verde"

6 projetos no montante de € 2.400.000

Os projectos iniciaram-se em Fevereiro de 2016

União Europeia - Sociedade Civil



Parte II – FINANCIAMENTO EM CURSO



Persone come noi / OMCV: "Recuperação da produção do artesanato de qualidade 
das mulheres como uma forma de empoderamento e desenvolvimento dos sectores 
mais vulneráveis."

ONG Atelier Mar : "CRIE- Criando, Inovando e Empregando: Cultura, 
artesanato e turismo, novas dinâmicas na economia criativa"

CITI-Habitat: “ A cultura como factor de inserção social e económica no 
Município de Ribeira grande de Santiago" 

Comissao regional dos parceiros de São Nicolau "Macela UFD": “SODADE, 
Sistema de promoção de museus para o desenvolvimento económico e 
cultural da ilha de São Nicolau"

Associação Cultural Sete Sóis Sete Luas: “Criação, produção e gestão de bens 
e serviços culturais em Cabo Verde"

Fundação Amílcar Cabral: "Memória sem confins. A descoberta de Cabo Verde"



Fundação Amilcar Cabral: “Cabo Verde: História, Cultura e Ambiente para um 
Turismo Sustentável” 

Associação dos Amigos da Natureza: "Rede de Promoção do Turismo Solidário e 
Inclusivo, do Desenvolvimento Sustentável e Valorização do Território na Ilha de S.Vicente” 

Associação COSPE: “Projecto de ecoturismo na Ilha do Fogo” 

ESDIME: “EcoTurismo na Piscina Natural de Salinas”

Associação Cultural Sete Sóis Sete Luas: “A diversidade cultural cabo-verdiana como 
instrumento do desenvolvimento do turismo sustentável nas ilhas mais periféricas no 
âmbito do projeto Sete Sóis Sete Luas”

Instituto Marquês de Valle Flôr: “Projeto de dinamização e requalificação turística 
na ilha do Maio” 



Parte III – Convite à apresentação de 
propostas OSC 2016 



Objectivo do Programa 

 Fortalecer as organizações da Sociedade Civil e as Autoridades 
Locais nos países parceiros.

 Apoiar progressivamente abordagens que envolvem a 
participação de múltiplos actores/ parceiros para o 
desenvolvimento 

 Erradicar a pobreza e garantir um desenvolvimento sustentável, 
reconhecendo o valor das contribuições dos diferentes actores



Parte IV – Como obter fundos do 
Programa



Quem pode candidatar

Segundo a União Europeia, 
Autoridades Locais são: 

Instituições públicas com estatuto 
legal,

Componentes da estrutura 
governamental abaixo de nível central, 
por exemplo municipal, comunal, 
distrital provincial ou regional,

Que prestam contas aos cidadãos.



Organizações 
não-

governamenta
is

Cooperativas 
e associações 
profissionais

Organizações 
representando 
interesses de 

grupos 
(mulheres, 
crianças, 
jovens, 

migrantes, 
minorias 
étnicas, 

cidadãos etc.)

Organizações 
religiosas, 
culturais, 

cientificas, 
universitárias

Fundações 
independentes

Organizações da sociedade civil 



Como se candidatar

Criar uma conta ECAS 

Aceda ao seguinte endereço: 
https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi

Certifique-se que o domínio seleccionado é 'Externo' Clique em 'Criar conta' 

Ler as Orientações aos Requentes aplicáveis que acompanha o convite à 
apresentação de propostas. 

https://ec.europa.eu/europeaid/about-funding_en

Consultar o convite à apresentação de propostas publicado

1. http://www.eeas.europa.eu/delegations/cape_verde/index_pt.htm; 

2. https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1452009752845&do=publi.welcome&userlanguage=en

https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi




Submeter a candidatura em PROSPECT

Aceda na conta ECAS e registra com nome de utilizador/ senha como Externo; 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/prospect

Registrar a organização em PADOR

Aceda ao seguinte endereço: http://ec.europa.eu/europeaid/pador

Aceda para a secção  LOGIN to PADOR' : 'CREATE'  perfil de PADOR duma organização 

Como se candidatar

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/prospect
http://ec.europa.eu/europeaid/pador


Sistema de Base de Dados
sobre OSC.

Este é utilizado pela Comissão Europeia
para avaliar os critérios de capacidade
operacional e financeira, bem como para
verificar a elegibilidade das organizações
que participam nos convites à
apresentação de propostas.

- Os dados referem-se à própria
organização, não estão ligada a uma
proposta de projeto particular.

Rubricas: Dados administrativos, perfil,
experiência setorial e geográfica, situação
financeira, auditoria, pessoal e conselho
de administração

IMPORTANTE
Registrar e atualizar informações 

em PADOR (tem que ser atualizada 
antes do envio do Documento de 

Síntese) 

PADOR GUIDE
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/pador-

guide-applicants-20141124_en.pdf



Como se candidatar

Submeter a candidatura em PROSPECT

Aceda na conta ECAS e registra com nome de utilizador/ senha como Externo; 
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/prospect

Registrar a organização em PADOR

Aceda ao seguinte endereço: http://ec.europa.eu/europeaid/pador

Aceda para a secção  LOGIN to PADOR' : 'CREATE'  perfil de PADOR duma organização 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/prospect
http://ec.europa.eu/europeaid/pador


PROSPECT

PROSPECT é um sistema 
eletrônico desenvolvido pela 

EuropeAid para facilitar a 
submissão de candidaturas a um 

convite à apresentação de 
propostas.

 Pesquisa de convites abertos e futuros

 Secção de "Minhas candidaturas" 
Acompanhe o estado da sua candidatura e 
consulte os resultados 

 Criar e completar uma candidatura (Só 
poderá candidatar-se a um convite limitado 
se está "Aberto a candidaturas")

 Submeter um Documento de Síntese

 Submeter um Pedido de Subvenção 
Completo (com anexes: quadro logico, 
orçamento etc.) 

PROSPECT GUIDE
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/pages/
viewpage.action?pageId=23899993
(accesso com ECAS)





Os diferentes passos da candidatura – do 
documento de síntese à proposta completa

Apresentação 
de um 
“Documento 
de síntese”

Avaliação dos 
documentos 
de síntese

Administração 
contratante 
informa através 
de Prospect
todos os 
candidatos se 
passaram a fase 
da abertura das 
propostas

Apresentação 
da proposta 
completa via 
Prospect

Avaliação e 
Publicação dos 
resultados do 
Convite

18/07/2016
Ref./  EuropeAid/136-825/DD/ACT/CV -

Sessão de informação Praia (10/12/2015)
23



Informação pedida nos diferentes passos

Documento de Síntese

• Resumo da Ação 

• Descrição da Ação 

• Pertinência da Ação 

• Lista de Controlo e Declaração

• Calculo de Custos

Aplicação completa
• A Ação

• Descrição
• Metodologia
• Duração e Cronograma
• Sustentabilidade
• Quadro Lógico
• Orçamento
• Experiencias do requerente, co-

requerente e entidade afilhada.

• O Requerente

• Os co-requerentes

• Entidades Afiliadas

• Associados do Requerente

• Lista de Controlo e Declaração



Alguns conselhos
Apresentação da proposta 

 Área de intervenção bem definido e plano de acção concreto

 Actividades concretas ligadas claramente ao objectivo geral  do 
convite e os objectivos específicos e resultados da acção proposta

 Identificação e quantificação dos participantes na acção

Diferenciar grupos-alvos/ beneficiários finais

Definir o seu tipo de envolvimento na acção

Diagnostico rigoroso de suas especificas necessidades/ limitações – para 
perceber estratégia de selecção 

Demostrar parcerias formais



 Demostrar elementos de valor acrescentado no projeto (ligados a 
ambiente, igualdade de género, direitos de minorias etc.)

 Demostrar sustentabilidade do projeto (em termos de atores e 
financiamento) 

 Quadro logico bem desenvolvido 

Indicadores SMART objetivamente verificáveis 

 Relação satisfatória entre custos e resultados 

Ex.: 60% do orçamento global para recursos humanos para a gestão do 
projeto não demostra uma relação satisfatória entre custos/resultados

Alguns conselhos
Apresentação da proposta



Parte V – Contactos e Informação 
Adicional

Fórum sobre a sustentabilidade das ONG-PÓS 2015, 28/01/2016



Ponto focal para a sociedade civil

Carla Folgôa

Carla.SEZOES-FOLGOA@eeas.europa.eu

Delegation of the European Union to Cape Verde 

DELEGATION-CAPE-VERDE@eeas.europa.eu

T: (+238) 262 13 92/93/94

mailto:Carla.SEZOES-FOLGOA@eeas.europa.eu
mailto:DELEGATION-CAPE-VERDE@eeas.europa.eu


 DELEGAÇÃO DA UE em Cabo Verde
www.eeas.europa.eu/delegations/cape_verde/index_pt.htm

 EUROPEAID
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&o
rderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=&ZGEO=35412&ccnt=7573876&d
ebpub=&finpub=&aoet=36538&aoet=36539

 PROSPECT
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/e-learning-prospect-
applicants-08012015_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/devcoiskb/PROSPECT
+-+Manual+do+Utilizador

Informações adicionais

http://www.eeas.europa.eu/delegations/cape_verde/index_pt.htm
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=AS&pgm=&ZGEO=35412&ccnt=7573876&debpub=&finpub=&aoet=36538&aoet=36539
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/e-learning-prospect-applicants-08012015_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/devcoiskb/PROSPECT+-+Manual+do+Utilizador


DIALOGO – COMENTARIOS -

PERGUNTAS



Espaço Diálogo

Prioridades da UE para a apresentação de propostas 
2016/2017

Áreas 
prioritárias 

de 
intervenção 

Desafios

Forças e 
fraquezas


