
 

 

 

 

AVISO DE ABERTURA 

Candidatura para Projetos de Cooperação para o Desenvolvimento de ONGD – 2022 

 

O Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P. informa que se encontra 

aberto o período para apresentação de propostas no âmbito da Linha de 

Cofinanciamento de Projetos de Cooperação para o Desenvolvimento de ONGD para 

o ano 2022. 

 

O prazo para a entrega das candidaturas termina às 13h00 do dia 28 de abril de 

2022, sendo o montante global definido para o seu cofinanciamento de 

2.035.000,00 euros. 

 

As propostas de projeto devem ser apresentadas de acordo com as Regras e 

Critérios em vigor para a Linha de Cofinanciamento de Projetos de Cooperação para 

o Desenvolvimento, disponíveis para consulta aqui1 

 

Nos termos previstos nos “Critérios de Elegibilidade”, será de salientar a 

importância das parcerias de diversa natureza, designadamente entre ONGD de 

diferentes dimensões, da apresentação de um cofinanciamento igual ou superior a 

70%, garantido preferencialmente por fontes de financiamento da União Europeia e 

o requisito de os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) integrarem o 

quadro de referência a tomar em consideração. 

 

No âmbito do processo de candidatura, informa-se que se dá prioridade ao apoio 

das fases subsequentes dos projetos plurianuais contratualizados no quadro dos 

processos de candidatura de anos anteriores.  

 

                                                           

1 Atenção: Foi efetuado um ajustamento ao documento das Diretrizes para a Apresentação das Propostas, com vista à recolha da 
informação necessária para o reporte ao CAD/OCDE no âmbito do Sistema de Marcadores, pelo que deverá ser utilizado o novo 
modelo disponível para download a partir desta hiperligação. 

https://www.instituto-camoes.pt/activity/o-que-fazemos/cooperacao/atuacao/financiamos/perguntas-frequentes-ongd-2/candidaturas-a-linhas-de-financiamento/cooperacao-para-o-desenvolvimento?view=article&id=30982:rc-coop-des&catid=965:ongd
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As candidaturas deverão ser redigidas em língua portuguesa e submetidas por  

e-mail para o endereço ped2022.candidaturas@camoes.mne.pt, não se aplicando, 

deste modo, o disposto no ponto B) do documento das Normas para a Execução do 

Processo de Cofinanciamento. 

 

Todas as organizações que submetam candidaturas receberão um e-mail do 

Camões, I.P. a confirmar a sua boa receção. As organizações que não recebam esse 

e-mail no prazo de 24 horas (dias úteis) deverão entrar em contacto com o 

Camões, I.P. para os seguintes endereços de e-mail: 

sergio.guimaraes@camoes.mne.pt 

rita.nascimento@camoes.mne.pt 

 

 

Lisboa, 24 de fevereiro de 2022 

 (alterado a 11.04.2022) 
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