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Linhas de Cofinanciamento de Projetos de Cooperação 
e de Educação para o Desenvolvimento de ONGD 

Linha de Cooperação para o Desenvolvimento (2002) 

Desde a entrada em vigor das regras e critérios de cofinanciamento de projetos de 
ONGD, em 2002, foram submetidos, na linha de financiamento de projetos de 
Cooperação para o Desenvolvimento, 1.296 projetos de 138 ONGD, tendo sido 
aprovados 524 projetos de 42 ONGD, num montante total de 36 milhões de euros. 

Protocolo MNE-Plataforma das ONGD (2001) 
Formalização de uma parceria estratégica entre a Cooperação Portuguesa e a 
Plataforma Portuguesa das ONGD. 

Linha de Educação para o Desenvolvimento (2005) 

Desde a criação da linha de Educação para o Desenvolvimento, em 2005, foram 

apresentados 385 projetos e aprovados 148 projetos de 26 ONGD, num montante global 
de 6 milhões de euros. 



A. Linhas de Cofinanciamento de Projetos de 
Cooperação e de Educação para o 
Desenvolvimento de ONGD 

B. Linhas de Cofinanciamento de Projetos de 
ONGD 2012-2016 

C. Linha de Cofinanciamento de Projetos de 
Cooperação para o Desenvolvimento de 
ONGD 2016 



Cooperação para o Desenvolvimento (2012-2016) 

Candidaturas à Linha de Cofinanciamento de Projetos de Cooperação para o 
Desenvolvimento: 268 projetos/fases de 55 ONGD. Aprovados: 131 projetos/fases de 20 

ONGD, num montante total de cerca de  6.814.699,45 euros. 



Cooperação para o Desenvolvimento (2012-2016) 

Criação de condições para diversificação fontes de financiamento e capacidade de ONGD 
mobilizarem e afirmarem a qualidade do seu trabalho junto de outros financiadores. 



Cofinanciados 12 projetos/fases. Atribuídos 756.748,11€, correspondentes a 11% dos 
apoios globais concedidos. 

ANGOLA (2012-2016) 



Luta contra a Pobreza foi o setor onde se concentrou o maior número de projetos/fases 
apoiados e o valor de cofinanciamento mais elevado.  

ANGOLA (2012-2016)  



Cofinanciados 9 projetos/fases. Atribuídos 282.386,85€, correspondentes a 4% dos 
apoios globais.  

CABO VERDE (2012-2016) 



Boa Governação/Reforço Institucional foi o setor onde se concentrou o maior número de 
projetos/fases apoiados e o valor de cofinanciamento mais elevado.  

CABO VERDE (2012-2016) 



Cofinanciados 37 projetos/fases. Atribuídos 2.078.194,69€, correspondentes a 30% dos 
apoios globais. 

GUINÉ-BISSAU (2012-2016) 



Boa Governação foi o setor com o maior nº de projetos e Desenvolvimento Rural 

o setor onde se concentrou o valor de cofinanciamento mais elevado.  

GUINÉ-BISSAU (2012-2016) 



Cofinanciados 23 projetos/fases. Atribuídos 1.302.026,08€, correspondentes a 19% dos 
apoios globais concedidos. 

MOÇAMBIQUE (2012-2016) 



Educação/Formação foi o setor onde se concentrou o maior número de projetos/fases 
apoiados e o valor de cofinanciamento mais elevado.  

MOÇAMBIQUE (2012-2016) 



Cofinanciados 16 projetos/fases, dos 35 apresentados a candidatura. Atribuídos 
754.560,96€, correspondentes a 11% dos apoios globais concedidos. 

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE (2012-2016) 



Boa Governação foi o setor com o maior nº de projetos e Desenvolvimento Rural foi o 
setor onde se concentrou o valor de cofinanciamento mais elevado.  

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE (2012-2016) 



Cofinanciados 6 projetos/fases. Atribuídos 475.560,96€, correspondentes a 7% dos 
apoios globais concedidos. 

TIMOR-LESTE (2012-2016) 



Boa Governação/Reforço Institucional foi o setor onde se concentrou o maior número de 
projetos/fases apoiados e o valor de cofinanciamento mais elevado.  

TIMOR-LESTE (2012-2016) 



Cofinanciados 28 projetos/fases. Atribuídos 1.165.169,63€, correspondentes a 17% dos 
apoios globais concedidos. 

OUTROS/VÁRIOS  PAÍSES (2012-2016) 



Desenvolvimento Rural foi o setor com o maior n.º de projetos e Boa 
Governação/Reforço Institucional foi o setor onde se concentrou o valor de 

cofinanciamento mais elevado.  

OUTROS/VÁRIOS PAÍSES  (2012-2016) 



Candidaturas à Linha de Cofinanciamento de Projetos de Educação para o Desenvolvimento: 112 

projetos/fases. Aprovados: 69 de 14 ONGD, num montante total de 2.196.943,37 euros. 

Educação para o Desenvolvimento (2012-2016) 
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No âmbito do processo de candidatura a cofinanciamento do Camões – Instituto da 
Cooperação e da Língua, foram submetidos  57 projetos de 26 Organizações, com a 
seguinte distribuição geográfica: 
  

LINHA DE COFINANCIAMENTO 2016  



LINHA DE COFINANCIAMENTO 2016  

Após análise ponderada, de acordo com os critérios estabelecidos e considerando a 
verba disponível, foram selecionados 30 projetos de 15 ONGD, correspondendo o 
valor aprovado a 1.496.466,40 €, com a seguinte distribuição geográfica: 
  



LINHA DE COFINANCIAMENTO 2016  

Correspondência com os PIC/PEC: 

PAÍS 

SETORES/PILARES/EIXOS 

NOVOS PROJETOS 

 

CABO VERDE 

Educação, Formação, Cultura, Ciência e Inovação 

Energia e Ambiente 

GUINÉ-BISSAU 

Eixo I - Governação, estado de direito e direitos 

humanos 

Eixo II - Desenvolvimento humano e bens públicos 

globais 

MOÇAMBIQUE 
Educação, Formação e Cultura 

Saúde e os Assuntos Sociais 

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE Saúde e Assuntos Sociais 

    




