
 

 

INICIATIVAS GULBENKIAN PARA A INOVAÇÃO NO 

DESENVOLVIMENTO 

 

Concurso para apoio a iniciativas-piloto na educação pré-escolar  

Nota: Este concurso decorre em duas etapas. 

 

ENQUADRAMENTO 

A Fundação Calouste Gulbenkian tem sido, ao longo de várias décadas, um parceiro 

constante dos Países Africanos de Língua Portuguesa, alinhando a sua ação com as 

prioridades de desenvolvimento daqueles países. O setor da Educação tem sido, 

assim, uma área prioritária nas parcerias estabelecidas, em particular nos domínios 

do ensino básico e do ensino superior. A opção por estes níveis de ensino teve em 

consideração, entre outros fatores, o possível impacto que estas iniciativas poderão 

ter ao nível do robustecimento do sistema educativo dos países parceiros, por um lado, 

e da qualificação avançada dos seus recursos humanos, por outro. 

 

O Programa Gulbenkian Parcerias para o Desenvolvimento está a terminar o seu 

período de programação 2013-2017, encontrando-se em preparação um novo período 

2018-2022, no qual será dada particular atenção a iniciativas que apresentem novas 

abordagens na ajuda à resolução de problemas e visem estimular a mudança nos 

domínios de intervenção selecionados  

 

Neste âmbito, considerando os contextos dos países parceiros e os seus planos de 

desenvolvimento, uma das prioridades para o novo período de programação do PGPD, 

será o apoio a iniciativas formais e/ou informais de educação pré-escolar.  

 

 

 

 



 

JUSTIFICAÇÃO 

É hoje reconhecido que as crianças que beneficiam de iniciativas de educação pré-

escolar estarão melhor preparadas para o ensino básico e alcançarão melhores 

resultados na aprendizagem ao longo da vida.  

 

A educação pré-escolar pode influenciar, igualmente, a melhoria dos indicadores 

globais de saúde e o aumento da eficiência dos sistemas educacionais, melhorando a 

adesão das crianças, das mães e das famílias à importância da frequência da escola 

primária, resultando em menores taxas de retenção e abandono escolar. 

 

Reconhece-se, também, que o investimento no desenvolvimento das crianças de 

menor idade, designadamente, mas não apenas, na educação pré-escolar, é dos 

investimentos mais rentáveis, em particular na redução das desigualdades de 

oportunidades, sendo, pois, um importante instrumento de combate à pobreza.  

 

Apesar da não estandardização dos dados, pode afirmar-se que se tem registado, nos 

últimos anos, um aumento generalizado da taxa de inscrição/frequência das crianças 

neste nível de ensino, existindo, contudo, ainda, muitos desafios para que se possa 

garantir o acesso generalizado a uma educação pré-escolar de qualidade e, assim, 

contribuir para alcançar o 4º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 

“Garantir uma educação inclusiva e de qualidade para todos e promover a 

aprendizagem ao longo da vida” e, em particular, a meta de “Até 2030, garantir que 

todas as meninas e meninos tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na 

primeira fase da infância, bem como cuidados e educação pré-escolar, de modo que 

estejam preparados para o ensino primário”. 

 

 

  



 

 

OBJETIVO DO CONCURSO 

É objetivo deste concurso apoiar 2 ou 3 projetos piloto que contribuam, de forma 

inovadora, para o aumento do acesso à educação pré-escolar de qualidade nos Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa. Com este concurso pretende incentivar-se 

respostas sociais, de natureza local, que sejam suscetíveis de ser posteriormente 

replicadas a nível regional ou nacional.  

 

ELEGIBILIDADES 

Podem concorrer a este concurso consórcios entre organizações não-governamentais 

para o desenvolvimento (ONGD) portuguesas e organizações não-governamentais dos 

países parceiros (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e 

Príncipe) devendo ter, pelo menos uma destas, trabalho comprovado na área da 

educação em iniciativas ligadas à educação pré-escolar. 

Será particularmente valorada, na seleção das propostas apresentadas, a associação 

a outros atores de desenvolvimento, designadamente de âmbito tecnológico e/ou 

científico.  

 

Não serão financiadas despesas com infraestruturas físicas.  

 

METODOLOGIA DO CONCURSO  

O Concurso decorrerá em duas etapas. 

 

SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS 

 

I etapa do Concurso 

A primeira etapa do Concurso, visa a apresentação de pré-candidaturas e decorrerá 

entre 20 de outubro e 20 de novembro de 2017. Estas pré-candidaturas serão 

apresentadas em formulário próprio disponível em 

https://gulbenkian.pt/iniciativas/parcerias-desenvolvimento/candidaturas/ 

https://gulbenkian.pt/iniciativas/parcerias-desenvolvimento/candidaturas/


 

 

Os resultados desta etapa serão conhecidos até 11 de dezembro de 2017. 

 

II etapa do Concurso 

 A segunda etapa do Concurso tem por objetivo a apresentação da proposta final 

das pré-candidaturas aprovadas na primeira etapa, com vista ao desenvolvimento 

do projeto no terreno; 

 Estas propostas serão apresentadas em formulário próprio disponível no endereço 

eletrónico a indicar oportunamente; 

 O período de submissão da II etapa do Concurso decorrerá entre 1 de março e 30 

de abril de 2018.  

 

Previamente à abertura da II etapa serão disponibilizados mais esclarecimentos 

acerca das regras de elegibilidade das despesas. 

 

Os resultados finais serão anunciados no período de 3 meses após o termo do período 

de candidatura da II etapa, isto é até 31 de julho de 2018. 

 

PROCESSO DE SELEÇÃO 

A avaliação das pré-candidaturas e das candidaturas finais será efetuada por um júri 

independente constituído para o efeito.  

 

Na avaliação das candidaturas serão tidos em conta, entre outros, os seguintes 

critérios:  

Na I etapa:  

o inovação da proposta;  

o exequibilidade da proposta;  

o impacto previsível (contribuição esperada para a alteração da situação);  

o competências do consórcio;  

o currículo do consórcio. 



 

 

O júri do concurso poderá apresentar recomendações aos consórcios, sobre as 

propostas apresentadas, para eventual consideração na candidatura do projeto final. 

 

 Na II etapa:  

o relevância do projeto para o contexto local/regional e para o 

desenvolvimento do sistema educativo;  

o modelo de gestão, modelo de acompanhamento e avaliação propostos; 

o  sustentabilidade técnica e financeira;  

o adequabilidade do orçamento aos objetivos e atividades propostos e aos 

contextos em que decorrerá o projeto;  

o currículo do consórcio; 

o currículo da equipa do projeto no terreno. 

 

A decisão final sobre os 2 ou 3 projetos selecionados será da responsabilidade do 

Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian, não sendo passível de 

recurso.  

 

O Conselho de Administração reserva-se o direito de não selecionar nenhuma 

candidatura em qualquer das etapas do concurso. 

 

 

TIPO E MONTANTES DOS APOIOS 

As pré-candidaturas selecionadas para a II etapa, no máximo de 5, receberão um 

subsídio até ao montante máximo de 10 mil Euros, que se destina a financiar a 

elaboração da proposta final de candidatura, designadamente a contratação de 

competências técnicas específicas (como, por exemplo, em desenvolvimento da 

primeira infância; em tecnologias de informação e de comunicação; em estatística, em 

monitorização e avaliação…) e despesas com a realização de uma missão de 



 

diagnóstico. O custo elegível para esta missão de diagnóstico não poderá ultrapassar 

os 4 mil Euros. 

 

Após a comunicação da aprovação da pré-candidatura, o consórcio deverá comunicar 

à Fundação Calouste Gulbenkian, no prazo de uma semana, a sua proposta de 

aplicação do subsídio de 10 mil Euros, para aprovação. 

 

Entre a I e a II etapas do Concurso, e tendo em vista o apoio à elaboração da proposta 

final de candidatura do projeto apresentado, terá lugar na Fundação Gulbenkian um 

Workshop, com duração máxima de 3 dias, destinado aos elementos das equipas dos 

projetos selecionados (e que deverá incluir, obrigatoriamente, pelo menos um 

elemento da organização do país parceiro). 

 

O montante disponível para a segunda fase do concurso é de 650 mil Euros, para um 

período de 3 anos. 

 

O montante máximo a financiar por projeto selecionado não poderá ultrapassar os 

250 mil Euros nem 90% do custo total do projeto. 

 

A atribuição do apoio será contratualizada entre a Fundação Calouste Gulbenkian e 

o executor do projeto. 


