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Perguntas Frequentes 

 

· Qual o objetivo desta candidatura? 

Esta candidatura aberta em permanência reflete o interesse do 
Programa Gulbenkian Sustentabilidade (PGS) em estar aberto a 
contributos da sociedade civil que possam contribuir para os 
objetivos do Programa, servindo para identificar potenciais 
interessados em colaborar com o PGS em projetos concretos. 

· Qual o tipo de projetos abrangidos? 

O critério de seleção dos projetos prende-se com o enquadramento e 
grau de adequação dos mesmos aos objetivos do Programa.  

· Qual a duração dos projetos? 

Os projetos devem incidir na sua totalidade dentro do horizonte 
temporal do Programa Gulbenkian Sustentabilidade, ou seja, entre 
2018 a 2022. 

· Existe um montante mínimo e máximo para financiamento 
dos projetos? 

O montante mínimo é de 5.000 euros e não existe montante 
máximo. O orçamento tem de estar adequado aos objetivos do 
projeto. Poderão estar abrangidas todo o tipo de despesas 
diretamente relacionadas com as atividades do projeto, e não existe 
um montante de apoio fixo por projeto. 

· São aceites candidaturas para projetos cofinanciados por 
outras entidades? 

Sim. A existência de parceiros cofinanciadores é um dos elementos 
valorizados. 

https://gulbenkian.pt/grant/projetos-na-area-da-sustentabilidade/


 
 

· São aceites candidaturas que envolvam mais do que uma 
entidade? 

Sim, desde que todas as entidades sejam pessoas coletivas públicas 
ou privadas sem fins lucrativos, legalmente reconhecidas e com 
relatórios de atividade publicados nos seus respetivos websites. 

· São aceites candidaturas de entidades residentes no 
estrangeiro? 

Sim, desde que o que objeto do projeto seja relevante para Portugal. 

· São aceites candidaturas para projetos de investigação 
individuais de mestrado, doutoramento e pós-
doutoramento? 

Não. Apenas são aceites candidaturas para projetos de investigação 
promovidos por pessoas coletivas públicas ou privadas sem fins 
lucrativos, legalmente reconhecidas e com relatórios de atividade 
publicados nos seus respetivos websites, e que se enquadrem 
diretamente nos objetivos do Programa Gulbenkian 
Sustentabilidade. 

· A proposta enviada é uma proposta final? 

As candidaturas selecionadas serão convidadas para uma reunião 
com o PGS de modo a discutir a viabilidade e especificidades do 
projeto candidato, pressupondo flexibilidade de adaptação e co-
criação entre as propostas e o Programa. Posto isto, a candidatura 
enviada poderá ser entendida como um primeiro passo para a 
colaboração com o PGS, e não necessariamente uma proposta final.  

 

 

 


