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APRESENTAÇÃO

Os cidadãos europeus têm o 
direito de participar na vida 
democrática da União Europeia. 
Uma das formas de promover 
a participação dos cidadãos 
na política da UE é a iniciativa 
de cidadania europeia, um 
instrumento de características 
únicas que permite aos cidadãos 
influenciar o programa político 
das instituições da UE.

Durante os seis primeiros anos 
de existência deste instrumento, 
o facto de apenas quatro das 
iniciativas registadas terem 
conseguido reunir um milhão 
de assinaturas indica que a 
fase de preparação é uma das 
fases mais críticas do processo. 
Organizar uma campanha para 
uma iniciativa de cidadania 
europeia implica uma quantidade 

significativa de tempo e recursos. 
Entre outros, são necessários 
fundos, recursos humanos, apoio 
informático, aconselhamento 
jurídico e tradutores. 

Durante a fase de preparação, 
a angariação dos fundos 
necessários para conceber e levar 
a cabo uma campanha forte 
reveste-se da maior importância 
e pode ser um desafio. Para mais 
informações sobre como fazer 
campanha, consulte a nota de 
orientação sobre Como preparar 
e fazer uma campanha.

A presente nota de orientação 
trata das várias etapas 
da angariação dos fundos 
necessários para financiar as 
atividades de coordenação e de 
sensibilização de uma iniciativas.
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Mesmo se for criada 
uma associação ou 
outra estrutura jurídica 
para gerir a iniciativa, 
os membros do comité 
de cidadãos que 
organiza a iniciativa 
são individualmente 
responsáveis por qualquer 
dano que possam 
causar na organização 
da iniciativa.

https://collab.ec.europa.eu/wiki/eci/display/ECI/Learn?preview=/11568670/19989125/guidance_how_to_campaign_EN.pdf
https://collab.ec.europa.eu/wiki/eci/display/ECI/Learn?preview=/11568670/19989125/guidance_how_to_campaign_EN.pdf


FORMAS DE ANGARIAR FUNDOS

Necessidade de fundos

Fazer uma campanha 
transnacional é um dos principais 
desafios para os organizadores 
de uma iniciativa de cidadania 
europeia. São de esperar muitos 
custos, não só na fase de 
preparação, mas também durante 
todas as fases do procedimento. 

Em primeiro lugar, 
o multilinguismo obriga a traduzir 
todas as informações relacionadas 
com a iniciativa para as línguas 
oficiais dos países onde os 
organizadores pretendem recolher 
declarações de apoio (Nota: 
a Comissão fornecerá traduções 
da sua proposta de iniciativa). 
Em segundo lugar, embora 
a campanha possa ser gerida 
por voluntários, a contratação 
de pessoal implica custos. Em 
terceiro lugar, a comunicação 
é um fator fundamental: 
criar um sítio web, gerir redes 
sociais, organizar eventos são 
atividades que implicam alguns 
custos. Por último, se precisar 
de recorrer aos conselhos de um 

advogado, isso também pode 
ser dispendioso, além de que 
a impressão de documentos 
e folhetos publicitários 
e a utilização de publicidade nos 
meios de comunicação também 
implicam custos.

Aconselhamos os organizadores 
a seguir estas etapas:

Formar uma aliança

Tal como referido na nota de 
orientação sobre Como procurar 
parceiros, uma iniciativa não deve 
ser lançada sem previamente 

estabelecer uma rede de parceiros 
com objetivos e interesses 
semelhantes.
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Três conselhos:

űű Seja dinâmico

űű Seja criativo

űű Seja persistente

Identificar apoiantes 
potenciais:

1.  Identifique parceiros 
potenciais que tenham 
a ver com o tema/
objetivo da iniciativa 
a nível local, regional, 
nacional e europeu.

2.  Utilize o Fórum da 
Iniciativa de Cidadania 
Europeia para 
procurar parceiross.

3.  Consulte o Registo de 
Transparência da UE 
para identificar possíveis 
parceiros a nível da UE.

4.  O setor privado e as 
associações setoriais 
pode estar dispostos 
a prestar apoio em 
questões que estejam 
em sintonia com os 
seus objetivos.

Conselho prático

űű Outros tipos de apoio, 
para além do apoio 
financeiro, também 
podem permitir aos 
organizadores poupar 
dinheiro. A fonte mais 
importante é o Fórum 
da Iniciativa de 
Cidadania Europeia, 
mas a Comissão 
também faculta 
serviços de tradução 
relativos à sua 
iniciativa (título, objeto 
e objetivos) e um 
sistema de recolha 
por via eletrónica 
gratuito (sob a sua 
responsabilidade). 
Por último, 
o Comité Económico 
e Social Europeu 
disponibiliza um apoio 
complementar para 
os organizadores.

https://collab.ec.europa.eu/wiki/eci/download/attachments/11568670/guidance_how_to_look_for_partners_PT.pdf
https://collab.ec.europa.eu/wiki/eci/download/attachments/11568670/guidance_how_to_look_for_partners_PT.pdf
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=pt#pt
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=pt#pt
http://www.eesc.europa.eu/en/our-work/civil-society-citizens-participation/european-citizens-initiative?lg=ro
http://www.eesc.europa.eu/en/our-work/civil-society-citizens-participation/european-citizens-initiative?lg=ro
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Conselhos práticos

űű Certifique-se de que tem um acordo escrito onde são definidas 
as diferentes contribuições dos parceiros (por exemplo, 
pessoal, atividades de sensibilização, dinheiro, etc.). Desta 
forma, evitar-se-ão potenciais equívocos entre os parceiros 
durante a campanha.

űű Convide os apoiantes a fazer uma doação quando subscrevem 
a iniciativa.

űű Utilize as listas de contactos eletrónicos dos parceiros para 
solicitar uma contribuição.

Elaborar um 
orçamento comum

Aquando da elaboração do 
orçamento da campanha, 
convém clarificar as expectativas 
e os limites.

Repartição dos 
encargos

Na maioria dos casos, os 
próprios organizadores também 
podem contribuir com pequenos 
montantes para o financiamento 
da iniciativa. Juntamente com 
as associações, as fundações 
são geralmente as principais 
fontes de financiamento, tal 
como o demonstram as quatro 
iniciativas bem sucedidas (por 
exemplo,as iniciativas «Um de nós» 
e «Proibição do glifosato»).



OUTRAS FORMAS DE ANGARIAR FUNDOS

Financiamento coletivo

Um dos métodos mais utilizados 
para financiar um projeto ou 
iniciativa é o financiamento 
coletivo (crowdfunding). Neste 
tipo de financiamento, um grande 
número de pessoas contribui com 
dinheiro, geralmente pequenos 
montantes, para financiar um 
projeto ou iniciativa. O êxito 
deste método baseia-se na 
utilização de grandes redes de 
pessoas, contactadas através 
das redes sociais e de sítios web 
especializados no financiamento 
coletivo, para recolher fundos.

Angariação de fundos 
entre pares

Este tipo específico de 
financiamento coletivo visa 
chegar a um público mais vasto 
através das redes pessoais 
dos apoiantes da iniciativa. Os 
particulares podem criar os seus 
próprios sítios web de angariação 
de fundos e partilhá-los com as 

suas redes de familiares, amigos, 
colegas, etc., com vista a angariar 
apoio financeiro.

Merchandising

Embora geralmente não 
sirva para angariar grandes 
quantias, o merchandising é 
uma ferramenta complementar 
excelente para angariar fundos 
para a campanha.

Pulseiras, t-shirts, bonés, 
lenços, folhetos, brochuras, 
cartões e outros material de 
merchandising associados à sua 
campanha podem contribuir para 
uma maior sensibilização, bem 
contribuir para angariar fundos.

Formas alternativas de 
angariar fundos:

1. Redes sociais

2. Festas

3. Partidas de bingo

4. Rifas

5. Desafios virais

6. Atividades tipo rally-paper

7. Torneios de jogos de mesa

8. Torneios desportivos

9. Leilões

10. Noites de karaoke

11. Leilões de talentos

Para mais informações sobre 
como as quatro iniciativas bem 
sucedidas angariaram os fundos 
necessários, consulte as seguintes 
fichas com histórias de sucesso:

 ű Um de nós

 ű Right2Water

 ű Proibição do glifosato

 ű Stop vivisection
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Alguns sítios de 
financiamento coletivo: 

1. CiviCRM

2. YouCaring

3. Classy.org
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As informações prestadas são independentes e não refletem necessariamente a opinião da Comissão Europeia ou de qualquer outra instituição europeia ou 
nacional. A Comissão não pode ser responsabilizada pela eventual utilização das informações aqui apresentadas.

Conselho prático

 ű Registe cuidadosamente 
qualquer apoio 
financeiro recebido 
uma vez que todas 
as fontes de apoio 
e de financiamento 
que excedam os 500 
euros por ano e por 
patrocinador devem 
ser comunicados 
regularmente ao longo 
de todo o processo.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595882/EPRS_BRI(2017)595882_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595882/EPRS_BRI(2017)595882_EN.pdf
https://collab.ec.europa.eu/wiki/eci/display/ECI/Learn?preview=/11568670/19988730/SEC-17-001_success_story_one_of_us_01_PT.pdf
https://collab.ec.europa.eu/wiki/eci/display/ECI/Learn?preview=/11568670/19988754/SEC-17-001_success_story_right2water_PT.pdf
https://collab.ec.europa.eu/wiki/eci/display/ECI/Learn?preview=/11568670/19988778/SEC-17-001_success_story_stop_glyphosate_PT.pdf
https://collab.ec.europa.eu/wiki/eci/display/ECI/Learn?preview=/11568670/19988802/SEC-17-001_success_story_stop_vivisection_PT.pdf
https://civicrm.org/
https://www.youcaring.com/c/free-fundraising
https://www.classy.org/peer-to-peer-fundraising

