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Programa Europa para os Cidadãos 2014-2020

Objetivos gerais

• Contribuir para a compreensão pelos

cidadãos da União, da sua história e

diversidade;

• Promover a cidadania europeia e melhorar as

condições para a participação cívica e

democrática a nível da União.
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Programa Europa para os Cidadãos 2014-2020

Objetivos específicos

• Reforçar a sensibilização em termos de memória,

da história e dos valores comuns da União;

• Incentivar a participação democrática e cívica dos

cidadãos, desenvolvendo a sua compreensão das

políticas da União, promovendo oportunidades de

empenhamento societal e intercultural e de voluntariado

a nível da União.
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Programa Europa para os Cidadãos 2014-2020

Características do programa

• Igualdade de acesso

• Transnacionalidade e dimensão local

• Diálogo intercultural

• Voluntariado - expressão de uma cidadania europeia

ativa

• Corpo Europeu de Solidariedade
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Programa Europa para os Cidadãos 2014-2020

Estrutura do programa

Vertente 1

Geminação de 
Cidades 

Redes de 
Cidades

Projetos da 
Sociedade 

Civil

Compromisso democrático e participação 
cívica

Encorajar a participação democrática e cívica dos 
cidadãos a nível da União

Vertente 2

Valorização: Análise, divulgação e utilização dos resultados dos projetos

Ação horizontal

Memória Europeia

Aumentar a sensibilização 
para a memória, a história e 
os valores comuns e o 
objetivo da União Europeia
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Programa Europa para os Cidadãos 2014-2020

Estrutura do programa

Pressupõe a amizade, a cooperação e a compreensão entre os 

povos da Europa. Pode proporcionar numerosos benefícios para a 

comunidade, fomentando laços estreitos entre a população de 

diferentes regiões da Europa, na partilha de problemas, na troca de 

opiniões e na descoberta de diferentes pontos de vista sobre uma 

questão de interesse comum. 

Nomeadamente, na arte, na cultura, na juventude, na cidadania, no 

desenvolvimento sustentável, nos serviços locais, no desenvolvimento 

económico e social, na inclusão social, na solidariedade…

Geminação de Cidades 
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Programa Europa para os Cidadãos 2014-2020

Estrutura do programa

Pretende que os municípios e as associações que trabalham em 

conjunto sobre um tema comum desenvolvam uma rede de cidades 

para tornar a sua cooperação mais sustentável e reforçar a sua 

cooperação. 

Um projeto irá reunir cidadãos, autoridades locais, especialistas e 

representantes da sociedade civil para discutir e debater um tema 

em diferentes eventos: conferências temáticas, workshops interativos, 

seminários, visitas, talk shows, eventos de rua, conferências de 

imprensa. 

Redes de Cidades 
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Programa Europa para os Cidadãos 2014-2020

Estrutura do programa

Apoia projetos executados por parcerias transnacionais para a 

promoção de oportunidades de solidariedade, empenho social e 

voluntariado a nível da União.

Incentiva e organiza a reflexão, os debates ou outras atividades 

relacionadas com as prioridades plurianuais do programa e propõe 

soluções concretas, envolvendo ativamente um grande número de 

cidadãos e procurando fomentar a criação de redes duradouras 

entre muitas organizações.

Projetos da Sociedade Civil
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Programa Europa para os Cidadãos 2014-2020

Estrutura do programa

 Promoção do empenho e da solidariedade social

debates/campanhas/ações sobre temas de interesse comum e 

fazendo a ligação com a agenda política europeia e com o processo de 

criação de políticas

 Recolha de opiniões

sobre um tema específico a ser definido anualmente, incluindo a 

utilização de redes sociais, seminários na web, etc. e a educação para 

os meios de comunicação

 Voluntariado

promoção da solidariedade entre os cidadãos da União e mais além

Projetos da Sociedade Civil
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Programa Europa para os Cidadãos 2014-2020

Países participantes

 28 Estados-Membros 

 Países candidatos 
. Albânia
. Antiga República Jugoslava da 

Macedónia
. Montenegro
. Sérvia

 Países potenciais candidatos 
. Bósnia-Herzegovina

 Países da EFTA que sejam 
partes no Acordo do Espaço 
Económico Europeu, nos 
termos desse acordo
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Programa Europa para os Cidadãos 2014-2020

Quem é elegível
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Prioridades Multianuais 2017-2020

Vertente 1 - Memória Europeia

4. Debater o futuro da Europa

1. 
Comemorações
dos principais 

pontos de 
viragem da 

história 
europeia

2. Sociedade
civil e 

participação 
cívica nos 
regimes 

totalitários

3. Ostracismo 
e perda de 

cidadania nos 
regimes 

totalitários: 
lições para a 
atualidade

4. Transição 
democrática 

e acesso à UE
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ANO Comemorações elegíveis

2018

1918 – O fim da I Guerra Mundial - ascensão dos Estados-nação e 
o fracasso na criação de uma cooperação e coexistência pacífica 
europeia

1938/1939 - Começo da II Guerra Mundial

1948 - Início da Guerra Fria

1948 - Congresso de Haia e a integração da Europa

1968 – Protestos sobre direitos civis, invasão da Checoslováquia, 
protestos estudantis e campanha anti semita na Polónia

Programa Europa para os Cidadãos 2014-2020

ME - Comemorações elegíveis



31.10.16 EPSO PRESENTATION© CIEJD, 2017

ANO Comemorações elegíveis

2019

1979 - Eleições para o Parlamento Europeu – também 40 anos 
após o primeiro PE diretamente eleito, em 1979

1989 - Revoluções democráticas na Europa Central e Oriental e 
queda do
Muro de Berlim

2004 - 15 anos de alargamento da UE aos países da Europa 
Central e Oriental

Programa Europa para os Cidadãos 2014-2020

ME - Comemorações elegíveis
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Prioridades Multianuais 2017-2020

Vertente 2 - Compromisso democrático e participação cívica

1. 
Compreender 
e debater o 

euroceticismo

2. 
Solidariedade 
nos tempos de 

crise

3. Combater a 
estigmatização de 
“migrantes” e criar 
contranarrativas
para promover o 

diálogo 
intercultural e a 
compreensão 

mútua

4. Debater o 
futuro da 
Europa
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Orçamento previsto para 2017 – 23 231 000 EUR

Com a seguinte repartição:

• Memória europeia: 4 691 441 EUR

• Compromisso democrático e participação cívica: 

17 439 559 EUR

• Valorização: 1.100 000 EUR

Programa Europa para os Cidadãos 2014-2020



31.10.16 EPSO PRESENTATION© CIEJD, 2017

Programa Europa para os Cidadãos 2014-2020

Critérios de Elegibilidade Específicos

Candidato e parceiros

1. Tipo de organização

Autoridades públicas locais/regionais, 
Organizações sem fins lucrativos (org. 
Sociedade civil, assoc. Sobreviventes, 
org. Culturais, de Juventude, 
Educacionais e de Investigação, assoc. 
Cidades geminadas)

2. Número de parceiros 

Pelo menos 1 Estado-Membro. 
Transnacionalidade

Natureza e dimensão do 
projeto

1. Orçamento

subvenção máx: €100.000  
(cofinanciamento máximo 70%)

Pré-financiamento – até 50% da 
subvenção 

2. Locais onde decorrerão as atividades

Em qualquer um dos países elegíveis

3. Duração do projeto 

Máximo de 18 meses

Vertente 1

Memória Europeia
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Programa Europa para os Cidadãos 2014-2020

Critérios de Elegibilidade Específicos

Candidato e parceiros

1. Tipo de organização

Cidades / municípios ou respetivos 
comités de geminação ou outros 
organismos sem fins lucrativos que 
representem autoridades locais

2. Número de parceiros 

Pelo menos 2 países elegíveis, dos 
quais um é Estado-Membro

Natureza e dimensão do 
projeto

1. Número de participantes

Mínimo de 25 participantes convidados
(internacionais )

2. Orçamento

Subvenção máx: €25.000  
(cofinanciamento máximo 50%)

3. Locais onde decorrerão as atividades

Em qualquer um dos países elegíveis 
que participam no projeto

4. Duração do evento

Máximo de 21 dias

Vertente 2
Compromisso Democrático 

e Participação Cívica
Medida 1 Geminação de Cidades
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Programa Europa para os Cidadãos 2014-2020

Critérios de Elegibilidade Específicos

Candidato e parceiros

1. Tipo de organização

Candidatos: Cidades/municípios ou respetivos 
comités ou redes de geminação; Outras 
autoridades locais/regionais; Federações / 
associações de autoridades locais; 
Organizações sem fins lucrativos que 
representem autoridades locais

Parceiros: org. Sociedade civil sem fins 
lucrativos

2. Número de parceiros 

Pelo menos 4 países elegíveis, dos quais pelo 
menos um é Estado-Membro

Natureza e dimensão do 
projeto

1. Número de participantes

envolver mínimo de 30% de 
participantes convidados (internacionais)

2. Orçamento

Subvenção máxima de €150.000 
(cofinanciamento máximo 70%)

Pré-financiamento – até 50% da 
subvenção

3. Locais onde decorrerão as 
atividades

Em qualquer país elegível; pelo 
menos 4 eventos por projeto

4. Duração do projeto 

Máximo de 24 meses

Vertente 2
Compromisso Democrático 

e Participação Cívica
Medida 2 Redes de cidades
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Programa Europa para os Cidadãos 2014-2020

Critérios de Elegibilidade Específicos

Candidato e parceiros

1. Tipo de organização

Candidatos: Organizações sem fins 
lucrativos (org. sociedade civil e 
instituições educativas, culturais ou de 
investigação)

Parceiros: Autoridades públicas 
locais/regionais, outras organizações e 
comités e redes de geminação de 
cidades

2. Número de parceiros 

Pelo menos 3 países elegíveis, dos 
quais um é Estado Membro

Natureza e dimensão do 
projeto

1. Orçamento

Subvenção máxima de €150.000 Euros 
(co-financiamento máximo 70%)

Pré-financiamento até 50% da 
subvenção

2. Locais onde decorrerão as atividades

Em qualquer um dos países elegíveis

3. Duração do projeto

Máximo de 18 meses

Vertente 2
Compromisso Democrático 

e Participação Cívica
Medida 3 Projetos da Sociedade Civil
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Coerência com os objetivos e vertente do programa – 30%
Adequação dos objetivos / atividades propostas e resultados esperados / prioridades plurianuais

Qualidade do plano de atividades do projeto – 35%
Atividades adequadas / coerência / adequação dos meios e recursos / eficácia / dimensão europeia / 
diferentes tipos de organizações / diferentes tipos de atividades / diferentes grupos-alvo / Corpo de 
Solidariedade (ME e PSC)

Divulgação – 15%
Exploração e difusão dos resultados / efeito multiplicador / plano de divulgação realista e prático

Impacto e envolvimento dos cidadãos – 20%
Real dimensão europeia / impacto / sustentabilidade / participação ativa / equilíbrio entre os 
participantes / grupos sub-representados ou com menos oportunidades /  Corpo de Solidariedade (ME 
e PSC)

Programa Europa para os Cidadãos 2014-2020

Critérios de Atribuição



31.10.16 EPSO PRESENTATION© CIEJD, 2017

AS CANDIDATURAS SÃO EFETUADAS EM LINHA

Antes de começar a candidatura:

Leia atentamente o Guia do programa 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2017_programme_guide_pt.pdf 

Abra conta no portal ECAS (European Commission Authentication Service). Após criar a conta 

ECAS faça logoff e volte à página de candidatura.

Comece a sua candidatura:

Todas as organizações envolvidas num projeto (candidato e parceiros) devem registar-se no portal 

dos participantes, de forma a receber um código de identificação de participante (PIC)

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

Documentos a anexar no Portal pelo candidato:

a. Formulário de entidade jurídica

b. Ficha de identificação bancária

Programa Europa para os Cidadãos 2014-2020

Procedimento de Candidatura
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Crie o formulário eForm:

a. Selecione a oportunidade de financiamento

b. Selecione uma opção de idioma

c. Selecione a(s) organização(ões) que participam na atividade proposta (candidatos e parceiros)

d. Crie o formulário e-Form

e. Preencha o formulário eletrónico e vá guardando regularmente no PC ou numa pen

Conclua a candidatura:

Não se esqueça de preencher a declaração de honra

Depois de ter concluído o e-Form e o anexo, valide. 

Programa Europa para os Cidadãos 2014-2020

Procedimento de Candidatura (cont.)

NÃO ENVIE DOCUMENTOS POR 
CORREIO!!
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Candidaturas até 1 setembro 2017 (abriu em 31 de maio):

Período de início de execução:
GC: 1 janeiro a 30 setembro 2018
RC: 1 janeiro a 30 junho 2018

Candidaturas até 1 março 2018 (abre em dezembro de 2017):

Período de início de execução:
ME: 1 agosto 2018 a 31 janeiro 2019
GC: 1 julho 2018 a 31 março 2019
RC: 1 julho a 31 dezembro 2018
PSC: 1 agosto 2018 a 31 janeiro 2019

Programa Europa para os Cidadãos 2014-2020

Períodos de Elegibilidade dos Projetos
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COMO PARTICIPAR:

Consulte o canal do Ponto de Contacto Nacional

http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwhom0.home?p_sub=61

Leia o Guia do Programa 2017 e confirme se existe alguma oportunidade

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2017_programme_guide_pt.pdf 

Consulte o portal da Agência Executiva para a Educação, Audiovisual e Cultura (EACEA)

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Pesquise as BOAS PRÁTICAS na plataforma dos projetos

http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects 

Para mais informações visite o portal da cidadania europeia

www.ec.europa.eu/citizenship

Programa Europa para os Cidadãos 2014-2020



31.10.16 EPSO PRESENTATION© CIEJD, 2017

Programa Europa para os Cidadãos 2014-2020

Ponto Europeu dos Cidadãos (PEC)

O Centro de Informação Europeia Jacques Delors (CIEJD) foi designado Ponto de

Contacto Nacional para o Programa “Europa para os Cidadãos”, em junho de

2016.

Os Pontos de Contacto Nacionais, existentes em todos os países elegíveis

(exceto no RU), são espaços de cidadania que:

 informam sobre o Programa

 incentivam a candidatura aos projetos

 organizam eventos e iniciativas de sensibilização

 procuram parceiros

 trabalham com multiplicadores, redes de informação europeia.
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Programa Europa para os Cidadãos 2014-2020

Questões / Dúvidas

+351 211 225 031/25/13                                                  

http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwhom0.home?p_sub=61

facebook.com/CentrodeInformacaoEuropeiaJacquesDelors

Zelia.dias@ciejd.pt

pecidadaos@ciejd.pt 


