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A. Introdução 
 
A Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e os Estados-Membros da União Europeia acordaram 
em instituir o programa Juventude em Acção, que estabelece o quadro jurídico para o apoio às 
actividades de educação não formal para os jovens. O programa decorrerá de 2007 até finais de 
2013.  
 
O programa Juventude em Acção dá um importante contributo para a aquisição de competências e 
é, pois, um instrumento-chave para proporcionar aos jovens oportunidades de educação não formal 
e informal com uma dimensão europeia. Contribui para a prossecução dos objectivos estabelecidos 
na Estratégia revista de Lisboa1, no Pacto Europeu para a Juventude2, quadro da cooperação 
europeia em matéria de juventude3 e com o Plano D da Comissão para a democracia, o diálogo e o 
debate4 e pretende dar resposta, a nível europeu, às necessidades dos jovens, desde a adolescência 
até à idade adulta.  
 
O programa Juventude em Acção assenta na experiência do programa anterior «Juventude para a 
Europa» 1989-1999, do Serviço Voluntário Europeu, e do programa JUVENTUDE (2000-2006). 
 
O programa é apresentado pela Comissão, após uma ampla consulta aos diferentes intervenientes no 
domínio da juventude. Em 2003 foi realizada uma avaliação intercalar do programa JUVENTUDE, 
a partir das informações recebidas de uma vasta gama de especialistas, partes interessadas e pessoas 
envolvidos no programa. Foi utilizada uma avaliação ex ante no processo de criação do Juventude 
em Acção.  
 
Este programa constitui a resposta à evolução do sector da juventude a nível europeu. Está em 
consonância com a evolução recente do quadro europeu da cooperação europeia em matéria de 
juventude e apoiará este processo político. 
 
O orçamento global do programa Juventude em Acção (2007-2013) é de 885 000 000 de euros. 
 
 

A realização do concurso de 2007 do programa Juventude em Acção está subordinada ao 
cumprimento das seguintes condições: 
• Adopção do programa de trabalho anual para o programa Juventude em Acção, após 

consulta do comité do programa; 
• Adopção do orçamento de 2007 da União Europeia pela autoridade orçamental.  

 
Para além do mais, chama-se a atenção do leitos para o seguinte: 
 
Para além dos Estados-Membros da União, os únicos países que participantes no programa que 

são susceptíveis de participar já a partir de 2007 são os países EFTA/EEE (Islândia, 
Liechtenstein e Noruega) e a Turquia; a sua participação está subordinada a acordos 
específicos, tal como referido na Decisão que institui o programa. 

 
                                                 
1 «Trabalhando juntos para o crescimento e o emprego. Um novo começo para a Estratégia de Lisboa», COM (2005) 24 
de 2 de Fevereiro de 2005. 
2 Anexo 1 das Conclusões da Presidência do Conselho Europeu, Bruxelas, 22 e 23 de Março de 2005 
3 Resolução do Conselho ((2002/C 168/02), de 27 de Junho de 2002, relativa ao quadro para a cooperação europeia em 
matéria de juventude, JO C 168 de 13/7/2002, pp. 2-5. 
4 Com (2005) 494, final de 13 de Outubro de 2005 
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A Comissão pretende incentivar os participantes dos Estados-Membros da União Europeia a 
apresentar projectos que envolvam parceiros desses quarto países. Porém, a Comissão não 
pode garantir que os necessários acordos estejam finalizados antes da data de selecção dos 
projectos.  

 
Como medida de precaução para este primeiro ano, recomenda-se aos candidatos dos 

Estados-Membros da União Europeia que apresentem projectos susceptíveis de continuarem 
a ser elegíveis mesmo no caso de os acordos não serem celebrados a tempo (por exemplo, a 
presença de parceiros e/ou participantes de um número suficiente de Estados-Membros da 
União Europeia, tal como exigido para uma dada acção do programa de acção).  
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Objectivos do Programa Juventude em Acção 
Os objectivos gerais enunciados na base jurídica do programa Juventude em Acção são os 
seguintes: 
 

• Promover a cidadania activa dos jovens, em geral, e a sua cidadania europeia, em 
particular.  

• Desenvolver a solidariedade e promover a tolerância entre os jovens, nomeadamente 
no intuito de fomentar a coesão social da União Europeia. 

• Incentivar a compreensão mútua entre jovens de diferentes países. 
• Contribuir para o desenvolvimento da qualidade dos sistemas de apoio às actividades 

dos jovens e da capacidade das organizações da sociedade civil no domínio da 
juventude. 

• Fomentar a cooperação europeia em matéria de políticas de juventude. 
 
Estes objectivos gerais serão executados a nível de cada projecto, tendo em conta as 
seguintes prioridades permanentes: 

 

Prioridades do Programa Juventude em Acção 

1)  Cidadania europeia 

Uma das prioridades do programa Juventude em Acção é fomentar nos jovens a 
consciência do facto de serem europeus. O objectivo é incentivar os jovens a reflectir 
sobre temáticas europeias, incluindo a da cidadania, e envolvê-los na discussão sobre 
a construção e o futuro da União Europeia.  
 
Deste modo, os projectos deverão ter uma forte dimensão europeia e estimular a 
reflexão sobre a sociedade europeia em formação e seus valores. 

2) Participação dos jovens 

A prioridade essencial do programa Juventude em Acção é a participação dos 
jovens na vida democrática. O objectivo geral para a participação é incentivar os 
jovens a serem cidadãos activos. Este objectivo tem as três seguintes dimensões, 
enunciadas na comunicação da Comissão sobre os objectivos comuns no domínio da 
participação e da informação dos jovens5: 
 

• aumentar a participação dos jovens na vida cívica das respectivas 
comunidades; 

• aumentar a participação dos jovens no sistema da democracia representativa;  
•  reforçar o apoio às diferentes formas de aprendizagem da participação.  

 

                                                 
5  Resolução do Conselho (2003/C 295/04),de 25 de Novembro de 2003, JO C 295 de 5.12.2003, p. 6-8. 
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Os projectos financiados pelo programa Juventude em Acção deverão reflectir estas 
três dimensões, utilizando a participação como princípio pedagógico para a execução 
do projecto.  

3)  Diversidade cultural 

O respeito da diversidade cultural, assim como a luta contra o racismo e a xenofobia, 
são prioridades do programa Juventude em Acção. Ao fomentar actividades 
conjuntas de jovens com origens culturais, étnicas e religiosas diferentes, o programa 
pretende desenvolver a educação intercultural dos jovens.  

 
No que se refere ao desenvolvimento e à execução dos projectos, tal significa que os 
jovens que participam num projecto devem estar mais consciencializados da sua 
dimensão intercultural. Devem ser empregues métodos de trabalho intercultural para 
permitir que todos os jovens participem em pé de igualdade. 

4)  Inclusão de jovens com menos oportunidades 

Uma prioridade importante para a Comissão Europeia é permitir o acesso dos jovens 
que têm menos oportunidades ao programa Juventude em Acção.  
 
Os grupos e as organizações de jovens deverão tomar as medidas adequadas para 
evitarem a exclusão de grupos-alvo específicos. O programa Juventude em Acção é 
um programa para todos, devendo ser desenvolvidos todos os esforços para incluir 
jovens com necessidades específicas. 
 
Em estreita colaboração com as agências nacionais e os centros de recursos SALTO, 
a Comissão Europeia estabeleceu uma estratégia para a inclusão de jovens com 
menos oportunidades no programa Juventude em Acção, destinando-se em 
particular aos jovens com origens educativas, socioeconómicas, culturais ou 
geográficas menos favorecidas ou aos jovens com deficiência. 
 
Para além disso, podem ser fixadas anualmente prioridades para o programa 
Juventude em Acção, que serão divulgadas no sítio web da Comissão e das agências 
nacionais e no anexo ao presente guia do programa. 
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Estrutura do Programa Juventude em Acção 
Para a prossecução destes objectivos, o programa Juventude em Acção prevê cinco Acções 
operacionais. 

Acção 1 – Juventude para a Europa 

Os objectivos desta acção são os seguintes:  
 

• aumentar a mobilidade dos jovens, apoiando os Intercâmbios de Jovens; 
• desenvolver a cidadania activa dos jovens e a sua compreensão mútua, 

apoiando Iniciativas dos Jovens e os projectos e actividades vocacionados 
para a sua participação na vida democrática.  

 
A Acção 1 apoia as seguintes medidas: 

1.1  Intercâmbio de jovens 

Os Intercâmbios de Jovens são uma oportunidade para que grupos de jovens (em 
princípio entre os 13 e os 25 anos) de diferentes países se encontrem e conheçam 
outras culturas. Os grupos planeiam juntos os intercâmbios de jovens em torno dos 
temas de interesse mútuo. 

1.2.  Iniciativas dos Jovens 

Esta sub-acção apoia projectos de grupo concebidos por jovens a nível local, regional 
e nacional, bem como a ligação em rede de projectos semelhantes entre diferentes 
países, no intuito de reforçar o seu carácter europeu e de intensificar a cooperação e o 
intercâmbio de experiências entre os jovens. As Iniciativas dos Jovens dirigem-se aos 
jovens dos 18 aos 30 anos. Os jovens a partir dos 15 anos podem participar desde que 
acompanhados por um animador de jovens ou um tutor.  

1.3.  Projectos Jovens e Democracia 

Esta sub-acção apoia a participação activa dos jovens na vida democrática da sua 
comunidade a nível local, regional ou nacional e também a nível internacional. Está 
aberta a jovens entre os 13 e os 30 anos. 

Acção 2 – Serviço Voluntário Europeu 

O Serviço Voluntário Europeu visa apoiar a participação dos jovens em várias 
formas de actividade voluntária, dentro ou fora da União Europeia.  
 
No âmbito desta acção, os jovens (dos 18 aos 30 anos) participam, individualmente 
ou em grupo, em actividades sem fins lucrativos e não remuneradas. O serviço pode 
durar até doze meses. Em casos excepcionais, podem participar no Serviço 
Voluntário Europeu jovens a partir dos 16 anos. 
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Acção 3 – Juventude para o mundo 

O objectivo desta acção é apoiar projectos com os países parceiros, nomeadamente 
intercâmbios de jovens e de profissionais activos no domínio da juventude, as 
organizações de juventude e o desenvolvimento de parcerias e de redes de 
organizações de juventude. 

3.1.  Cooperação com os países vizinhos da União Europeia 

Esta sub-acção apoia projectos com os países parceiros do programa que são 
vizinhos da Europa alargada. Apoia principalmente Intercâmbios de Jovens, 
Projectos de Formação e de Ligação em Rede no domínio da juventude.  

3.2.  Cooperação com outros países do mundo 

Esta sub-acção refere-se à cooperação no domínio da juventude, nomeadamente o 
intercâmbio de boas práticas com países parceiros de outras zonas do mundo. 
Incentiva intercâmbios e formação de jovens e de profissionais activos no domínio 
da juventude, parcerias e redes de organizações de juventude.  

Acção 4 – Sistemas de apoio à juventude 

Esta acção visa apoiar os organismos activos a nível europeu no domínio da 
juventude e, concretamente, o funcionamento das ONG de juventude e a sua ligação 
em rede, o aconselhamento às pessoas que desenvolvem projectos, a garantia da 
qualidade através do intercâmbio, a formação e a ligação em rede dos profissionais 
activos no domínio da juventude e das organizações de juventude, a promoção da 
inovação e da qualidade, a informação aos jovens, o desenvolvimento das estruturas 
e actividades necessárias à consecução destes objectivos do programa e o fomento de 
parcerias com as autoridades locais e regionais. 
 
A Acção 4 subdivide-se em oito sub-acções: 

4.1. Apoio aos organismos activos no domínio da juventude 

Esta sub-acção refere-se à concessão de subvenções de funcionamento às ONG 
activas a nível europeu no domínio da juventude que prossigam um objectivo de 
interesse geral. As suas actividades devem visar a participação dos jovens na vida 
pública e na sociedade e o desenvolvimento de iniciativas de cooperação europeia no 
domínio da juventude. 

4.2. Apoio ao Fórum Europeu da Juventude 

No âmbito desta sub-acção, é concedida anualmente uma subvenção para apoiar as 
actividades permanentes do Fórum Europeu da Juventude.  

4.3. Formação e ligação em rede de profissionais activos no domínio da juventude e de 
organizações de juventude 

Esta sub-acção visa apoiar a formação de profissionais activos no domínio da 
juventude e organizações de juventude, nomeadamente o intercâmbio de 
experiências, de conhecimentos especializados e de boas práticas entre eles, assim 
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como actividades que facilitem a criação de projectos de qualidade duradouros, 
parcerias e redes. 

4.4. Projectos que visam fomentar a inovação e a qualidade 

Esta sub-acção apoia os projectos que visam introduzir, pôr em prática e promover 
abordagens inovadoras no domínio da juventude.  

4.5. Acções de informação destinadas aos jovens, aos profissionais activos no domínio da 
juventude e às organizações de juventude 

No âmbito desta sub-acção serão apoiadas as actividades a nível europeu e nacional 
que melhorem o acesso dos jovens à informação e aos serviços de comunicação e 
que aumentem a participação dos jovens na preparação e difusão de produtos de 
informação acessíveis e orientados. Apoia ainda o desenvolvimento de portais de 
juventude europeus, nacionais, regionais e locais para a divulgação de informação 
específica destinada aos jovens.  

4.6. Parcerias 

Esta sub-acção permite financiar parcerias com entidades regionais ou locais no 
intuito de desenvolver projectos a longo prazo que combinem diferentes medidas do 
programa.  

4.7.  Apoio às estruturas do programa 

Esta sub-acção permite financiar as estruturas de gestão do programa, nomeadamente 
as agências nacionais. 

4.8. Valorização do programa 

Esta sub-acção será utilizada pela Comissão para financiar seminários, colóquios e 
reuniões susceptíveis de facilitar a execução do programa e a valorização dos seus 
resultados. 

Acção 5 – Apoio à cooperação europeia no domínio da juventude 

Esta acção visa: 
 
• organizar o diálogo estruturado entre os vários intervenientes no domínio da 

juventude, nomeadamente entre os próprios jovens, os profissionais activos no 
domínio da juventude e as organizações de juventude, e os responsáveis pelas 
políticas de juventude;  

• Apoiar Seminários de Jovens e seminários de jovens nacionais e transnacionais; 
• contribuir para o desenvolvimento de uma política de cooperação no domínio da 

juventude;  
• promover o desenvolvimento das redes no intuito de contribuir para uma melhor 

compreensão da juventude; 
• apoiar a cooperação com organizações internacionais. 
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5.1. Encontros de jovens e de responsáveis pelas políticas de juventude 

Esta sub-acção apoia as actividades de cooperação, os seminários e o diálogo 
estruturado entre os jovens, os profissionais activos no domínio da juventude e os 
responsáveis pelas políticas de juventude. Estas actividades incluem as conferências 
organizadas pelas Presidências da União Europeia e pela Semana Europeia da 
Juventude. 

5.2. Apoio às actividades que visam um melhor conhecimento do domínio da juventude 

Esta sub-acção apoia projectos de identificação dos conhecimentos existentes 
relacionados com as prioridades no domínio da juventude, estabelecidos no âmbito 
do método aberto de coordenação.  

5.3. Cooperação com organizações internacionais 

Esta sub-acção visa apoiar a cooperação da União Europeia com organizações 
internacionais competentes em matéria de juventude, em particular o Conselho da 
Europa e a Organização das Nações Unidas ou as suas instituições especializadas. 
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B. Execução do programa Juventude em 
Acção 

Quem executa o programa Juventude em Acção?  

A Comissão Europeia 

A Comissão Europeia é responsável, em última instância, pelo bom desenvolvimento 
do programa Juventude em Acção. É a Comissão Europeia que, a título permanente, 
gere o orçamento e estabelece prioridades, objectivos e critérios e orienta e 
monitoriza a execução geral, o seguimento e a avaliação do programa a nível 
europeu. 

 
A Comissão Europeia assume ainda a total responsabilidade pela supervisão e 
coordenação das agências nacionais, que são serviços designados e constituídos pelas 
autoridades nacionais competentes em matéria de juventude nos países do programa. 
A Comissão Europeia colabora estreitamente com as agências nacionais e faz a 
supervisão das respectivas actividades.  
 
A Comissão Europeia é assistida pela Agência de Execução relativa à Educação, ao 
Audiovisual e à Cultura. 

As autoridades nacionais 

Os Estados-Membros da UE, assim como os outros países participantes, estão 
implicados na gestão do programa Juventude em Acção, nomeadamente através do 
Comité do Programa, para o qual nomeiam representantes. São também responsáveis 
pela designação e monitorização das agências nacionais. Esta última tarefa é 
partilhada com a Comissão Europeia. 

As agências nacionais para o programa Juventude em Acção 

A execução do programa Juventude em Acção é essencialmente descentralizada, 
com o que se pretende trabalhar tão estreitamente quanto possível com os 
beneficiários e adaptar essa execução à diversidade dos sistemas e situações 
nacionais no domínio da juventude. Cada país do programa nomeou uma agência 
nacional (ver adiante). Estas agências nacionais promovem e executam o programa a 
nível nacional e actuam como elemento de contacto entre a Comissão Europeia, os 
promotores dos projectos a nível nacional, regional e local, e os próprios jovens. 
Compete-lhes: 
 

• recolher e fornecer a adequada informação sobre o programa Juventude em 
Acção; 

• administrar um processo de selecção transparente e equitativo das 
candidaturas aos projectos financiados a nível descentralizado; 

• estabelecer processos administrativos eficientes e eficazes; 
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• procurar a cooperação com estruturas externas para apoio à execução do 
programa; 

• avaliar e monitorizar a execução do programa; 
• apoiar os candidatos e promotores dos projectos ao longo do ciclo de vida do 

projecto; 
• criar uma boa rede de funcionamento com todas as agências nacionais e a 

Comissão; 
• melhorar a visibilidade do programa; 
• promover a divulgação e valorização dos resultados do programa a nível 

nacional.  
 

Desempenham ainda um importante papel, como estruturas intermédias, no 
desenvolvimento do trabalho com grupos de jovens, através de:  
 
• criação de oportunidades para a partilha de experiências; 
• oferta de formação e de experiências de aprendizagem não formal; 
• promoção de valores como integração social, diversidade cultural e cidadania 

activa; 
• apoio a todos os tipos de estruturas e grupos de juventude, em especial as não 

organizadas; 
• promoção do reconhecimento da aprendizagem não formal através das 

medidas adequadas. 
 

Actuam ainda como estrutura de apoio para o quadro de cooperação europeia em 
matéria de juventude. 

A Agência de Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura 

A Agência de Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura é 
responsável pela execução das acções centralizadas do programa Juventude em 
Acção. É responsável por todo o ciclo de vida destes projectos. 
 
É ainda responsável pelas actividades de apoio descritas na secção «Quais as ajudas 
disponíveis»? 

Outras estruturas 

Para além dos organismos atrás referidos, as estruturas seguintes fornecem 
conhecimentos especializados complementares no que diz respeito ao programa 
Juventude em Acção: 

Os Centros de Recursos SALTO 

Os Centros de Recursos SALTO têm por finalidade ajudar a melhorar a 
qualidade dos projectos financiados no âmbito do programa Juventude em 
Acção, nos domínios prioritários. Nestas áreas prioritárias europeias, o SALTO 
oferece recursos, informação e formação às agências nacionais e profissionais 
activos no domínio da juventude e promove o reconhecimento da aprendizagem não 
formal. 
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A rede Eurodesk 

A rede Eurodesks presta serviços de informação aos jovens e àqueles que com eles 
trabalham sobre oportunidades ao nível europeu nos domínios da educação, da 
formação e da juventude, assim como para a participação dos jovens em actividades 
europeias. A rede Eurodesk oferece serviços de resposta a pedidos de informação, 
informação sobre financiamento, eventos e publicações  

A parceria entre a Comissão e o Conselho da Europa relativa ao trabalho no domínio da 
juventude 

A Parceria entre a Comissão Europeia e o Conselho da Europa visa incrementar 
sinergias entre as duas instituições e respectivos membros, principalmente nos 
domínios da política de juventude, do trabalho em prol da juventude e da 
investigação em matéria de juventude. A Parceria propõe acções de formação, 
seminários, reuniões de constituição de redes e T-kits (kits de formação) que podem 
servir para a preparação e execução de um projecto. Gere o «European Knowledge 
Centre for Youth Policy» (EKCYP) (Centro Europeu de Conhecimento para as 
Políticas de Juventude), que é uma base de dados para as políticas de juventude em 
toda a Europa.  
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Quem pode participar no programa Juventude em Acção?  

 
O programa Juventude em Acção dirige-se aos jovens entre os 13 e os 30 anos que 
residam legalmente num dos países participantes no programa, ou, em função da natureza da 
acção, num dos países parceiros, assim como outros intervenientes no domínio da juventude 
e da aprendizagem não formal.  
 
O principal grupo-alvo do programa é o dos jovens entre os 15 e os 28 anos. 
 
O programa está aberto a todos os jovens, independentemente do seu nível de educação ou 
da sua origem social e cultural. 

Limites de idade para os participantes 

Os limites de idade aplicáveis a cada uma das acções estão indicados no quadro a 
seguir. 
 
Limite máximo de idade: A idade dos participantes não pode ultrapassar, na data de 
termo do prazo de candidatura, a idade máxima indicada. Por exemplo, se o limite 
máximo de idade for 25 anos, os participantes não devem ter completado o 26.º 
aniversário até à data limite de candidatura.  
 
Limite mínimo de idade: Os participantes devem ter atingido a idade mínima até à 
data limite para apresentação da candidatura. Por exemplo, se o limite mínimo de 
idade for 13 anos, os participantes devem ter completado 13 anos até á data limite 
para apresentação da candidatura.  

 
   Idade mínima Idade máxima        Excepção 

Acção 1: Juventude para a Europa    
 
1.1 Intercâmbio de Jovens  13   25         26-30 
1.2. Iniciativas dos Jovens  18   30        15-17 
1.3. Projectos Jovens e Democracia 
           13   30         Nenhuma 
 
Acção 2: Serviço Voluntário Europeu 
               Idade mínima        Idade máxima Excepção 
     18   30         16-17 
 
Acção 3: Juventude para o mundo 
Para os Intercâmbios de Jovens, aplicam-se as mesmas regras da Acção 1 e para os Projectos 
de Formação e Ligação em Rede aplicam-se as mesmas regras da Acção 4. 
 
Acção 4: Sistemas de apoio aos jovens 
Sem limite de idade. 
 
Acção 5: Cooperação europeia no domínio da juventude 
Seminários de Juventude Transnacionais e Seminários de Juventude Nacionais 
             Idade mínima           Idade máxima  
 15 30 
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A aplicação das excepções ao limite mínimo de idade previstas para as Iniciativas 
dos Jovens e para o SVE ficam dependentes da existência de supervisão adequada.  

Países do Programa e Países Parceiros 

A maior parte dos tipos de projectos co-financiados pelo programa Juventude em 
Acção exige o estabelecimento de parcerias entre dois ou mais parceiros. É feita uma 
distinção entre Países do Programa e Países Parceiros. 

Países do Programa 

Os Países do Programa são os seguintes:  

Eatados-Membros da União Europeia (UE)6 

Áustria 
Bélgica 
Bulgária 
Chipre 
República Checa 
Dinamarca 
Estónia 
Finlândia 
França 

Alemanha 
Grécia 
Hungria 
Irlanda 
Itália 
Letónia 
Lituânia 
Luxemburgo 
Malta 

Países Baixos 
Polónia 
Portugal 
Roménia 
Eslováquia 
Eslovénia 
Espanha 
Suécia 
Reino Unido 

 

Países do programa pertencentes à ASSOCIAÇÃO EUROPEIA DE 
COMÉRCIO LIVRE (EFTA )7 que sejam membros do Espaço 

Económico Europeu (EEE)8 

 
Islândia Liechtenstein Noruega 

 

Países do programa que são candidatos à adesão à União Europeia9 

 
 Turquia    

 
Os participantes dos Países do Programa têm acesso a todas as acções do programa 
Juventude em Acção 
 
Países parceiros vizinhos10 
 

                                                 
6 São elegíveis para o programa Juventude em Acção os indivíduos naturais dos países e territórios ultramarinos (PTU) 
e, se aplicável, os organismos e instituições públicos e privados dos PTU, nos termos do regulamento do programa e nas 
condições aplicáveis aos Estados-Membros aos quais se encontram ligados. Os PTU constam do Anexo 1A da Decisão 
do Conselho, de 27 de Novembro de 2001, relativa à associação dos países e territórios ultramarinos à Comunidade 
Europeia (2001/822/CE), Jornal Oficial L 314, de 30 de Novembro de 2001. 
7 A Suiça será também um país do programa, uma vez celebrado um acordo bilateral entre a UE e este país. 
8 A participação dos países EFTA/EEE está dependente da entrada em vigor do competente acordo do comité misto do 
EEE. 
9 Que cumpram as condições consideradas necessárias para a execução do programa a nível nacional. 
 



 19

O programa Juventude em Acção apoia a cooperação entre os países participantes e 
os seguintes países parceiros vizinhos: 
 

Sueste Europeu11 

 

Europa Oriental e 
Cáucaso12 

 

Países parceiros 
mediterrânicos13 

 
 

Albânia 
Bósnia e Herzegovina 
Croácia 
Ex-Jugoslávia 
República da Macedónia 
(FYROM) 
Montenegro 
Sérvia14 

 
 

 
Arménia 
Azerbaijão 
Bielorrússia 
Geórgia 
Moldávia 
Federação Russa15 
Ucrânia 
 

 
Argélia 
Egipto 
Israel 
Jordânia 
Líbano 
Marrocos 
Autoridade Palestiniana 
da Cisjordânia e da Faixa 
de Gaza 
Síria 
Tunísia 

 

Outros países parceiros do mundo 

Ao abrigo da Acção 2 e 3.2 do programa, está prevista a possibilidade de cooperação 
com outros países parceiros do mundo, que assinaram acordos com a Comunidade 
Europeia no âmbito da juventude.  
 

 

Vistos 

Em princípio, os beneficiários do programa Juventude em Acção provenientes de 
países terceiros que vêm para a UE, assim como os jovens da UE que vão para países 
terceiros a fim de participar em vários projectos de juventude, têm de requerer um 
visto de entrada no país de acolhimento. Os jovens residentes num Estado-Membro 
da UE nacionais ou titulares de passaporte de um país terceiro, têm também 
necessidade de visto para entrar noutro Estado-Membro da UE.  
 
É da responsabilidade do candidato assegurar-se, em colaboração com as 
organizações parceiras, de que o visto requerido é válido antes do início da 
actividade planeada. Recomenda-se vivamente que se trate de obter o visto com 
alguma antecedência, uma vez que o processo pode levar várias semanas. 
 
A Comissão divulgou algumas Recomendações Gerais para o requerimento de 
vistos/autorizações de residência para os participantes do programa Juventude em 

                                                 
11 Países participantes no Processo de Estabilização e Associação. 
12 Países abrangidos pelas disposições da Política Europeia de Vizinhança, que assinaram acordos com a Comunidade 
Europeia no âmbito da juventude. 
13 Idem. 
14 Incluindo o Kosovo, sob a égide das Nações Unidas, em virtude da Resolução 1244 do Conselho de Segurança, de 10 
de Junho de 1999. 
15 Embora não participe na Política Europeia de Vizinhança, a Federação Russa é considerada como país parceiro 

vizinho ao abrigo de um acordo especial de parceria assinado com a União Europeia. 
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Acção. Este documento foi preparado tendo em vista as organizações juvenis, os 
profissionais activos no domínio da juventude, os líderes juvenis e os jovens, com o 
objectivo de os ajudar e aconselhar nos preparativos anteriores ao requerimento de 
visto, nos casos de projectos de mobilidade de curto prazo (até 3 meses) e de longo 
prazo (mais de 3 meses). Este documento pode ser descarregado a partir do sítio da 
Comissão na Internet.  
 
As agências nacionais e a Agência de Execução podem dar mais conselhos e apoio 
no que se refere a vistos, autorizações de residência, segurança social, etc. 

Procedimentos gerais de selecção 
Os promotores dos projectos e os jovens interessados em organizar um projecto devem 
preencher os respectivos formulários de candidatura e seguir os procedimentos de 
candidatura a seguir descritos sucintamente e desenvolvidos mais pormenorizadamente no 
âmbito de cada acção.  
 
A conformidade com os critérios formais e qualitativos e com os objectivos e prioridades do 
programa Juventude em Acção e das suas acções, constitui o fundamento para a decisão de 
atribuição de subvenções. 
 
A grande maioria das candidaturas é analisada a nível nacional pelas agências nacionais. Os 
projectos são seleccionados por júris de selecção nacionais, constituídos por indivíduos 
familiarizados com as questões e as actividades juvenis, por exemplo, os membros dos 
Conselhos Nacionais de Juventude. A selecção é feita de acordo com as orientações da 
Comissão. 
 
Apenas um reduzido número de tipos de projectos específicos é tratado directamente a nível 
europeu. Na sua maioria, são seleccionados pela Agência de Execução.  
 
Em todas as acções, as organizações não governamentais de juventude europeias com sede 
num dos países participantes com delegações em pelo menos oito países participantes 
devem apresentar a sua candidatura directamente à Agência de Execução.  

Prazos para as candidaturas 

Para os projectos que são seleccionados a nível nacional, existem cinco prazos de 
candidatura anuais: 
 

Projectos com início entre Prazo de candidatura16 
1 de Maio e 30 de Setembro 1 de Fevereiro 
1 de Julho e 30 de Novembro 1 de Abril 
1 de Setembro e 31 de Janeiro 1 de Junho 
1 de Dezembro e 30 de Abril 1 de Setembro 
1 de Fevereiro e 31 de Julho 1 de Novembro 

 
Para os projectos que são seleccionados a nível europeu, existem três prazos de 
candidatura anuais:  
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Projectos com início entre Prazo de candidatura 
1 de Julho e 30 de Novembro 1 de Fevereiro 
1 de Novembro e 30 de Março 1 de Junho 
1 de Janeiro e 31 de Julho 1 de Setembro 

 
Formulários de candidatura 
As agências nacionais e a Agência de Execução fornecem os formulários oficiais de 
candidatura,  que também podem ser descarregados dos sítios na Internet da 
Comissão, da Agência de Execução e das agências nacionais (ver anexo).  
As candidaturas devem ser apresentadas dentro dos prazos constantes dos quadros 
supra. 

Critérios de elegibilidade 

Para ser elegível, a candidatura a uma subvenção deve ser apresentada no formulário 
referido, dentro do respectivo prazo, por uma pessoa colectiva (o promotor do 
projecto é geralmente uma associação mas, excepcionalmente, no âmbito de certas 
acções, as pessoas singulares podem receber subvenções, nos termos definidos para a 
acção em causa). Os candidatos devem ser organizações sem fins lucrativos (no 
âmbito de certas acções, uma organização com fins lucrativos pode receber uma 
subvenção). 
 
A candidatura deve respeitar os critérios de elegibilidade relacionados com a acção 
em causa: 
 

• os critérios de elegibilidade descritos no presente capítulo (relativos 
aos países em causa ou à idade dos participantes; 

• os critérios de elegibilidade específicos descritos no capítulo relativo à 
acção em causa (por exemplo, natureza da actividade prevista, número 
de participantes). 

Critérios de selecção 

Uma candidatura que satisfaça os critérios de elegibilidade deve ser também 
verificada face aos seguintes critérios de selecção: 
 

• o candidato deve ter fontes de financiamento estáveis e suficientes 
para manter a actividade ao longo da sua duração ou do ano 
relativamente ao qual a subvenção é atribuída e participar no seu 
financiamento; 

• o candidato deve ter as capacidades e motivação suficientes e 
adequadas para realizar a actividade proposta. 
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Critérios de atribuição 

As candidaturas que satisfaçam os critérios de selecção são seguidamente avaliadas 
segundo critérios de atribuição, a fim de se escolher os projectos ou organismos que, 
para além de aspirarem a maximizar a eficácia global do programa, correspondem 
aos objectivos e prioridades deste, garantem a visibilidade do financiamento pela 
União Europeia e propõem actividades aptas a assegurar uma exploração máxima 
dos resultados. 
 
Os critérios de atribuição são descritos no capítulo relativo a cada acção. 

Notificação das decisões de atribuição 

As reuniões dos júris responsáveis pela avaliação das candidaturas, quer a nível 
nacional quer a nível europeu, realizam-se normalmente entre seis e oito semanas 
após o termo dos prazos de candidatura. Os candidatos são geralmente notificados 
das decisões de atribuição relacionadas com a sua candidatura entre dez e doze 
semanas após o termo do prazo de candidatura. Para informações mais detalhadas 
sobre os resultados, os candidatos podem contactar as suas agências nacionais (para 
projectos seleccionados a nível nacional) ou a Agência Executiva (para projectos 
seleccionados a nível europeu). 

Regras financeiras gerais 

Tal como todas as subvenções comunitárias, os contributos financeiros atribuídos no 
âmbito do programa Juventude em Acção estão condicionados a algumas regras 
decorrentes do regulamento financeiro aplicável ao orçamento geral da União 
Europeia. A sua observância é obrigatória. 
 
O enquadramento financeiro encontra-se brevemente descrito a seguir e mais 
pormenorizadamente no âmbito de cada acção. 

Tipo de subvenções 

O programa Juventude em  Acção patrocina dois tipos de subvenções: 
 

• subvenções para projectos (por exemplo, para apoiar um projecto de 
intercâmbio de jovens, no âmbito da acção 1.1); 

• subvenções para o orçamento de funcionamento de um organismo 
activo no domínio da juventude (por exemplo, apoiar uma ONG para 
a juventude, no âmbito da acção 4.1). 

Exclusão de duplo financiamento 

Cada beneficiário tem direito a receber uma, e só uma, subvenção do orçamento 
comunitário para um mesmo projecto. Os projectos que pretendam obter ou tenham 
já recebido uma subvenção comunitária não são elegíveis.  
 
Pode ser atribuída a um beneficiário apenas uma subvenção de funcionamento por 
exercício anual. 
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Montante da subvenção 

Salienta-se que o montante concedido deve ser considerado um máximo que não 
pode, em circunstância alguma, ser aumentado.  
 
Contudo, o montante final só é atribuído após análise do relatório final e pode ser 
reduzido na sequência da inspecção à efectiva execução do projecto (por exemplo, as 
subvenções finais baseadas em montantes fixos são calculadas com base no número 
real de participantes e não no número de participantes previsto). 

 Exclusão de lucros 

As subvenções atribuídas não podem ter o objectivo ou o efeito de gerar lucros para 
o beneficiário. Em termos práticos, tal significa que:  
 

• se o total das receitas geradas por um projecto for superior ao seu 
custo total final, a subvenção comunitária será proporcionalmente 
reduzida, após a análise do relatório final. os financiamentos em 
montante fixo e por tabelas de custos unitários não são afectados por 
esta regra; 

• organizações que recebam uma subvenção de funcionamento da 
Comunidade não podem apresentar saldo excedentário no orçamento 
de funcionamento.  

 
A existência de lucro pode determinar a devolução dos montantes já pagos. 

Co-financiamento 

A subvenção não pode financiar o custo total do projecto. Os promotores devem 
demonstrar o seu empenhamento no projecto, encontrando outras fontes de 
financiamento para além da subvenção comunitária, por exemplo, por meio da 
realização de actividades de recolha de fundos, da participação das suas receitas 
próprias ou do pedido de subvenções a outras organizações (nomeadamente, 
autarquias ou outras autoridades locais ou regionais). A prova do co-financiamento 
deve ser incluída no relatório final.  
 
Os financiamentos em montante fixo e por tabelas de custos unitários não são 
afectados por esta regra. As contribuições em espécie são consideradas uma fonte 
elegível de co-financiamento.  

Período de elegibilidade – distinção entre datas dos projectos e datas das actividades 

As datas dos projectos abrangem todo o período desde a preparação inicial até à 
avaliação final. As datas das actividades referem-se ao período em que a actividade é 
efectivamente realizada (por exemplo, desde o dia em que o voluntário chega ao país 
de acolhimento até ao dia em que sai desse país, o primeiro dia e o último de um 
Intercâmbio de Jovens, etc.).  
 
Os projectos seleccionados não devem ter início antes da data indicada no quadro 
atrás referido. Recomenda-se que as actividades não comecem no primeiro dia do 
período do projecto, pois isto significaria que os custos relacionados com os 
trabalhos preparatórios teriam sido efectuados antes do período do projecto, não 
podendo ser abrangidos pela subvenção.  
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O relatório final de um projecto deve ser enviado às agências nacionais, se se tratar 
de projectos seleccionados a nível nacional, ou à Agência Executiva, no caso dos 
projectos seleccionados a nível europeu, no prazo máximo de dois meses após o 
termo do projecto.  

Exclusão de retroactividade 

Não pode ser atribuída a título retroactivo qualquer subvenção relativa a projectos já 
terminados. 

 
No que respeita a projectos já iniciados, pode ser atribuída uma subvenção apenas se 
o candidato demonstrar a necessidade de iniciar o projecto antes de a convenção ter 
sido celebrada. Nestes casos, a despesa elegível para o financiamento não deve ter 
sido realizada antes da data de apresentação da candidatura à subvenção.  

 
IMPORTANTE: Iniciar o projecto antes da assinatura da convenção é da inteira 
responsabilidade da organização e não torna de modo algum mais provável a 
atribuição de uma subvenção 
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Qual a ajuda disponível?  

A abordagem do apoio 

A abordagem do apoio adoptada no programa Juventude em Acção visa orientar os 
seus utilizadores em todas as fases, desde o primeiro contacto com o programa, ao 
longo do processo de candidatura, na execução do projecto e na avaliação final.  
 
Este princípio não entra em contradição com os procedimentos de selecção justos e 
transparentes. Todavia, baseia-se na ideia de que, para garantir igualdade de 
oportunidades a todos, é necessário prestar mais assistência a alguns grupos de 
jovens por meio de sistemas de assessoria, aconselhamento, orientação e 
acompanhamento individual.  
 
Assim, um princípio importante do programa Juventude em Acção é a prestação de 
assistência, formação e aconselhamento aos candidatos, a diferentes níveis. A nível 
descentralizado, as agências nacionais e a rede Eurodesk oferecem formação e 
informação. A nível central, o apoio é prestado através da Agência Executiva e da 
rede SALTO. 
 
O anexo ao presente Guia do Programa contém uma lista de contactos da Comissão 
Europeia, da Agência Executiva, das agências nacionais, do Centro de Recursos 
SALTO, da rede Eurodesk e da parceria entre a Comissão e o Conselho da Europa.  

A estratégia de formação do programa Juventude em Acção 

A estratégia europeia de formação para o programa Juventude em Acção é 
coordenada pela Comissão Europeia, com o intuito de desenvolver a qualidade dos 
sistemas de apoio às actividades juvenis e as capacidades das organizações da 
sociedade civil no domínio da juventude, e é o elemento essencial para uma 
abordagem coerente de qualidade do programa, que inclui medidas de comunicação, 
reconhecimento das actividades de aprendizagem não formal, cooperação de todos os 
intervenientes e actividades de investigação educacional aplicadas aos jovens. 

 
A estratégia europeia de formação do programa Juventude em Acção é o 
instrumento principal do programa para o desenvolvimento sustentável de 
capacidades dos profissionais activos no domínio da juventude e dos demais 
intervenientes principais. A estratégia de formação presta apoio aos principais 
intervenientes para gerirem atitudes e competências necessárias, particularmente no 
domínio da aprendizagem não formal e do trabalho com os jovens a nível europeu e 
num contexto europeu.  

 
Os principais beneficiários são: 
• As agências nacionais 
• Os Centros de Recursos SALTO 
• A Parceria entre a Comissão Europeia e o Conselho da Europa 
• As ONG activas no domínio da juventude, 
• Os formadores europeus. 
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Os elementos essenciais são: 
• Planos de formação e cooperação (PFC), o instrumento das agências nacionais de 

apoio à qualidade no seu papel de estrutura intermédia;  
• Formação do pessoal das AN e do pessoal de outras estruturas do programa; 
• O centro de recursos SALTO que oferecem apoio em matéria de conteúdos às 

agências nacionais, às organizações e aos particulares; 
• Recursos da Parceria entre a Comissão Europeia e o Conselho da Europa relativa 

ao trabalho no domínio da juventude;  
• Acção 4.3 - Formação e ligação em rede de profissionais activos no domínio da 

juventude. 

As agências nacionais 

As agências nacionais (AN) oferecem formação e informação geral sobre as 
possibilidades de formação para a preparação e execução de projectos.  
 
Cada agência nacional 

• oferece todo um conjunto de formações, seminários e «workshops» às 
pessoas interessadas em participar ou que já participam em projectos 
Juventude em Acção; 

• presta aconselhamento, informação e assessoria aos participantes, aos 
coordenadores de projectos, aos parceiros reais ou potenciais e aos 
beneficiários ao longo de todo o processo de preparação e execução dos 
projectos; 

• ajuda na criação, no desenvolvimento e consolidação de parcerias 
transnacionais entre os diversos intervenientes do programa; 

• fornece um dossiê de informação acerca do programa, suas regras e suas 
práticas; 

• organiza conferências, reuniões, seminários e outros eventos no intuito de 
prestar ao público destinatário informação sobre o programa, melhorar a sua 
gestão e apresentação e divulgar resultados e boas práticas. 

Os Centros de Recursos SALTO 

O Centro de Recursos SALTO (Support for Advanced Learning and Training 
Opportunities) oferece oportunidades de formação e de cooperação destinadas à 
melhoria da qualidade e ao reconhecimento da aprendizagem não formal. 
 
Estão incumbidos das seguintes tarefas: 
 

• organizar de cursos de formação, visitas de estudo, fóruns e actividades 
relacionadas com a organização de parcerias; 

• desenvolver e documentar formação e métodos e ferramentas para o trabalho 
no domínio da juventude;  

• fornecer uma perspectiva global das actividades de formação europeias 
disponíveis para profissionais activos no domínio da juventude por meio do 
Calendário Europeu de Formação; 

• elaborar publicações práticas; 
• prestar informações actualizadas sobre o trabalho no domínio da juventude na 

Europa e as diferentes prioridades; 
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• fornecer base de dados de formadores e de indivíduos que trabalhem como 
assessores no domínio da juventude e da formação; 

• coordenar o «Passe Jovem». 

A rede Eurodesk 

A rede Eurodesk veicula informação geral no domínio da juventude e presta 
assistência através da divulgação de informações relacionadas com o programa 
Juventude em Acção. Os parceiros nacionais Eurodesk fornecem toda uma gama de 
serviços europeus de informação a nível nacional, regional e local, nomeadamente:  

• Atender pedidos de informação – por telefone, visita, correio electrónico, fax, 
etc; 

• Prestar ajuda e conselho aos utilizadores; 
• Publicações e outros recursos; 
• Eventos, conferências, seminários, etc.;  
• Acesso pela Internet à informação europeia;  
• Serviços de formação e de apoio.  

 
Eurodesk também alimenta o Portal Europeu da Juventude e oferece serviços de 
informação em linha, bem como endereços de pessoas a contactar graças ao seu sítio 
web. 
 
A rede contribui para a actualização dos dados do Portal Europeu da Juventude, 
concorrendo também para a sua promoção e desenvolvimento futuro. Para este 
efeito, Eurodesk coopera com outras redes de informação pertinentes, em particular 
com a European Youth Information and Counselling Agency – ERYICA), e a 
European Youth Card Association (EYCA) (associação europeia dos cartões de 
juventude). 

A Agência de Execução para a Educação, o Audiovisual e a Cultura 

A Agência de Execução para a Educação, o Audiovisual e a Cultura, através do 
seu serviço de assistência à juventude (Youth Helpdesk), presta apoio com vista à 
obtenção de elevados níveis de qualidade na gestão de projectos, assim como apoio 
técnico a todos os intervenientes em projectos juvenis europeus e internacionais, com 
incidência específica nos beneficiários e participantes sedeados nos países em que 
não existem agências nacionais (regiões do sudeste da Europa, Europa Oriental e 
Cáucaso, América Latina e países ACP).  
 
O serviço de assistência à juventude desenvolve em especial as seguintes actividades:  
 

• presta assistência, mediante pedido, aos promotores dos projectos, às 
organizações e aos participantes; 

• apoia a emissão de vistos e as ferramentas de divulgação de boas práticas 
para ajudar os promotores juvenis a ultrapassarem os obstáculos relacionados 
com a mobilidade transnacional;  

• presta ajuda na gestão de crises; 
• apoia a acreditação das organizações que participam em projectos de SVE; 
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• oferece, com base nas necessidades identificadas pela Comissão Europeia, 
formação e observação na situação de trabalho (jobshadowing) para as 
agências nacionais. 

A Parceria 

A parceria ente a Comissão Europeia e o Conselho da Europa no domínio das 
políticas de juventude, da investigação e do trabalho no domínio da juventude (a 
seguir designada («a parceria») fornece informação útil no contexto das políticas 
europeias de juventude e ferramentas que podem servir no planeamento e execução 
de projectos. 
As principais actividades são acções de formação, seminários e reuniões de ligação 
em rede que congreguem animadores de juventude, líderes juvenis, formadores, 
investigadores, decisores, peritos e profissionais, consagrados aos temas 
mencionados supra e que concorram para o diálogo estruturado. 

As actividades incidem particularmente nos seguintes temas: a cidadania europeia e a 
educação para os direitos humanos, o diálogo e a cooperação interculturais, 
qualidade do trabalho e da formação dos profissionais que trabalham no domínio da 
juventude, o reconhecimento e a visibilidade do trabalho no domínio da juventude, 
uma melhor compreensão e um melhor conhecimento dos jovens, a definição da 
política de juventude, a promoção da compreensão e do respeito da diversidade 
cultural. . Uma parte das actividades têm âmbito regional, por exemplo em países 
que são abrangidos pela política europeia de vizinhança.  

O European Knowledge Centre for Youth Policy (EKCYP) (Centro Europeu de 
Conhecimento para as Políticas de Juventude) constitui um ponto de acesso único 
para informações actualizadas, provenientes da investigação, acerca da realidade dos 
jovens em toda a Europa. Promove o intercâmbio de informação e o diálogo entre os 
decisores políticos, os profissionais e os investigadores em matéria de juventude. 

A disseminação dos resultados da Parceria é feita mediante a transferência de 
módulos de formação, pelo sítio web da Parceria e por publicações de investigação. 
Os T(raining)-Kits (kits de formação) são manuais temáticos que pode ser usados nos 
projectos Juventude em Acção.  
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Características importantes do programa Juventude em Acção 

Aprendizagem não formal 

O programa Juventude em Acção oferece importantes oportunidades para os jovens 
adquirirem capacidades e competências. É, pois, um instrumento essencial para a 
aprendizagem não formal e informal numa dimensão europeia. 
 
A aprendizagem não formal e informal no programa Juventude em Acção realiza-se 
numa variedade de cenários. A aprendizagem no domínio da juventude oferece 
instrumentos importantes e eficazes para a tornar atractiva, desenvolver a apetência 
para uma aprendizagem ao longo da vida e promover a integração social dos jovens. 
 
A aprendizagem não formal e informal permite aos jovens adquirir competências 
essenciais e contribui para o seu desenvolvimento pessoal, integração social e 
cidadania activa, melhorando deste modo as suas perspectivas de emprego. As 
actividades de aprendizagem no domínio da juventude oferecem um significativo 
valor acrescentado para a sociedade, para a economia e para os próprios jovens.  
 
As actividades de aprendizagem não formal e informal no âmbito do programa 
Juventude em Acção são complementares da educação formal e do sistema de 
formação. Têm uma abordagem participativa e centrada no aluno, são realizadas a 
título voluntário e estão, por conseguinte, estreitamente ligadas às necessidades, 
aspirações e interesses dos jovens. Ao oferecerem uma fonte adicional de 
aprendizagem e um caminho para a educação e a formação formais, estas actividades 
são particularmente adequadas para os jovens com menos oportunidades. 
 
O projecto de orientações da Carta Europeia da Qualidade para a Mobilidade foi tido 
em conta na definição e avaliação da qualidade da mobilidade e da aprendizagem 
não formal no programa Juventude em Acção. Tal está claramente reflectido nos 
critérios de atribuição para as diferentes acções e sub-acções, na actividade de apoio 
da Comissão e das agências nacionais dirigida a grupos-alvo do programa, na 
definição de direitos e responsabilidades no Serviço Voluntário Europeu e, ainda, na 
ênfase colocada no reconhecimento da experiência de aprendizagem não formal. 
 
Os projectos financiados pelo programa Juventude em Acção têm de seguir os 
princípios da aprendizagem não formal, que são: 
 

• a aprendizagem num quadro não formal tem objectivos é voluntária; 
• o ensino realiza-se numa variedade de ambientes e situações em que o 

ensino/formação e a aprendizagem não são necessariamente a única 
ou a principal actividade; 

• as actividades podem ser orientadas por profissionais do ensino 
(formadores/profissionais activos no domínio da juventude) ou 
voluntários (líderes juvenis ou formadores de jovens); 

• as actividades são planeadas, mas raramente estruturadas em torno de 
ritmos convencionais ou temáticas curriculares; 
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• as actividades dirigem-se normalmente a grupos-alvo específicos e 
ilustram a aprendizagem de uma forma orientada para um domínio 
específico. 

Reconhecimento da aprendizagem não formal no programa Juventude em 
Acção 

O «Passe Jovem» é o instrumento de validação e reconhecimento para o programa 
Juventude em Acção. Através deste certificado, a Comissão Europeia assegura que 
a experiência de aprendizagem obtida no âmbito do programa Juventude em Acção 
é reconhecida como uma experiência educativa e um período de aprendizagem não 
formal. 
 
Os participantes no programa Juventude em Acção têm direito a obter 
reconhecimento da experiência de aprendizagem não formal que adquiriram ao 
participarem num projecto do programa Juventude em Acção.  
Para mais informações, os candidatos podem contactar o Centro de Formação e 
Cooperação SALTO, na Alemanha (ver o contacto no anexo ao presente Guia do 
Programa).  

Visibilidade do programa Juventude em Acção 

Todos os projectos financiados no âmbito do programa Juventude em Acção têm de 
oferecer um claro valor acrescentado promocional para o programa.  
 
Salientar a visibilidade do programa Juventude em Acção significa, por exemplo, 
que as actividades e os produtos financiados no âmbito do programa devem 
mencionar claramente que receberam apoio da Comissão (nomeadamente através da 
utilização de logótipos da Europa e do programa Juventude em Acção).  
 
Cada projecto deve ainda, em certa medida, divulgar o programa Juventude em 
Acção. Os parceiros do projecto devem aproveitar todas as oportunidades para obter 
cobertura mediática (a nível local, regional, nacional e internacional) das suas 
actividades, antes e durante a sua realização.  
 
O objectivo político é assegurar que todos os beneficiários estão conscientes do facto 
de participarem num programa europeu, mas também mostrar a um público mais 
vasto que a União Europeia está a criar oportunidades de aprendizagem para os 
jovens.  

Valorização e divulgação de resultados 

A valorização pode ser definida como o processo de divulgação e exploração dos 
resultados dos projectos, com vista a optimizar o seu valor, fortalecer o impacto dos 
mesmos e fazer com que o maior número possível de jovens na Europa beneficie 
deles.  
 
Isto implica a transferência de resultados para as partes interessadas adequadas e a 
sua multiplicação em maior escala. Para terem um impacto (a nível local, regional, 
nacional e, em alguns casos, também europeu), os resultados de todos os projectos do 
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programa Juventude em Acção têm de produzir efeitos duradouros e de ser mais 
conhecidos e utilizados activamente.  
 
Com esse propósito, a Comissão estabeleceu uma estratégia de valorização, com 
vista à divulgação e exploração dos resultados dos projectos a vários níveis. Os 
diversos intervenientes envolvidos no programa (Comissão Europeia, agências 
nacionais, promotores de projectos, etc.) têm um papel específico a desempenhar 
neste sentido e realizam várias actividades para este fim. 
 
No que se refere aos promotores dos projectos, estes devem realizar actividades com 
o intuito de tornar os seus projectos e os respectivos resultados mais visíveis, mais 
conhecidos e sustentáveis. Tal significa que os resultados de um projecto devem 
continuar a ser utilizados e a ter um efeito positivo no maior número possível de 
jovens quando o projecto terminar. Ao planear as actividades de valorização no 
âmbito dos seus projectos, os promotores melhorarão a qualidade do trabalho e 
contribuirão activamente para o impacto global do programa Juventude em Acção. 
 
Dada a natureza heterogénea das cinco acções previstas do programa, têm de ser 
concebidas pelos projectos diferentes formas de valorização. 
 
Por exemplo, pequenos projectos podem visar um impacto a nível local, promovendo 
actividades de visibilidade e de sensibilização dos participantes. 
 
Ao invés, projectos de maior dimensão, com base em maiores parcerias, podem ser 
mais ambiciosos e procurar gerar um impacto a nível sectorial ou nacional e europeu, 
através de uma estratégia de divulgação, valorização e seguimento dos seus 
resultados. 
 
Determinadas actividades adicionais de acompanhamento podem ser apoiadas no 
âmbito do programa Juventude em Acção no intuito de potenciar as vantagens a 
explorar no processo de valorização. 

Anti-discriminação 

A anti-discriminação é um elemento essencial do programa Juventude em Acção.  
 
O programa deve ser acessível a todos os jovens, sem qualquer forma de 
discriminação em razão do sexo, raça ou origem étnica, religião ou crença, 
deficiência ou orientação sexual.  

Igualdade entre mulheres e homens 

A igualdade entre mulheres e homens foi reforçada no Tratado de Amesterdão e é 
uma das prioridades para o desenvolvimento do emprego na Comunidade Europeia. 
 
Todos os Estados-Membros decidiram incluir o princípio da igualdade entre 
mulheres e homens (ou «igualdade entre os géneros») em todas as políticas e acções 
a nível europeu, nomeadamente nos domínios da educação e da cultura.  
 
O programa Juventude em Acção pretende conseguir um número igual de homens e 
mulheres participantes, não só globalmente, mas também no âmbito de cada 
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sub-acção. Ao nível das estruturas do programa, tal significa que devem ser tomadas 
as medidas adequadas para, tanto quanto possível, estimular o interesse e a 
participação do sexo menos representado em cada sub-acção. 

Protecção e segurança das crianças 

A protecção e a segurança das crianças são princípios importantes do programa 
Juventude em Acção. Neste contexto, a protecção das crianças é vista num sentido 
lato, abrangendo todos os tipos de comportamentos desadequados, incluindo assédio 
sexual ou moral, mas também problemas interculturais, acidentes, incêndios, etc. A 
estratégia relativa à protecção das crianças adoptada para o programa Juventude em 
Acção centra-se na prevenção. 
 
As orientações relativas à protecção das crianças podem ser obtidas junto das 
agências nacionais e da Agência Executiva e podem ser descarregadas do sítio da 
Comissão na Internet.  
 
Nas actividades do programa Juventude em Acção, deve estar presente um número 
suficiente de líderes juvenis a fim de assegurar a aprendizagem e a protecção 
efectivas dos jovens.  
Quando um projecto tiver a participação de jovens dos dois sexos, de preferência, 
também no grupo de lideres deverão estar representados ambos os sexos.  

Multilinguilismo 

De acordo com o estabelecido na comunicação da Comissão «Uma União Europeia 
multilingue»17, a Comissão empenha-se em utilizar os seus programas para promover 
o multilinguismo, tendo em mente dois objectivos a longo prazo: ajudar a criar uma 
sociedade que promove a maior das diversidades linguísticas e incentivar os cidadãos 
a aprender línguas estrangeiras.  
 
O programa Juventude em Acção prossegue estes objectivos ao reunir indivíduos de 
nacionalidades diferentes e de línguas diferentes e ao dar-lhes a oportunidade de 
participarem em actividades no estrangeiro. Embora o programa Juventude em 
Acção não seja um programa linguístico, é um programa de aprendizagem não 
formal que proporciona aos jovens a oportunidade de se familiarizarem com outras 
línguas e culturas.  
 
Os participantes nos projectos devem reflectir sobre a utilização de diferentes línguas 
no projecto.  

                                                 
17 COM(2005)596 
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C. Acção 1 - Juventude para a Europa 
Quais são os objectivos da acção? 
Acção 1 – A Juventude para a Europa do programa Juventude em Acção visa a 
consecução do objectivo genérico do programa de promover a cidadania activa dos jovens 
em geral e a sua cidadania europeia em particular. 
Este objectivo geral será prosseguido nomeadamente mediante as seguintes acções: 

• proporcionando aos jovens e às organizações juvenis a oportunidade de participar no 
desenvolvimento da sociedade em geral e da União Europeia em particular; 

• desenvolvendo nos jovens o sentido de pertença à União Europeia; 
• incentivando a participação dos jovens na vida democrática da Europa; 
• incentivando a mobilidade dos jovens na Europa; 
• desenvolvendo a aprendizagem intercultural no domínio da juventude; 
• promovendo os valores fundamentais da União junto dos jovens, em especial o 

respeito da dignidade humana e dos direitos humanos, a tolerância e a não-
discriminação, incluindo em relação aos jovens com deficiência; 

• incentivando a iniciativa, o espírito empresarial e a criatividade; 
• facilitando a participação no programa aos jovens com menos oportunidades; 
• assegurando que, na participação no programa, é respeitado o princípio da igualdade 

entre homens e mulheres e que a igualdade entre os sexos é promovida nas acções; 
• proporcionando oportunidades de aprendizagem não formal e informal numa 

dimensão europeia e abrindo oportunidades inovadoras relacionadas com a cidadania 
activa. 

Que tipos de actividades são elegíveis? 
A Acção 1 – Juventude para a Europa – subdivide-se em três sub-acções e num convite à 
apresentação de candidaturas. Dá apoio a: 

• Intercâmbios de Jovens (Acção 1.1.) 
• Iniciativas dos Jovens (Acção 1.2.) 
• Projectos Jovens e Democracia (Acção 1.3.) 
• Projectos-piloto relativos à criação de redes temáticas 

Contratos de financiamento multi-medidas 

Um beneficiário que organiza vários projectos no âmbito da Acção 1 por um período de 18 
meses pode apresentar uma única proposta de projecto combinando até cinco projectos. 
Ficam excluídas as actividades de intercâmbio bilateral e trilateral de jovens. 
A proposta deve apresentar a seguinte estrutura:  
1) A proposta pode combinar entre duas e cinco actividades do mesmo tipo (por 

exemplo, três intercâmbios multilaterais de jovens ). 
2) A proposta pode combinar entre duas e cinco actividades de tipos diferentes (por 

exemplo, uma de Intercâmbio de Jovens Multilateral, duas de Iniciativas dos Jovens 
e um projecto Jovens e Democracia ).  
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Acção 1.1 – Intercâmbio de Jovens 

O que é o intercâmbio de jovens? 

O Intercâmbio de Jovens permite que um ou mais grupos de jovens acolham ou 
sejam acolhidos por um grupo de outro país, com o intuito de participarem num 
programa conjunto de actividades. Os Intercâmbios de Jovens destinam-se a grupos 
de jovens com idades entre os 13 e os 25.  
 
Estas actividades, baseadas numa parceria transnacional, abrangem a participação 
activa dos jovens e são concebidas para lhes permitir descobrir e tomar consciência 
das diferentes realidades sociais e culturais, aprender uns com os outros e reforçar o 
seu sentimento de serem cidadãos europeus. Os jovens podem, neste contexto, 
explorar semelhanças e diferenças entre as suas culturas. Além disso, o efeito de um 
intercâmbio de jovens sobre a população local pode gerar uma consciência mais 
positiva de outras culturas e ter impacto, não só nos próprios jovens e nas suas 
actividades associativas, como ainda nas comunidades locais.  
 
São preferíveis as actividades de mobilidade multilaterais entre grupos, embora não 
sejam excluídos os Intercâmbios de Jovens bilaterais. O intercâmbio bilateral 
justifica-se, em especial, sempre que se trate da primeira actividade europeia, quando 
os participantes forem em reduzido número ou quando se trate de grupos locais sem 
experiência a nível europeu. São particularmente bem aceites os intercâmbios 
destinados a jovens com menos oportunidades, no intuito de incentivar a sua 
participação no programa.  
 
A presente Acção apoia ainda actividades de preparação e acompanhamento no 
intuito de reforçar a participação activa dos jovens no intercâmbio, em especial as 
actividades que visam ajudar os jovens a nível linguístico e intercultural.  

Nota: o que o Intercâmbio de Jovens não é 

NÃO são elegíveis para subvenções no âmbito do intercâmbio de jovens, 
especificamente, as seguintes actividades: 

• reuniões estatutárias de organizações; 
• viagens de férias; 
• cursos de línguas; 
• intercâmbios de classes escolares; 
• viagens de estudo académicas; 
• digressões de espectáculos; 
• actividades de intercâmbio que possam ser classificadas como turismo; 
• actividades de intercâmbio com fins lucrativos; 
• campos de trabalho;  
• competições desportivas;  
• festivais.  
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Quais são os critérios de elegibilidade? 

Ver critérios gerais de elegibilidade na secção B. 
 
Os critérios específicos de elegibilidade que se aplicam a esta acção são os seguintes: 

Grupos parceiros 

Cada Intercâmbio de Jovens compreende um grupo parceiro de acolhimento e um 
(intercâmbio bilateral) ou mais (intercâmbio trilateral ou multilateral) grupos 
parceiros de envio. Todos os intercâmbios envolvem pelo menos dois países do 
programa, dos quais pelo menos um é um Estado-Membro da UE.  
 
Cada grupo parceiro tem um representante. Os representantes dos grupos de 
acolhimento e de envio serão conjuntamente responsáveis pela correcta realização e 
supervisão do projecto e pela garantia da participação activa de todos os 
participantes.  
 
Um parceiro tem de ser: 
 
• uma organização ou associação sem fins lucrativos legalmente constituída num 

dos Países do Programa ou um organismo público de âmbito local, regional ou 
nacional que trabalhe no domínio da juventude, 

• um grupo informal de jovens. 
 
No caso de um grupo informal, um dos jovens (o representante do grupo) assumirá a 
responsabilidade de apresentar a candidatura e de assinar a convenção de subvenção. 
São necessários os seguintes parceiros: 

Participantes 

Os jovens com idades compreendidas entre 13 e 25 anos e com residência legal num 
país do programa poderão participar num intercâmbio de jovens. Um pequeno 
número de participantes de um grupo pode ter mais de 25 anos, mas os participantes 
não podem ter mais de 30 anos no termo do prazo de candidatura.  
 
Todos os Intercâmbios de Jovens deverão ter no mínimo 16 e no máximo 60 
participantes – não incluindo os líderes dos grupos.  
 
Os grupos parceiros deverão ser equilibrados em termos do número de participantes. 
Os projectos bilaterais precisam de ter oito participantes por grupo parceiro; os 
trilaterais pelo menos seis participantes por grupo parceiro. Nos projectos 
multilaterais, um grupo parceiro tem de ser constituído por pelo menos quatro 
participantes. 

Líderes dos grupos 

Cada grupo parceiro deve ter um ou vários líderes juvenis a acompanhar aqueles que 
participam no intercâmbio, consoante a dimensão e as características do grupo-alvo, 
com o intuito de assegurar a aprendizagem eficaz e a segurança dos jovens. Um líder 
de grupo pode funcionar como representante.  
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Duração 

Um projecto de Intercâmbio de Jovens, incluindo as actividades de preparação, 
execução, avaliação e acompanhamento, poderá prolongar-se até 15 meses. 
 
A duração da actividade de intercâmbio deve situar-se entre 6 e 21 dias (deslocações 
incluídas). 

Local 

A actividade de intercâmbio desenrola-se habitualmente no país do grupo de 
acolhimento. 
 
Um Intercâmbio de Jovens pode ser itinerante, implicando a deslocação de todos os 
jovens envolvidos a dois ou mais Países do Programa durante a actividade de 
intercâmbio. 

Tema 

O intercâmbio de jovens deve ter um conceito temático que os grupos parceiros 
pretendam explorar juntos, tendo em conta a relevância do mesmo para a sua 
experiência quotidiana. O tema escolhido deve concretizar-se nas actividades diárias 
do intercâmbio. Exemplos de temas são a participação dos jovens na sociedade, o 
racismo, a xenofobia, o património local, o ambiente, a toxicodependência, etc. O 
intercâmbio de jovens deve ter uma clara dimensão europeia. 

Protecção e segurança das crianças 

Cada intercâmbio de jovens deve prever a adequada supervisão dos jovens, a fim de 
assegurar a sua protecção e segurança, assim como a sua efectiva aprendizagem. 

Quais são os critérios de selecção?  

  Ver critérios gerais de selecção na secção B. 

Quais são os critérios de atribuição? 

A qualidade das propostas será avaliada tendo em conta os seguintes elementos: 
• a qualidade do programa e dos métodos de trabalho propostos; 
• a pertinência dos objectivos de aprendizagem propostos; 
• a dimensão europeia do projecto; 
• resultados esperados do projecto; 
• medidas previstas para assegurar a visibilidade do projecto; 
• medidas previstas para a valorização e seguimento do projecto. 
 
Além disso: 
 
As subvenções para os Intercâmbios de Jovens serão atribuídas aos projectos que 
melhor reflictam as prioridades gerais do programa, isto é, a participação dos jovens, 
a diversidade cultural, a cidadania europeia e a inclusão social.  
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Para além disso, podem ser fixadas anualmente prioridades para o programa 
Juventude em Acção, que serão divulgadas no sítio web da Comissão e das agências 
nacionais e no anexo ao presente guia do programa. 
 
Os jovens com menos oportunidades são um grupo-alvo essencial desta acção. 
Assim, será dada prioridade no processo de selecção aos intercâmbios de jovens que 
envolvam ou beneficiem os jovens com menos oportunidades. 
 
É dada prioridade aos Intercâmbios de Jovens multilaterais e trilaterais, uma vez que, 
deste modo, é maior o valor acrescentado europeu. Os Intercâmbios de Jovens 
bilaterais destinam-se aos grupos parceiros que nunca tenham organizado esta acção 
ou que envolvam jovens com menos oportunidades. 
 
É incentivada a participação de associações de reduzida dimensão e/ou locais. 

Como fazer um bom projecto? 

Programa e métodos de trabalho 

Ao planear um Intercâmbio de Jovens, é essencial estabelecer um programa claro e 
estruturado das actividades diárias que corresponda ao tema e ao objectivo.  
 
O programa diário e os métodos de trabalho deverão envolver activamente todos os 
participantes e permitir desencadear um processo de aprendizagem.  
 
A metodologia de trabalho intercultural deverá permitir aos participantes explorar 
diferentes tópicos numa base equitativa, independentemente das suas capacidades 
linguísticas ou outras competências. O intercâmbio deve ter como objectivo 
promover a sensibilização para outras culturas.  

Experiência de aprendizagem não formal 

O intercâmbio de jovens deverá contribuir para o processo educativo dos jovens e 
sensibilizá-los para o contexto europeu/internacional em que vivem. O projecto 
deverá acompanhar os princípios da aprendizagem não formal. 

Dimensão europeia 

A dimensão europeia de um projecto pode reflectir-se através das seguintes 
características:  
 

• o projecto promove o sentido de cidadania europeia dos jovens e ajuda-os a 
compreender o seu papel no presente e no futuro da Europa; 

• o projecto reflecte uma preocupação comum da sociedade europeia, como o 
racismo, a xenofobia, o anti-semitismo, a toxicodependência; 

• o tema do projecto é de interesse europeu, como o alargamento da UE, as 
instituições europeias, os projectos europeus; 

• as actividades do projecto promovem valores europeus, como a igualdade de 
oportunidades, os direitos humanos e a democracia, o respeito por outras 
culturas; 



 38

• o projecto proporciona aos jovens uma experiência de aprendizagem 
intercultural, isto é, a cooperação com outros jovens, com origens culturais 
diferentes. 

Preparação/Visita prévia de planificação 

A fase preparatória de um intercâmbio é de importância crucial para o êxito desta 
actividade. Durante esta fase, os grupos parceiros deverão chegar a acordo sobre o 
tema do Intercâmbio de Jovens, sobre o programa de actividades, as modalidades 
práticas de execução e os métodos de trabalho.  
 
Recomenda-se vivamente que o grupo de envio empreenda uma visita prévia de 
planificação ao grupo parceiro de acolhimento. Esta visita não deve ter lugar antes de 
a candidatura obter aprovação e deverá ter uma duração de dois dias (excluindo 
viagens). A visita prévia de planificação inclui um máximo de dois participantes por 
grupo de envio, na condição de que o segundo seja um jovem participante.  
 
A fase de preparação deve, além disso, reforçar o envolvimento dos participantes no 
Intercâmbio de Jovens e prepará-los para os encontros interculturais com outros 
jovens de diferentes contextos e culturas. 

Impacto 

O impacto de um intercâmbio de jovens não deve limitar-se aos participantes na 
actividade, mas levar também o conceito de Europa às comunidades locais 
envolvidas.  
O objectivo é optimizar a utilização dos resultados do projecto e conseguir um 
impacto a longo prazo. 

Reunião de Avaliação 

A fim de tornar os projectos e seus resultados mais sustentáveis, os grupos parceiros 
e aos participantes devem levar a cabo um processo contínuo de avaliação.  
 
Nas reuniões de avaliação com os participantes antes, durante e após o projecto, 
deverão ser debatidas as possibilidades de seguimento.  

Actividades de valorização e seguimento 

As realizações e resultados dos intercâmbios deverão ser divulgados e valorizados, 
tendo em vista optimizar o seu valor, reforçar o seu impacto e alargar os seus 
benefícios ao maior número possível de jovens. Isto implica a transferência de 
resultados para as partes interessadas adequadas e a sua multiplicação em maior 
escala. 
 
Os grupos parceiros e os participantes serão convidados a reflectir sistematicamente 
na reciprocidade do intercâmbio e da fase de seguimento. Trata-se de um intercâmbio 
recíproco? Num próximo intercâmbio, poderá ser incluído um novo parceiro? Como 
poderá ser prosseguida a discussão do conceito temático, e que passos poderão ser 
dados seguir? 
 
Os grupos parceiros devem transmitir a experiência ganha a outros grupos, assim 
como às suas comunidades locais, aos representantes locais, nacionais ou europeus, 
aos meios de comunicação social e a outros agentes multiplicadores. São também 
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incentivados a criar sítios web. Deste modo, contribuirão para uma maior visibilidade 
do intercâmbio, conferindo mais sustentabilidade aos respectivos resultados. 
 
Cada beneficiário de uma subvenção no âmbito da Acção 1 do programa poderá 
decidir, em conjunto com os parceiros, ir além das medidas de visibilidade habituais, 
valorizando posteriormente os resultados do projecto e promovendo melhores 
práticas. É oferecido um incentivo financeiro. Os candidatos deverão preencher a 
respectiva secção no formulário de candidatura e descrever pormenorizadamente a 
actividade planeada.  
A actividade de valorização e seguimento planeada deverá assentar na experiência do 
projecto e visar o destaque, divulgação e promoção dos seus resultados, reforçando 
deste modo o seu impacto. 

Visibilidade 

Os Intercâmbios de Jovens devem dar visibilidade ao apoio da Comunidade 
(nomeadamente através da utilização dos logótipos europeu) e produzir um claro 
valor acrescentado para o programa e seus resultados. Também as organizações e os 
participantes envolvidos nos projectos devem estar cientes da sua participação no 
programa Juventude em Acção.  

Quem pode candidatar-se? 

Um Intercâmbio de Jovens é lançado por qualquer organização ou associação sem 
fins lucrativos, sedeada num dos países do programa, ou por grupos informais de 
jovens.  
Se um grupo informal de jovens se candidatar, um deles (o representante do grupo) 
assumirá a responsabilidade de apresentar candidatura e de assinar a convenção de 
subvenção. 

Como candidatar-se? 

 Candidaturas a enviar às agências nacionais: 

Para um intercâmbio bilateral ou trilateral, os grupos de envio e os de acolhimento 
candidatam-se separadamente junto das respectivas agências nacionais.  
Para um intercâmbio multilateral, cabe ao grupo anfitrião apresentar candidatura à 
sua Agência Nacional, em nome de todos os grupos parceiros. Assumirá a 
coordenação do grupo parceiro. 
Se o intercâmbio multilateral for itinerante, qualquer dos grupos parceiros pode ser o 
grupo coordenador e candidatar-se, junto da sua agência nacional, em nome de todos 
os outros grupos parceiros.  

Candidaturas a enviar à Agência de Execução: 

As organizações não governamentais de juventude europeias (ONGJE) com sede 
num dos Países do Programa que têm delegações em pelo menos oito países 
participantes devem apresentar a sua candidatura directamente à Agência de 
Execução. 
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Como é financiada a actividade? 

A subvenção comunitária baseia-se no princípio do co-financiamento, o que significa 
que o custo total do projecto não pode ser coberto somente pelo programa Juventude 
em Acção. Assim, são necessárias outras contribuições públicas, privadas e/ou 
próprias, pecuniárias ou em espécie. Recomenda-se que os participantes tomem parte 
nas actividades de recolha de fundos, implicando-se assim plenamente na preparação 
do intercâmbio.  
 
A subvenção comunitária baseia-se numa combinação de: 
 

• custos reais 
• montantes fixos  
• montantes baseados em tabelas de custos unitários 

 
A seguir damos informação mais pormenorizada sobre esta questão, que também 
consta do quadro «sumário das normas de financiamento» no final do capítulo C. 
 
Os montantes fixos e as tabelas de custos unitários indicadas a seguir e no quadro 
representam o nível básico de financiamento; este nível pode variar consoante o país 
do programa em que a candidatura for apresentada.  
 
Os montantes fixos e as tarifas fixas representam uma contribuição para as 
actividades do projecto; não estão ligados directamente a quaisquer custos 
específicos; os custos que cobrem não precisam de ser explicados nem justificados, 
mas os resultados/realizações têm de ser descritos no relatório final.  
 
Este mecanismo de financiamento ajudará os candidatos a calcular o montante da 
subvenção esperada e facilitará uma planificação realista do intercâmbio de jovens.  

Repartição da subvenção comunitária (ver quadro no final do capítulo C) 

Grupo de envio 

• 70% dos custos reais de viagem (jovens e líderes de grupo);  
• contribuição para uma visita prévia de planificação (100% dos custos de 

viagem + tarifa fixa); 
• montante fixo para a preparação das actividades por país (incluindo seguros);  
• custos reais excepcionais, incluindo custos do visto e despesas associadas, 

custos de vacinação, relacionados com a participação dos jovens com menos 
oportunidades ou com necessidades especiais, ou à natureza especial das 
actividades (até 100%); 

• custo real da execução de actividades de seguimento (até 10% da subvenção 
total da Comunidade). 

Grupo de acolhimento 

• montante fixo por projecto para cobrir os custos gerais das actividades;  
• tarifa fixa por participante (jovens e chefes do grupo) por dia; 
• montante fixo para a preparação das actividades por país; 
• montante fixo para a execução e avaliação das actividades (incluindo seguro); 
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• custos reais excepcionais associados à participação dos jovens com menos 
oportunidades ou com necessidades especiais, ou à natureza especial das 
actividades (até 100%); 

• custo real da execução de actividades de seguimento (até 10% da subvenção 
total da Comunidade). 

Custos excepcionais 

Os custos excepcionais abrangem os vistos e despesas conexas, assim como as 
vacinas. 
 
Na Acção 1, os custos excepcionais podem abranger também despesas 
extraordinárias decorrentes da natureza especial das actividades.  
 
Todos os demais custos excepcionais estão associados à participação de jovens com 
menos oportunidades e/ou com necessidades especiais. Podem cobrir, por exemplo: 
assistência médica, cuidados de saúde, formação/apoio linguístico suplementar, 
preparação suplementar, instalações ou equipamentos especiais, pessoa 
acompanhante, despesas pessoais suplementares no caso de jovens economicamente 
desfavorecidos, tradução/interpretação. Não podem cobrir empréstimos ou juros 
bancários. A subvenção poderá suportar até 100% dos custos excepcionais, desde 
que estejam claramente relacionados com a execução do projecto, sejam necessários 
e estejam justificados no formulário de candidatura. Todos os custos excepcionais 
têm de ser custos reais, devidamente comprovados e justificados. 

Valorização de resultados e seguimento 

O montante adicional passível de ser atribuído para a execução das actividades de 
valorização de resultados e seguimento deverá cobrir a respectiva preparação, 
execução e avaliação. O montante refere-se aos custos reais das actividades e não 
deverá exceder 10% do total da subvenção para o projecto.  

Quais são as obrigações contratuais? 

Convenção de subvenção 

Uma vez aprovado o intercâmbio de jovens, os beneficiários (grupos parceiros de 
acolhimento e de envio) receberão uma convenção de subvenção, que irá reger a 
utilização dos fundos comunitários. No caso de um intercâmbio multilateral, apenas 
o grupo coordenador recebe uma convenção de subvenção. Os beneficiários 
comprometem-se a cumprir as suas obrigações contratuais. É responsabilidade 
solidária de todos os beneficiários a execução do intercâmbio conforme o 
estabelecido na candidatura e a respectiva avaliação. Os grupos de envio e os grupos 
coordenadores são responsáveis pela justificação dos custos das viagens.  
 
A agência nacional, a Agência de Execução, a Comissão ou o Tribunal de Contas 
podem efectuar visitas ou inspecções no local para verificarem se todas as 
obrigações contratuais estão a ser devidamente cumpridas.  
 
Se, no decurso de um intercâmbio, circunstâncias imprevistas perturbarem a sua 
realização, os beneficiários deverão contactar de imediato as agências nacionais 
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respectivas ou a Agência Executiva, a fim de se proceder aos necessários 
ajustamentos.  
 
A não realização do intercâmbio, nos termos acordados, poderá conduzir à devolução 
total ou parcial da subvenção. 

Seguro 

Cada beneficiário contratará o seguro para o respectivo grupo. Este deverá cobrir 
riscos de doença, acidente, morte, incapacidade permanente e repatriação em caso de 
doença grave ou acidente. O seguro deverá cobrir igualmente a responsabilidade civil 
e a perda de identificação e de documentos de viagem. Os beneficiários podem 
escolher a companhia seguradora, desde que a qualidade da cobertura seja boa.  

Quais são os apoios disponíveis?  

Para mais informações sobre os procedimentos de candidatura e prazos, consultar 
secção B supra. Para orientação e assistência, pode ainda contactar a Agência 
Nacional do seu país ou a Agência de Execução.  
 
As agências nacionais e o Centro de Recursos SALTO oferecem formação para a 
preparação e execução dos Intercâmbios de Jovens e ferramentas que visam melhorar 
a qualidade dos projectos  

Passe Jovem 

Os participantes num intercâmbio de jovens tem direito a receber um «Passe Jovem», 
que descreve e valida a aprendizagem não formal. Através do «Passe Jovem», a 
Comissão Europeia assegura que a experiência no Programa é reconhecida como 
uma experiência educativa e como um período de aprendizagem não formal ou 
informal. 
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Acção 1.2 – Iniciativas dos jovens 

O que é uma iniciativa dos jovens? 

Uma iniciativa dos jovens é um projecto em que estes participam activa e 
directamente em actividades da sua própria concepção e nas quais desempenham 
papéis activos, no intuito de desenvolver a sua iniciativa, espírito empresarial e 
criatividade. É lançada, organizada e levada a cabo pelos próprios jovens. Pode lhes 
proporcionar a oportunidade de testar as suas ideias através de iniciativas, o que lhes 
permite estar directa e activamente envolvidos no planeamento e na execução de 
projectos. A participação nas iniciativas dos jovens é uma importante experiência de 
aprendizagem não formal. Oferece ainda aos jovens a oportunidade de se 
considerarem cidadãos europeus e de sentirem que estão a contribuir para a 
construção da Europa. 
 
Esta Acção apoia projectos concebidos a nível local, regional ou nacional, bem como 
a ligação em rede de projectos semelhantes entre diferentes países, no intuito de 
reforçar o seu carácter europeu e de intensificar a cooperação e o intercâmbio de 
experiências entre os jovens. Os projectos desenvolvidos por um único grupo de 
jovens no seu país de residência são designados iniciativas dos jovens nacionais; os 
projectos realizados em comum por dois ou mais grupos de jovens de países 
diferentes são designados iniciativas dos jovens transnacionais. 
 
As Iniciativas dos Jovens Transnacionais visam o intercâmbio e a partilha de boas 
práticas. Estes projectos podem envolver a mobilidade dos jovens.  

Nota: o que uma Iniciativa de Jovens não é 

NÃO poderão ser consideradas iniciativas de jovens transnacionais, especificamente, 
as seguintes actividades: 

• Seminários de Juventude, Intercâmbios de Jovens; 
• Concursos, campos de trabalho; 
• actividades que possam ser classificadas como turismo. 

Quais são os critérios de elegibilidade? 

No que se refere aos critérios gerais de elegibilidade, consultar o capítulo B. 
 
Os critérios específicos de elegibilidade que se aplicam a esta acção são os seguintes: 

Grupos 

Uma Iniciativa de Jovens Nacional é proposta por um grupo de jovens de um país do 
programa.  
 
Uma Iniciativa de Jovens Transnacional é baseada numa parceria de pelo menos dois 
grupos parceiros de diferentes Países do Programa dos quais pelo menos um 
Estado-Membro da UE.  
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Um grupo (parceiro) tem de ser: 
 
• uma organização ou associação sem fins lucrativos sedeada num dos países do 

programa, ou 
• um grupo informal de jovens. 
 
Um grupo tem de ser constituído por pelo menos quatro pessoas, uma das quais é o 
representante do grupo e assume a responsabilidade de apresentar a candidatura e 
assinar a convenção de subvenção. Um tutor pode agir como representante. 

Participantes 

Podem participar os jovens entre 18 e 30 anos com residência legal num país do 
programa. 
 
Podem ser admitidos jovens dos 15 aos 18, desde que acompanhados por um 
animador de jovens ou um tutor. 

Duração 

As Iniciativas dos Jovens, quer nacionais quer transnacionais, devem ter uma 
duração de 3 a 18 meses, incluindo a preparação, a execução, a avaliação e o 
seguimento.  

Local 

Uma Iniciativa de Jovens, quer nacional quer transnacional, pode realizar-se em 
qualquer país do programa. 

Programa 

Deve ser apresentado um programa e um calendário bem estruturados para o projecto 
e claramente ligados aos objectivos previamente estabelecidos. 

Tema 

É importante que o tema ou a área escolhida para desenvolver um projecto de 
iniciativa dos jovens seja de interesse e relevância para eles próprios e também para a 
comunidade local. Alguns exemplos de temas para potenciais projectos são: arte e 
cultura, exclusão social, ambiente, protecção do património, informação destinada 
aos jovens, consciência europeia, desenvolvimento rural ou urbano, políticas para a 
juventude, saúde, prevenção da toxicodependência, medidas contra a delinquência, 
medidas contra o racismo e a xenofobia, deficiência, idosos, sem abrigo, migrantes, 
igualdade de oportunidades, educação pelos pares, desemprego, desportos juvenis, 
organização dos tempos livres dos jovens, meios de comunicação social e 
comunicações. A gama de temas possíveis nas iniciativas transnacionais é tão vasta 
quanto a das iniciativas nacionais. 
 
O programa de uma iniciativa dos jovens transnacional deverá ainda incluir 
informação detalhada sobre as actividades a organizar, tanto a nível nacional como 
transnacional (em todos os países), especificando a forma pela qual cada um dos 
grupos parceiros está envolvido na preparação, avaliação e acompanhamento do 
projecto. 
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Quais são os critérios de selecção? 

Ver critérios gerais de selecção na secção B. 

Quais são os critérios de atribuição? 

A qualidade das propostas será avaliada tendo em conta os seguintes elementos: 
• a qualidade do programa e dos métodos de trabalho propostos; 
• a pertinência dos objectivos de aprendizagem propostos; 
• a dimensão europeia do projecto; 
• repercussões esperadas do projecto; 
• medidas previstas para assegurar a visibilidade do projecto; 
• medidas previstas para a valorização e seguimento do projecto. 
 
Além disso: 
 
As subvenções para as iniciativas dos jovens serão atribuídas aos projectos que 
melhor reflictam as prioridades gerais do programa, isto é, a participação dos jovens, 
a diversidade cultural, a cidadania europeia e a inclusão social.  
Para além disso, podem ser fixadas anualmente prioridades para o programa 
Juventude em Acção, que serão divulgadas no sítio web da Comissão e das agências 
nacionais e no anexo ao presente guia do programa.  
 
Os jovens com menos oportunidades são um grupo-alvo essencial desta acção. 
Assim, será dada prioridade no processo de selecção aos projectos que envolvam ou 
beneficiem os jovens com menos oportunidades. 
 
Ao abrigo desta secção, deve igualmente ser dada prioridade aos projectos que 
incentivam a inovação criadora e o empreendedorismo.  

Como fazer um bom projecto? 

Metodologia de trabalho 

A metodologia utilizada deverá envolver os participantes, assim como a comunidade 
local à qual se dirige. 

Objectivos de aprendizagem 

O projecto deverá contribuir para o processo educativo dos jovens e sensibilizá-los 
para a realidade europeia. Os projectos devem seguir os princípios da aprendizagem 
não formal. 
 
No formulário de candidatura deverá ser apresentada uma descrição clara daquilo 
que os grupos pretendem atingir. Os objectivos deverão ser realistas e mensuráveis 
nas diferentes fases do projecto. 
 
Se um tutor ajudar a definir os objectivos e a preencher a candidatura, caberá a este 
assegurar-se de que os mesmos reflectem e correspondem aos interesses e 
expectativas dos próprios jovens.  
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Dimensão europeia 

Os grupos deverão indicar através de que meios o projecto planeado levará os jovens 
envolvidos a tomarem maior consciência da sua cultura e do património comuns 
europeus. 
A dimensão europeia de um projecto pode reflectir-se através das seguintes 
características:  
 

• o projecto promove o sentido de cidadania europeia dos jovens e ajuda-os a 
compreender o seu papel no presente e no futuro da Europa; 

• o projecto reflecte uma preocupação comum da sociedade europeia, como o 
racismo, a xenofobia, o anti-semitismo, a toxicodependência; 

• o tema do projecto é de interesse europeu, como o alargamento da UE, as 
instituições europeias, os projectos europeus; 

• as actividades do projecto promovem valores europeus, como a igualdade de 
oportunidades, os direitos humanos e a democracia, o respeito por outras 
culturas; 

• o projecto proporciona aos jovens uma experiência de aprendizagem 
intercultural, isto é, a cooperação com outros jovens, com origens culturais 
diferentes. 

• O projecto sugere que as ideias, as práticas, os métodos experimentados num 
país podem ser partilhados e transferidos para outro país.  

Preparação e tutoria 

O grupo ou grupos deverão preparar os objectivos e o programa de actividades em 
conjunto. Ao longo desta fase, os grupos de jovens poderão ser apoiados por um 
tutor; todavia, é essencial que o projecto seja gerido e executado pelos próprios 
jovens. 

 
O apoio de um tutor é particularmente aconselhável no caso de grupos que incluam 
participantes com menos de 18 anos ou jovens com menos oportunidades. O tutor 
desempenha diferentes papéis, consoante as necessidades de um determinado grupo 
de jovens. 
 
Um tutor é um assessor, com experiência em animação de grupos de jovens e/ou em 
iniciativas dos jovens, que os acompanha e apoia a sua participação. O tutor 
permanece fora da iniciativa dos jovens, mas apoia o grupo na execução do 
respectivo projecto. Trabalha intervaladamente com os jovens, desenvolvendo 
diligências específicas em função das necessidades do grupo.  
 
Os tutores podem ser voluntários ou profissionais, líderes juvenis ou líderes de 
organizações juvenis, trabalhadores de clubes juvenis ou de serviços para a 
juventude, etc. Podem ainda ser conselheiros destacados pelas agências nacionais, 
que reúnem várias vezes com os jovens ao longo do desenvolvimento do projecto, 
geralmente no início, no meio e no fim do processo.  
 
Os jovens que já participaram num projecto de iniciativas dos jovens podem ser 
incentivados a utilizar as competências adquiridas no processo para apoiar outros 
grupos de jovens; 
 podem ainda agir como assessores, desempenhando um papel de «tutor-par». A 
tutoria pelos pares, ou seja, o apoio prestado pelos pares ou companheiros da mesma 
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idade, é uma ferramenta importante a utilizar nas iniciativas dos jovens, com o 
intuito de desenvolver sistemas de tutoria eficazes a nível local. As agências 
nacionais podem promover reuniões entre potenciais e ex-beneficiários de Iniciativas 
dos Jovens, a fim de dinamizar o desenvolvimento dos sistemas de tutoria pelos 
pares.  
Para melhor compreensão e apoio sobre a tutoria no âmbito das Iniciativas dos 
Jovens, recomendamos a leitura de «Coaching Guide – Youth Initiatives & 
Participation» («Guia do tutor – Iniciativas dos Jovens e participação »), publicado 
pelo SALTO. 

Impacto 

O impacto de um projecto Iniciativa de Jovens não deve limitar-se aos participantes 
no projecto, mas trazer também benefícios à comunidade local e repercutir-se a nível 
local e/ou regional, nacional e europeu. Os grupos deverão, tanto quanto possível, 
tentar envolver outras pessoas da vizinhança, da zona, etc., nas actividades do 
projecto. O objectivo é optimizar a utilização dos resultados do projecto e conseguir 
um impacto a longo prazo. 
 
O envolvimento e o apoio (financeiro ou de qualquer outro tipo) das autoridades 
públicas ou de outras organizações são particularmente incentivados. 

Reunião de Avaliação 

A fim de tornar os projectos e seus resultados mais sustentáveis, pede-se aos grupos 
parceiros e aos participantes para levarem a cabo um processo contínuo de avaliação.  
 
Nas reuniões de avaliação dos participantes antes, durante e após o projecto, deverão 
ser debatidas as possibilidades de seguimento.  

Actividades de valorização e seguimento 

As realizações e resultados das Iniciativas dos Jovens deverão ser divulgados e 
valorizados, tendo em vista optimizar o seu valor, reforçar o seu impacto e alargar os 
seus benefícios ao maior número possível de jovens na Europa. Tal implica a 
transferência de resultados para as partes interessadas adequadas e a sua 
multiplicação em maior escala. 
 
Os grupos parceiros e os participantes são convidados a usar sistematicamente os 
resultados do projecto e reflectir sobre uma possível fase de seguimento da sua 
Iniciativa de Jovens. Por exemplo, como divulgar os resultados do projecto? Que 
passos poderão ser dados a seguir? A ideia subjacente a esta iniciativa poderá ser 
transmitida a outros países? Poderá ser desenvolvida a nível transnacional, em 
conjunto com parceiros europeus? Como aumentar o impacto do projecto, não só 
para os participantes como para outros jovens, comunidades locais, etc.? 
 
Os grupos parceiros devem transmitir a experiência ganha a outros grupos, assim 
como às suas comunidades locais, aos representantes locais, nacionais ou europeus, 
aos meios de comunicação social e a outros agentes multiplicadores. São também 
incentivados a criar sítios web. Deste modo, potenciam o valor do seu projecto e a 
sustentabilidade dos respectivos resultados. 
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Cada beneficiário de uma subvenção no âmbito da Acção 1 do programa poderá 
decidir, em conjunto com os parceiros, ir além das medidas de visibilidade habituais, 
valorizando posteriormente os resultados do projecto e promovendo melhores 
práticas. É oferecido um incentivo financeiro. Os candidatos deverão preencher a 
secção correspondente no formulário de candidatura e descrever 
pormenorizadamente a actividade planeada.  
A actividade de valorização e seguimento planeada deverá assentar na experiência do 
projecto e visar o destaque, divulgação e promoção dos seus resultados, reforçando 
deste modo o seu impacto. 

Visibilidade 

Os projectos Iniciativas dos Jovens deverão destacar o apoio comunitário 
(nomeadamente através da utilização do logótipo europeu e o do programa 
Juventude em Acção) e assegurar um claro valor acrescentado promocional do 
programa e respectivos resultados. Também as organizações e os participantes 
envolvidos no projecto devem estar cientes da sua participação no programa 
Juventude em Acção.  

Quem pode candidatar-se? 

Poderão candidatar-se organizações ou associações sem fins lucrativos ou grupos de 
pelo menos quatro jovens com residência num dos países do programa. 
 
No caso de um grupo informal, um dos jovens (o representante do grupo) assumirá a 
responsabilidade de apresentar a candidatura e de assinar a convenção de subvenção. 
São necessários os seguintes parceiros: 
 
No que se refere às Iniciativas dos Jovens Transnacionais, um dos grupos parceiros 
actuará como coordenador do grupo e apresentará a candidatura em nome de todos os 
parceiros.  

Como candidatar-se? 

As candidaturas deverão ser apresentadas junto das agências nacionais.  

Como é financiada a actividade? 

São aplicáveis as mesmas normas de financiamento às Iniciativas dos Jovens 
nacionais e transnacionais, excepto quanto aos custos de viagem. As «iniciativas de 
jovens nacionais» podem envolver custos de deslocação local, regional ou nacional, 
enquanto as iniciativas transnacionais podem envolver custos de deslocação 
internacional. 
A subvenção comunitária baseia-se no princípio de co-financiamento, o que significa 
que o custo total não pode ser coberto exclusivamente pelo programa Juventude em 
Acção. Assim, são necessárias outras contribuições públicas, privadas e/ou próprias, 
pecuniárias ou em espécie. Recomenda-se que os participantes tomem parte nas 
actividades de recolha de fundos, implicando-se assim plenamente na preparação do 
projecto. 
 
A subvenção comunitária baseia-se numa combinação de: 
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• custos reais 
• montantes fixos 
• montantes baseados em tabelas de custos unitários 

 
A seguir damos informação mais pormenorizada sobre esta questão, que também 
consta do quadro «sumário das normas de financiamento» no final do capítulo C. 
 
Os montantes fixos e as tabelas de custos unitários indicadas a seguir e no quadro 
representam o nível básico de financiamento; este nível pode variar consoante o país 
do programa em que a candidatura for apresentada.  
 
Os montantes fixos e as tarifas fixas representam uma contribuição para as 
actividades do projecto; não estão ligados directamente a quaisquer custos 
específicos; os custos que cobrem não precisam de ser declarados nem justificados. 
 
Este mecanismo de financiamento ajudará os candidatos a calcular o montante da 
subvenção esperada e facilitará uma planificação realista da iniciativa.  
No caso das Iniciativas dos Jovens Transnacionais, a subvenção comunitária cobre 
também 70% dos custos reais de viagem.  

Repartição da subvenção comunitária (ver quadro no final do capítulo C) 

• montante global para a preparação, execução e avaliação das actividades 
(incluindo, se necessário, os honorários do tutor); 

• contribuição para uma visita prévia de planificação (despesas de viagem + 
tarifa fixa) para as «iniciativas de jovens transnacionais»; 

• 70% das despesas de viagem (apenas para as «iniciativas de jovens 
transnacionais»); 
e, se necessário, 

• custo real da execução de actividades de seguimento (até 10% da subvenção 
total da Comunidade). 

Visita prévia de planificação (Iniciativas dos Jovens Transnacionais) 

Para a visita prévia de planificação, o financiamento é de 100% das despesas de 
viagem acrescido de uma tarifa fixa por dia. Este financiamento é atribuído para um 
máximo de dois dias (excluindo dias de viagem) e abrange dois participantes por 
grupo parceiro. Um dos participantes pode ser o tutor do projecto.  

Actividades de valorização de resultados e de seguimento 

O montante adicional passível de ser atribuído para a execução das actividades de 
valorização de resultados e seguimento deverá cobrir a respectiva preparação, 
execução e avaliação. O montante refere-se aos custos reais das actividades e não 
deverá exceder 10% do total da subvenção comunitária.  
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Quais são as obrigações contratuais?  

Convenção de subvenção 

Uma vez aprovado o projecto, o beneficiário receberá uma convenção de subvenção, 
que irá reger a utilização dos fundos comunitários. Nas Iniciativas dos Jovens 
Transnacionais, o grupo coordenador recebe a convenção de subvenção, competindo-
lhe proceder à repartição da subvenção pelos grupos parceiros, de acordo com a 
distribuição das actividades do projecto previamente acordada. Os beneficiários 
comprometem-se a cumprir as obrigações contratuais, executar o projecto nos termos 
estabelecidos na candidatura e assegurar a avaliação.  
 
Poderão ser realizadas visitas aos locais ou auditorias pela agência nacional, pela 
Agência Executiva, pela Comissão ou pelo Tribunal de Contas, com o intuito de 
verificar se as obrigações contratuais estão a ser devidamente cumpridas.  
 
Se, no decurso de um projecto, circunstâncias imprevistas perturbarem a sua 
execução, os beneficiários deverão contactar de imediato as agências nacionais 
respectivas ou a Agência Executiva, a fim de se proceder aos necessários 
ajustamentos. 
 
A não realização do projecto nos termos acordados poderá levar à devolução total ou 
parcial da subvenção. 

Quais são os apoios disponíveis? 

As agências nacionais e o Centro de Recursos SALTO oferecem formação para a 
preparação e execução das Iniciativas dos Jovens e ferramentas que visam melhorar a 
qualidade dos projectos  
 
As agências nacionais dispõem também de conselheiros que podem ajudar ou agir 
como mediadores junto de outras organizações de apoio susceptíveis de prestar 
assistência nos projectos de Iniciativas dos Jovens.  
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 Acção 1.3 – Projectos «Jovens e Democracia» 

O que é um projecto Jovens e Democracia? 

Os projectos de democracia participativa visam promover a participação activa dos 
jovens na vida da sua comunidade local, regional ou nacional, ou a nível 
internacional, apoiando o seu envolvimento nos mecanismos da democracia 
representativa. 
 
Um projecto Jovens e Democracia é um projecto desenvolvido por uma parceria 
europeia, que permite a combinação, a nível europeu, de ideias, experiências e 
metodologias a partir de projectos ou actividades a nível local, regional, nacional ou 
internacional, a fim de melhorar a participação dos jovens. Os projectos financiados 
no âmbito desta acção permitem a criação de novas redes, assim como o intercâmbio 
e a divulgação de boas práticas no domínio da participação dos jovens. 
 
O conceito de cidadania activa para os jovens implica a plena e total participação na 
sociedade, o empenhamento e a capacidade para exercerem essa cidadania. Deste 
modo, a ideia de um projecto Jovens e Democracia é reconhecer e apoiar as várias 
formas de participação dos jovens no seu ambiente, com vista a intensificar as suas 
relações com os mecanismos da democracia representativa e a ajudá-los a retirar as 
vantagens das oportunidades de participação disponíveis. Isto pode ser conseguido 
através de projectos que incentivem uma maior participação dos jovens nos 
mecanismos da democracia representativa. 

 

Os projectos Jovens e Democracia podem visar, por exemplo:  
 

• promover o envolvimento dos jovens em estruturas de participação, 
• actividades para desenvolver todos os tipos de diálogo entre as autoridades 

públicas e os jovens, 
• mecanismos de apoio para desenvolver todos os tipos de diálogo, com vista a 

aproximar os jovens das decisões políticas, 
• desenvolver um diálogo que inclua os jovens que não são membros de 

organizações, 
• identificar e ultrapassar obstáculos que dificultem a participação de grupos de 

jovens específicos e promover mecanismos que incentivem todos os jovens a 
participar nos processos de tomada de decisão. 

Quais são os critérios de elegibilidade? 

Ver critérios gerais de elegibilidade na secção B. 
 
Os critérios específicos de elegibilidade que se aplicam a esta acção são os seguintes: 

Grupos parceiros 

Os projectos devem obrigatoriamente ter uma componente de ligação em rede 
nacional e transnacional. Significa isto que: 
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• Os projectos deverão basear-se em parcerias entre pelo menos dois países 
diferentes para satisfazer os critérios de ligação em rede transnacional.  

• Em cada país, deverão estar envolvidos pelo menos dois parceiros diferentes, 
a fim de satisfazer os critérios de ligação em rede nacional. 

 
Um parceiro tem de ser: 

• uma organização ou associação sem fins lucrativos sedeada num dos países 
do programa, ou 

• um organismo do poder local, regional ou nacional ligado ao trabalho no 
domínio da juventude, 

• um grupo informal de jovens. 
 

No caso de um grupo informal, um dos jovens (o representante do grupo) assumirá a 
responsabilidade de apresentar a candidatura e de assinar a convenção de subvenção. 
São necessários os seguintes parceiros: 

Participantes 

Os jovens deverão ter idades compreendias entre 13 e 30 anos e residência legal num 
dos países do programa. Um projecto Jovens e Democracia deverá ter um mínimo de 
16 participantes.  

Duração 

O projecto, incluindo preparação, execução, avaliação e acompanhamento, deverá ter 
uma duração de seis a dezoito meses. 

Tema 

O projecto Jovens e Democracia deverá ter um conceito temático, isto é, observar 
claramente as prioridades gerais do programa Juventude em Acção, a participação 
activa dos jovens, a diversidade cultural, a cidadania europeia ou a inclusão social, 
ou um dos seguintes tópicos:  
 

• o futuro da Europa, ou 
• as prioridades políticas identificadas no quadro da cooperação europeia em 

matéria de juventude. 

Quais são os critérios de selecção?  

Ver critérios gerais de selecção na secção B. 

Quais são os critérios de atribuição? 

A qualidade das propostas será avaliada tendo em conta os seguintes elementos: 
• a qualidade do programa e dos métodos de trabalho propostos; 
• a pertinência dos objectivos de aprendizagem propostos; 
• a dimensão europeia do projecto; 
• repercussões esperadas do projecto; 
• medidas previstas para assegurar a visibilidade do projecto; 
• medidas previstas para a valorização e seguimento do projecto. 
Além disso: 
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As subvenções para os projectos Jovens e Democracia serão atribuídas aos projectos 
que melhor reflectirem as prioridades gerais do programa, ou seja, participação dos 
jovens, diversidade cultural, cidadania europeia e inclusão social) ou os temas 
prioritários específicos desta acção (o futuro da Europa e as prioridades políticas 
identificadas no domínio da política europeia para a juventude).  
Para além disso, podem ser fixadas anualmente prioridades para o programa 
Juventude em Acção, que serão divulgadas no sítio web da Comissão e das agências 
nacionais e no anexo ao presente guia do programa. 
 
Os jovens com menos oportunidades são um grupo-alvo essencial desta acção. 
Assim, no processo de selecção será dada prioridade aos projectos apresentados que 
envolvam ou beneficiem jovens com menos oportunidades. 

Como fazer um bom projecto? 

Composição da parceria 

Os grupos parceiros de cada um dos Países do Programa envolvidos deverão 
representar uma diversidade de factores das diferentes áreas de actividade. Um 
projecto poderá, por exemplo, envolver autoridades locais, organizações não 
governamentais, associações, iniciativas locais, etc. 

Métodos de trabalho participativos 

Em cada grupo parceiro, os jovens deverão não só ser consultados como envolvidos 
activamente na preparação, tomada de decisão, execução e avaliação. 
 
Os projectos Jovens e Democracia devem também contribuir para a sensibilização 
intercultural dos participantes. 

Experiência de aprendizagem não formal 

O projecto deverá contribuir para o processo educativo dos jovens e sensibilizá-los 
para o contexto europeu em que vivem. Deverá, em particular, ajudá-los a 
compreender o funcionamento das estruturas representativas nacionais e europeias. 
Os projectos devem seguir os princípios da aprendizagem não formal. 

Impacto 

O impacto de um projecto Jovens e Democracia não deverá limitar-se aos 
participantes na actividade. O projecto deverá ter um impacto a nível local, ou até 
nacional ou europeu, e sensibilizar para os conceitos de cidadania activa e de 
participação dos jovens. O objectivo é optimizar a utilização dos resultados do 
projecto e conseguir um impacto a longo prazo. 

Reunião de Avaliação 

A fim de tornar os projectos e seus resultados mais sustentáveis, pede-se aos grupos 
parceiros e aos participantes para levarem a cabo um processo contínuo de avaliação.  
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Nas reuniões de avaliação com os participantes antes, durante e após o projecto, 
deverão ser debatidas as possibilidades de seguimento.  

Actividades de valorização e seguimento 

As realizações e resultados dos projectos Jovens e Democracia deverão ser 
divulgados e valorizados, tendo em vista optimizar o seu valor, reforçar o seu 
impacto e alargar os seus benefícios ao maior número possível de jovens na Europa. 
Tal implica a transferência de resultados para as partes interessadas adequadas e a 
sua multiplicação em maior escala. 
 
Cada beneficiário de uma subvenção no âmbito da Acção 1 do programa poderá 
decidir, em conjunto com os parceiros, ir além das medidas de visibilidade habituais, 
valorizando posteriormente os resultados do projecto e promovendo melhores 
práticas. É oferecido um incentivo financeiro. Os candidatos deverão preencher a 
respectiva secção no formulário de candidatura e descrever pormenorizadamente a 
actividade planeada.  
A actividade de valorização e seguimento planeada deverá assentar na experiência do 
projecto e visar o destaque, divulgação e promoção dos seus resultados, reforçando 
deste modo o seu impacto. 

Visibilidade 

Os projectos Jovens e a Democracia deve destacar o apoio comunitário 
(nomeadamente através da utilização dos logótipos europeu e do programa 
Juventude em Acção) e assegurar um claro valor acrescentado promocional do 
programa e respectivos resultados. Também as organizações e os participantes 
envolvidos no projecto devem estar cientes da sua participação no programa 
Juventude em Acção.  

Quem pode candidatar-se? 

Um projecto Jovens e Democracia pode ser lançado por qualquer organização ou 
associação sem fins lucrativos, sedeada num dos países do programa, por qualquer 
autoridade local, regional ou nacional ou por grupos informais de jovens.  
Se um grupo informal de jovens se candidatar, um deles (o representante do grupo) 
assumirá a responsabilidade de apresentar candidatura e de assinar a convenção de 
subvenção. 

Como candidatar-se? 

Candidaturas a enviar às agências nacionais: 

O grupo parceiro coordenador candidata-se, em nome de todos os parceiros, junto da 
sua agência nacional. 

Candidaturas a enviar à Agência de Execução: 

As organizações não governamentais de juventude europeias (ONGJE) com sede 
num dos Países do Programa que têm delegações em pelo menos oito países 
participantes devem apresentar a sua candidatura directamente à Agência de 
Execução. 



 55

Como é financiada a actividade? 

A subvenção comunitária baseia-se no princípio de co-financiamento. Complementa 
a contribuição financeira do próprio candidato e/ou do apoio nacional, regional ou 
local obtido de outras formas. 
 
A subvenção comunitária poderá cobrir, num montante máximo de vinte e cinco mil 
euros, até 60% dos custos elegíveis, no que se refere à execução do projecto, nas 
seguintes categorias: 
 

• despesas de viagem, alojamento e estada relacionadas com a execução da 
actividade; 

• custos relacionados com a organização de conferências; 
• custos de publicação e divulgação; 
• outros custos directamente relacionados com a execução do projecto;  
• custos indirectos até um máximo de 7% dos custos directos. 

Actividades de valorização de resultados e de seguimento 

O montante adicional passível de ser atribuído para a execução das actividades de 
valorização de resultados e seguimento deverá cobrir a respectiva preparação, 
execução e avaliação. Este montante refere-se aos custos reais das actividades e não 
deverá exceder 10% do total da subvenção comunitária.  

Quais são as obrigações contratuais? 

Convenção de subvenção 

Uma vez aprovado o projecto, o beneficiário (grupo parceiro coordenador) receberá 
uma convenção de subvenção, que irá reger a utilização dos fundos comunitários. O 
beneficiário obriga-se a cumprir as suas obrigações contratuais e a justificar todos os 
custos reais do projecto. Cabe-lhe executar o projecto conforme o estabelecido na 
candidatura e garantir a respectiva avaliação. 
 
A agência nacional, a Agência de Execução, a Comissão ou o Tribunal de Contas 
podem efectuar visitas ou inspecções no local para verificarem se todas as 
obrigações contratuais estão a ser devidamente cumpridas.  
 
Se, no decurso de um projecto, circunstâncias imprevistas perturbarem a sua 
execução, o beneficiário deverá contactar de imediato a sua agência nacional ou a 
Agência Executiva, a fim de se proceder aos necessários ajustamentos.  
 
Se o projecto não for executado nos termos acordados, a subvenção pode ser parcial 
ou inteiramente retirada. 

Quais são os apoios disponíveis? 

Para mais informações sobre os procedimentos de candidatura e prazos, consultar 
secção B supra. Para orientação e assistência, pode ainda contactar a Agência 
Nacional do seu país ou a Agência de Execução.  
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As agências nacionais e o Centro de Recursos SALTO oferecem formação para a 
preparação e execução do projecto Jovens e Democracia e ferramentas que visam 
melhorar a qualidade dos projectos  
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MEDIDAS ESTRUTURAIS RESPEITANTES À ACÇÃO 1 
A natureza das actividades financiadas no âmbito da Acção 1, assim como os grupos-alvo 
aos quais que se dirige, significa que esta acção, pela sua natureza, dá origem a projectos de 
dimensão relativamente pequena.  
 
De acordo com a base jurídica do programa18 e com vista a fortalecer o seu impacto, os 
projectos subvencionados no âmbito do programa Juventude em Acção deverão reforçar a 
cooperação entre os diferentes intervenientes no domínio da juventude e ter um efeito 
multiplicador. 
 
Em consequência, foi introduzido um conjunto de medidas na Acção 1, a diversos níveis, 
que visam:  
 

• reforçar o impacto das suas actividades (reforçando, assim, o impacto global do 
programa); 

• aumentar a visibilidade dos projectos de pequena dimensão e divulgar os respectivos 
resultados; 

• desenvolver o perfil nacional e europeu dos projectos realizados a nível local; 
• optimizar a eficácia e a eficiência do programa. 

 
A estratégia proposta para a prossecução destes cinco tipos de medidas a executar 
paralelamente a diferentes níveis. 
 
São propostas as seguintes medidas: 

• integração dos princípios de visibilidade e de divulgação; 
• actividades de valorização e seguimento no âmbito de todas as medidas da Acção 1 

(ver supra); 
• abordagem temática mais destacada e medidas de ligação em rede; 
• contratos financeiros que permitam propostas multi-medidas; 
• concursos para projectos-piloto sobre criação de redes temáticas. 

Integração dos princípios de visibilidade e de valorização 

Em consonância com os princípios gerais da visibilidade e da divulgação dos resultados, 
descritos no capítulo «Características importantes do programa», os gestores de 
intercâmbios de jovens e de projectos de Iniciativas dos Jovens e projectos «Jovens e 
Democracia» terão de ter em conta estes princípios ao planearem as suas actividades. O 
objectivo é promover sistematicamente a visibilidade e o impacto a longo prazo dos 
projectos sem recurso a subvenções adicionais.  

Actividades de acompanhamento 

De acordo com o atrás referido, no âmbito da descrição de cada sub-acção da Acção 1, as 
actividades de acompanhamento poderão ser financiadas com o objectivo de partilhar boas 
práticas e divulgar resultados de projectos. A ideia subjacente é novamente tornar os 

                                                 
18 Cf. Anexo 1 da base jurídica, segunda frase. 
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resultados mais sustentáveis e visíveis (ver pormenores nas caixas nos capítulos dedicados 
às sub-acções 1.1, 1.2 e 1.3).  

Abordagem temática e ligação em rede 

A Comissão Europeia introduzirá um processo anual em que a abordagem temática dos 
intercâmbios de jovens e das iniciativas dos jovens será coordenada e enfatizada. O processo 
será executado simultaneamente através de um conjunto de medidas descendentes e 
ascendentes. 
Os temas escolhidos para a ligação em rede estão associados às prioridades permanentes do 
programa Juventude em Acção, ou seja, participação activa dos jovens, diversidade 
cultural, a cidadania europeia e a inclusão social ou com as prioridades anuais do programa 
enunciadas no anexo ao presente guia do programa.  

Medidas descendentes 

No contexto das prioridades gerais do programa Juventude em Acção, as agências 
nacionais identificam algumas linhas de acção temáticas anuais (por exemplo, uma linha de 
acção sobre «combate e prevenção da violência urbana», no âmbito da prioridade geral de 
inclusão social). 

 
Com vista a facilitar este processo, a Comissão organiza um encontro anual inter agências, 
com o apoio da Agência de Execução ou de uma agência nacional. O que se pretende com 
esta reunião é convidar as agências nacionais a debater, trocar informações e sintonizar as 
suas linhas de acção com as das outras agências nacionais. 

 
Em seguida, as agências nacionais seleccionarão os intercâmbios de jovens e outras 
actividades da Acção 1, de acordo com as linhas de acção identificadas, e incentivarão a 
ligação em rede entre as elas.  

Medidas ascendentes 

As agências nacionais organizarão encontros em rede a nível nacional, visando reunir 
gestores de projecto e intervenientes envolvidos no mesmo domínio temático (linha de 
acção). 
 
A Comissão, com o apoio da Agência Executiva, poderá organizar encontros semelhantes a 
nível europeu.   
 
Os objectivos destes encontros em rede são:  

• intercâmbio de boas práticas; 
• conferir valor acrescentado às experiências realizadas a nível local; 
• cooperação adicional e desenvolvimento de projectos num domínio temático 

específico; 
• elaboração de produtos de divulgação (relatórios, publicações, estudos, 

material audiovisual e informático) para melhorar a visibilidade da acção e 
promover a informação sobre as oportunidades por ela oferecidas; 

• controlo da qualidade das actividades apoiadas.  
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Contratos de financiamento multi-medidas 

Um beneficiário que organizar vários projectos no âmbito da Acção 1 durante um período de 
18 meses poderá apresentar uma única proposta caracterizada pela seguinte estrutura:  

 
• a proposta poderá combinar entre duas e cinco actividades do mesmo tipo 

(por exemplo, três Intercâmbios de Jovens Multilaterais no decurso de um 
ano), 

• a proposta poderá combinar entre duas e cinco actividades de tipos diferentes 
(por exemplo, um Intercâmbio de Jovens Multilateral, duas Iniciativas dos 
Jovens e um projecto Jovens e Democracia). 

 
Os contratos de financiamento multi-medidas visam: 

• reduzir a carga administrativa dos beneficiários; 
• transferir os esforços para os aspectos qualitativos; 
• elaborar estratégias de larga divulgação e de visibilidade.  

Convite à apresentação de projectos-piloto sobre criação de redes temáticas 

Em 2007, a Comissão Europeia, em colaboração com a Agência Executiva, lançará convites 
à apresentação de candidaturas para a criação de redes temáticas para projectos da Acção 1. 

Quais são os objectivos da sub-acção? 

Os objectivos deste convite à apresentação de candidaturas serão: 
 

• associar os projectos por temas, a fim de lhes dar uma estrutura; 
• reunir experiências num domínio temático específico; 
• promover as ligações entre os projectos de Intercâmbio de jovens, de 

Iniciativas dos Jovens e de Jovens e Democracia;  
• divulgar os resultados dos projectos.  

Como candidatar-se? 

Os beneficiários são seleccionados com base em convites anuais à apresentação de 
candidaturas. Para mais informações sobre formulários e prazos de candidatura, 
consultar o sítio: 
   http://ec.europa.eu/youth/index_en.html 
   http://eacea.cec.eu.int 
ou entrar em contacto com a Agência de Execução, em Bruxelas. 
 
Esta sub-acção é promovida a nível centralizado. Assim, as candidaturas deverão ser 
apresentadas directamente à Agência de Execução.  

Quais são os critérios de selecção e como são financiados os projectos? 

As candidaturas elegíveis são avaliadas com base nos critérios de elegibilidade e de 
atribuição constantes no convite à apresentação de candidaturas.  
 

http://ec.europa.eu/youth/index_en.html
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O mecanismo da subvenção e as regras de financiamento serão definidos no texto do 
convite à apresentação de candidaturas.  

Sumário das normas de financiamento 
Ver os quadros seguintes. 
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Programa Juventude em Acção Acção 1 - Juventude para a Europa 

Sumário das normas de financiamento:  
Acção 1.1.: Intercâmbio de jovens 

Tipo de 
despesa / 
projecto 

Beneficiário 
Base de 

financiame
nto 

Montante 
Os montantes fixos podem 

ser adaptados pelas 
agências nacionais 

Regra de atribuição Utilização da subvenção comunitária 

Obrigações de 
informação 

Todos os documentos devem 
ser guardados para efeitos de 

controlo durante 5 anos depois 
da conclusão do projecto 

Despesas de 
viagem 

Organização / 
grupo de envio (bi-, 

trilateral) 
Custos reais 

 70% Automática 
Custos de viagem entre o local de residência e o do 
projecto. Utilização dos meios de transporte e das 

tarifas mais baratas (tarifa APEX de avião e bilhete 
de 2ª classe no comboio). 

Plena justificação das 
despesas efectuadas, cópia 

de bilhetes/facturas. 

Visita prévia de 
planificação 

Organização de 
envio (bi/trilateral) 

ou organização 
coordenadora 
(multilateral) 

Custos reais 
+ tarifa fixa 

(máx. 2 dias)

100% das despesas de 
viagem 

+ 48 € /dia por pessoa 
por parceiro de envio 

(uma ou duas na 
condição de que a 

segunda seja um jovem 
participante) (1) 

Condição: a visita prévia 
de planificação deverá 

ser justificada no 
formulário de 
candidatura 

Custos de viagem entre o local de residência e o do 
projecto. Utilização dos meios de transporte e das 

tarifas mais baratas (tarifa APEX de avião e bilhete 
de 2ª classe no comboio). 

Tarifa fixa adicional para contribuir para as 
despesas de alojamento e outras despesas durante a 

visita. 

Cópia dos bilhetes + 
resultados/realizações a 

descrever no relatório final. 

Preparação de 
actividades e 
participantes 

Organização de 
envio e de 

acolhimento 
(bi/trilateral) ou 

organização 
coordenadora 
(multilateral) 

Montante fixo 480 € por organização (1)

Condição: as actividades 
de preparação deverão 

ser claramente definidas 
no formulário de 

candidatura 

Quaisquer custos directamente relacionados com a 
preparação do projecto. 

Resultados / realizações a 
descrever no relatório final 

Custos de 
actividades 
(bilaterais e 
trilaterais) 

 
 

Organização de 
acolhimento 

Montante fixo
+ tarifa fixa 

€ 960 
+ tarifa fixa 18 €/ 
participante/dia 

(1) 

Automática  
Quaisquer custos directamente relacionados com a 
execução do projecto. 

Resultados/realizações a 
descrever no relatório final. 
Novo cálculo com base no 

número efectivo de 
participantes e na duração. 
Lista de presenças assinada 
por todos os participantes. 
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Custos de 
actividades 

(multilaterais) 
 
 

Organização 
coordenadora 

Montante fixo
+ tarifa fixa 

€ 1 920 
+ tarifa fixa 18 €/ 
participante/dia 

(1) 

Automática Quaisquer custos directamente relacionados com a 
execução do projecto. 

Resultados/realizações a 
descrever no relatório final. 
Novo cálculo com base no 

número efectivo de 
participantes e na duração. 
Lista de presenças assinada 
por todos os participantes. 

(1)  Contacte a agência nacional do país de acolhimento para informação actualizada sobre os montantes aplicáveis. Tome nota de que, na candidatura, o candidato deverá aplicar as tarifas 
fixas e os montantes fixos do país em que decorrerá o projecto. 
Para projectos apresentados por ONGE, os montantes são sempre os indicados no quadro.  

         Tome nota de que a transferência de fundos de custos reais para tarifas e montantes fixos (ou vice-versa) não é permitida. 
 

Tipo de 
despesa / 
projecto 

Beneficiário Base de 
financiame

nto 

Montante 
Os montantes fixos podem 

ser adaptados pelas 
agências nacionais 

Regra de atribuição Utilização da subvenção comunitária Obrigações de 
informação 

Todos os documentos devem 
ser guardados para efeitos de 

controlo durante 5 anos 
depois da conclusão do 

projecto 
Custos 
excepcionais 

Organização de 
envio e de 
acolhimento ou 
organização 
coordenadora 

Custos reais até 100% Condição: os custos 
extraordinários deverão 
ser justificados no 
formulário de 
candidatura 

-Quaisquer custos relacionados com jovens com 
menos oportunidades/necessidades ou justificados 
pela natureza especial das actividades. 
 
- Custos com vistos e conexos e custos com vacinas 

Plena justificação das 
despesas efectuadas, com 
cópias de facturas/recibos. 

Custos de 
actividades de 
acompanhame
nto/valorização 

Organização de 
envio e de 
acolhimento ou 
organização 
coordenadora 

Custos reais Até 10% da subvenção 
comunitária 

Condição: a actividade 
de acompanhamento 
deverá ser claramente 
definida no formulário de 
candidatura 

Divulgação e promoção dos resultados do projecto Resultados / realizações a 
descrever no relatório final 
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Acção 1.2.: Iniciativas dos jovens 

 

Tipo de despesa 
/ projecto 

Beneficiário Base de 
financiame

nto 

Montante 
Os montantes fixos 

podem ser adaptados 
pelas agências 

nacionais 

Regra de 
atribuição 

Utilização da subvenção 
comunitária 

Obrigações de informação 
Todos os documentos devem ser 

guardados para efeitos de controlo 
durante 5 anos depois da conclusão do 

projecto 
Iniciativas dos 
jovens 
(1) 

Grupo/organização 
juvenil 

Montante 
global 

até 10 000 € 
 

Automática, desde que 
seja respeitada a 
conformidade com o 
orçamento provisório 

Quaisquer custos directamente 
relacionados com a execução do projecto, 
incluindo custos extraordinários para um 
tutor (se necessário) 

Resultados / realizações a descrever 
no relatório final 

Lista de presenças assinada por todos 
os participantes 

Visita prévia de 
planificação 
(Apenas para 
iniciativas dos 
jovens 
transnacionais) 

Organização/ grupo 
coordenador 

Custos reais 
+ tarifa fixa 
(máx. 2 dias) 

100% das despesas 
de viagem 
+ 48 € /dia/pessoa/ 
parceiro de envio 

Condição: necessidade e 
objectivos da visita 
prévia de planificação 
deverão ser justificados 
no formulário de 
candidatura 

Custos de viagem entre o local de 
residência e o do projecto. Utilização dos 
meios de transporte e das tarifas mais 
baratas (tarifa APEX de avião e bilhete de 
2ª classe no comboio). 
Tarifa fixa adicional para contribuir para 
as despesas de alojamento e outras 
despesas durante a visita 

Cópia dos bilhetes + 
resultados/realizações a descrever no 
relatório final. 

Despesas de viagem
(Apenas para 
iniciativas dos 
jovens 
transnacionais) 

Organização/ grupo 
coordenador 

Custos reais 
 

70%  Automática Custos de viagem entre o local de 
residência e o do projecto. Utilização dos 
meios de transporte e das tarifas mais 
baratas (tarifa APEX de avião e bilhete de 
2ª classe no comboio). 

Plena justificação das despesas 
efectuadas, cópia de 
bilhetes/facturas. 

Custos de 
actividades de 
acompanhamento/ 
valorização 

Organização/ grupo 
coordenador 

Custos reais Até 10% da 
subvenção 
comunitária 

Condição: a actividade 
de acompanhamento 
deverá ser claramente 
definida no formulário 
de candidatura 

Divulgação e promoção dos resultados do 
projecto 

Resultados / realizações a descrever 
no relatório final 

     

 (1) A Comissão Europeia fixou um montante máximo de referência de 10 000 €. 
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Acção 1.3.: Projectos Jovens e Democracia 
 

Beneficiário 
 

Base de 
financiamento 

Montante 
 

Regra de atribuição Utilização da subvenção 
comunitária 

Obrigações de informação 
Todos os documentos devem ser conservados 

por um período de 5 anos após o termo do 
projecto para efeitos de controlo financeiro 

Organização 
coordenadora 

Custos reais Até 60% do custo total 
do projecto 
Até um máximo de 25 
000 € 

Condição: os objectivos e o 
programa detalhado da 
actividade deverão ser 
claramente definidos no 
formulário de candidatura 

Quaisquer custos relacionados com a 
execução do projecto: despesas de viagem 
do lugar de partida até ao lugar de realização 
do projecto, alojamento, alimentação, 
material pedagógico, seguro, avaliação, 
vistos e custos conexos, vacinas, etc. 
 

Comprovativos de todos os custos 
suportados, cópias de facturas / recibos 
 
Cópia dos bilhetes/facturas 
 
Resultados / realizações a descrever no 
relatório final 
 
Lista de presenças assinada por todos os 
participantes 

Custos de 
actividades de 
acompanhamento/
valorização 

Organização de 
envio e de 
acolhimento ou 
organização 
coordenadora 

Custos reais Até 10% da subvenção 
comunitária 

Condição: a actividade de acompanhamento 
deverá ser claramente definida no formulário 
de candidatura 

Divulgação e promoção dos resultados do 
projecto 
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D. Acção 2 – Serviço Voluntário Europeu 
O que é o Serviço Voluntário Europeu? 
O Serviço Voluntário Europeu (SVE) apoia o trabalho voluntário transnacional de jovens.  
 
O seu objectivo é desenvolver a solidariedade e promover a tolerância entre os jovens, 
principalmente com vista a reforçar a coesão social na União Europeia. Promove a 
cidadania activa e a compreensão mútua entre os jovens. 
 
Estes objectivos gerais serão alcançados através, nomeadamente, dos seguintes meios: 
 

• apoiando a participação dos jovens em diversas formas de actividades voluntárias, 
dentro e fora da União Europeia; 

• Dar aos jovens a possibilidade de manifestarem o seu empenhamento pessoal através 
de actividades de voluntariado a nível europeu e internacional; 

• envolvendo os jovens em acções que fomentem a solidariedade entre os cidadãos da 
União Europeia; 

• envolvendo os jovens voluntários em actividades sem fins lucrativos e não 
remuneradas em benefício dos cidadãos em geral de um país diferente do seu país de 
residência.  

 
O Serviço Voluntário Europeu contribui igualmente para realizar os objectivos comuns 
relativos às actividades voluntárias de jovens a nível europeu, adoptados pelo Conselho de 
Ministros da UE de 15 de Novembro de 2004. 
 
O Serviço Voluntário Europeu é um serviço de «aprendizagem»: através de experiências 
não formais de aprendizagem, os jovens voluntários adquirem novas qualificações e 
competências para o seu desenvolvimento pessoal, educativo e profissional. Os elementos 
da aprendizagem consistem na definição por mútuo acordo dos resultados esperados e dos 
processos e métodos da mesma aprendizagem, na certificação das qualificações e 
competências adquiridas, na participação do voluntário no ciclo de formação do SVE e na 
prestação continuada de apoio ligado às tarefas do serviço, linguístico e pessoal, incluindo 
um mecanismo de prevenção e gestão de crises.  
 
A actividade do SVE 
 
O SVE é realizado através de actividades organizadas em parceria entre organizações 
juridicamente constituídas, que enviam ou acolhem os voluntários. Uma actividade de SVE 
compõe-se de preparação, actividade voluntária e acompanhamento. O voluntário 
desenvolve a actividade voluntária num país diferente daquele onde reside. A actividade não 
é remunerada, não tem fins lucrativos e é desempenhada a tempo inteiro, durante um 
período determinado (12 meses, no máximo). A actividade é em benefício da comunidade.  
 
Uma actividade de SVE pode ser desenvolvida em áreas muito variadas: cultura, juventude, 
desporto, serviço social, património cultural, arte, protecção civil, ambiente, cooperação 
para o desenvolvimento, etc. Estão excluídas intervenções de alto risco em situações de 
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imediato pós-crise (por exemplo, ajuda humanitária, assistência imediata em caso de 
catástrofe, etc.).  
A actividade tem de representar uma clara mais-valia europeia ou internacional. Tem de 
incluir igualmente contactos com a comunidade local. 
 
Os voluntários não podem substituir trabalhadores assalariados.  
 
Uma actividade de SVE envolve pelo menos uma organização de envio, uma organização 
de acolhimento e um voluntário. Pode envolver todas ou só algumas das organizações 
participantes no projecto e todos ou só alguns dos voluntários nele envolvidos. Numa 
actividade podem participar, no máximo, 100 voluntários. 
 
A actividade pode ser desenvolvida individualmente ou em grupo.  
 
Se a actividade envolver mais do que um voluntário, os voluntários podem desenvolver a 
actividade na mesma organização de acolhimento e no mesmo país, em diferentes 
organizações de acolhimento e no mesmo país ou em diferentes organizações de 
acolhimento em países diferentes.  
 
Uma actividade individual de SVE envolve apenas um voluntário, uma organização de 
envio e uma organização de acolhimento. As actividades individuais de SVE são 
importantes porque proporcionam uma experiência de aprendizagem intensiva, apoio 
individualizado, elevado impacto em termos de desenvolvimento pessoal e grandes 
oportunidades de integração com a comunidade local. 
 
Uma actividade de grupo de SVE permite aos voluntários participarem colectivamente numa 
actividade de voluntariado a nível local, regional, nacional, europeu ou internacional e 
beneficiarem de experiências de aprendizagem individuais e colectivas. Podem participar até 
100 voluntários na mesma organização de acolhimento ou, divididos em subgrupos mais 
pequenos, em diferentes organizações de acolhimento. Uma actividade de grupo de SVE 
tem de assegurar o carácter colectivo tanto dos processos de aprendizagem como do serviço 
em benefício da comunidade. Tem de assegurar igualmente uma abordagem temática 
comum e contactos regulares entre os voluntários. O SVE colectivo tem sido desenvolvido 
para aumentar ainda mais o impacto, a acessibilidade, a eficácia e a visibilidade do SVE. 
 
O projecto SVE 
 
Um projecto SVE constitui o enquadramento de uma ou mais actividades de SVE, 
agrupadas numa única candidatura a subvenção. É possível a combinação de actividades de 
SVE individuais e colectivas no mesmo projecto. Num único projecto podem participar, no 
máximo, 100 voluntários. 
 
Uma organização legalmente constituída candidata-se, em nome dos outros parceiros do 
projecto, ao financiamento comunitário (para mais informações, ver infra). Não é necessário 
que esta organização envie ou acolha voluntários do projecto. A candidata é a «organização 
coordenadora» e, se a candidatura for aceite, recebe a subvenção. A organização 
coordenadora é responsável pela gestão de todo o projecto, pela coordenação do projecto 
com todas as organizações de envio e/ou acolhimento envolvidas, e pela distribuição da 
subvenção pelos parceiros do projecto em função das respectivas responsabilidades. Um 
voluntário não pode candidatar-se directamente ao financiamento comunitário. 



 67

 
Através deste procedimento e com a possibilidade de incorporar diferentes actividades no 
mesmo projecto, a Comissão pretende simplificar a gestão contratual e introduzir uma maior 
flexibilidade e uma segurança de planeamento a mais longo prazo para os parceiros do 
projecto. Além disso, a Comissão considera este o procedimento mais apropriado para 
estruturar e interligar melhor as actividades de SVE, para assegurar uma maior coerência 
entre estas e para aumentar o impacto e a visibilidade geral do SVE. 

Nota: O que o SVE não é 
• O SVE não é um voluntariado ocasional, não estruturado e a tempo parcial. 
• O SVE não é um estágio numa empresa. 
• O SVE não é um emprego remunerado e não pode substituir empregos 

remunerados. 
• O SVE não é uma actividade recreativa ou turística. 
• O SVE não é um curso de línguas. 
• O SVE não é exploração de mão-de-obra barata. 
• O SVE não é um período de estudo ou de formação profissional no 

estrangeiro. 
• O SVE não é um mero sistema de financiamento, mas um modelo de 

qualidade do serviço voluntário transnacional. 

Quais são os critérios de elegibilidade? 
Ver critérios gerais de elegibilidade na secção B. 
 
Os critérios específicos de elegibilidade que se aplicam a esta acção são os seguintes: 

Parceiros de projecto no SVE 

Cada projecto ou actividade de SVE baseia-se numa parceria que inclui os seguintes 
parceiros de projecto:  
 
• um ou mais voluntários; 
• uma ou mais organizações de envio; 
• uma ou mais organizações de acolhimento; 
• uma organização coordenadora (candidata), que pode ser (mas não tem de 

ser) uma das organizações de envio ou de acolhimento. 
 
Um parceiro de projecto que envia ou acolhe um voluntário tem de ser: 
 
• uma organização ou associação sem fins lucrativos legalmente constituída 

num país do programa ou num país parceiro, ou 
• uma autoridade local, regional ou nacional de um país do programa ou de um 

país parceiro, ou 
• uma organização governamental internacional estabelecida num país do 

programa ou num país parceiro. 
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A organização coordenadora (candidata) tem de ser: 
 
• uma organização ou associação sem fins lucrativos legalmente constituída 

num país do programa ou num país do Sueste Europeu, ou 
• uma autoridade local, regional ou nacional de um país do programa ou de um 

país do Sueste Europeu, ou 
• um organismo que organize um evento na área da juventude, do desporto ou 

da cultura e que tenha estatuto de organismo sem fins lucrativos, ou 
• uma organização governamental internacional estabelecida num país do 

programa ou num país do Sueste Europeu. 
 

Consequentemente, organizações localizadas em países parceiros que não os países 
do Sueste Europeu podem ser organizações de envio ou de acolhimento, mas não 
podem ser «organizações coordenadoras». 
 
Cada projecto e cada actividade de SVE tem de envolver pelo menos um 
Estado-Membro da UE.  
 
O número de organizações parceiras de um projecto localizadas em países parceiros 
não pode exceder o número de organizações parceiras situadas em Países do 
Programa no mesmo projecto. 
 
No caso de projectos apresentados a nível nacional, o voluntário é enviado por uma 
organização legalmente constituída no seu país de residência. No caso de projectos 
apresentados a nível europeu, a organização coordenadora pode assumir todas as 
responsabilidades do envio (excepto quando se trate de voluntários com menos 
possibilidades, em que é sempre obrigatória uma organização de envio do país de 
residência). 

 
Importa referir que o pedido de subvenção tem de identificar todas as organizações 
que estarão envolvidas no projecto, devendo igualmente incluir o calendário de 
actividades. 

Acreditação de organizações de SVE 

Uma organização de um país do programa ou do Sueste Europeu que pretenda enviar 
ou acolher voluntários do SVE ou coordenar um projecto SVE tem de ser acreditada. 
As organizações provenientes de fora dos Países do Programa e dos países do Sueste 
Europeu podem participar com parceiras de projecto sem acreditação de 
organizações SVE. 
A acreditação dá acesso ao SVE e assegura um padrão comum de qualidade no SVE. 
A lista de todas as organizações acreditadas é publicada numa base de dados da 
Internet, para facilitar o encontro de parceiros.  
 
Para serem acreditadas, as organizações apresentam uma «manifestação de 
interesse», que consiste essencialmente na descrição da sua motivação geral e as suas 
ideias para actividades de SVE.  
 
As agências nacionais são responsáveis pela acreditação de organizações nos países 
do programa; o centro de recursos SALTO do Sueste Europeu é responsável pela 
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acreditação nessa região da Europa. As organizações não-governamentais europeias 
e as organizações governamentais internacionais são acreditadas pela Agência de 
Execução.  
 
As manifestações de interesse podem ser apresentadas a qualquer momento, e as 
entidades acreditadoras decidem, em princípio, no prazo de 6 semanas. A acreditação 
é válida por 3 anos, no máximo, durante os quais pode dar-se início a qualquer 
actividade de SVE. Através da sua acreditação, as organizações SVE concordam em 
aderir à «Carta do SVE» (ver final do presente capítulo). A acreditação pode ser 
retirada a qualquer momento, em caso de incumprimento da Carta do SVE.  

Participantes 

O SVE está aberto a todos os jovens entre os 18 e os 30 anos, independentemente da 
sua origem, legalmente residentes num país do programa ou num país parceiro. 
 
É feito um esforço especial e são dados incentivos para permitir que jovens com 
menos oportunidades, incluindo jovens com deficiência, participem activamente no 
SVE. Estas actividades de «inclusão» são abertas aos jovens dos 16 aos 30 anos, 
desde que sejam assegurados a preparação e o acompanhamento adequados. 
 
Um projecto de SVE ou uma actividade de SVE dentro de um projecto tem de 
envolver entre 1 e 100 voluntários.  
 
Se um projecto envolver países parceiros, o número de voluntários dos países 
parceiros não pode exceder o número de voluntários de países do programa. 
 
O processo de recrutamento de voluntários deve ser aberto e transparente. 
 
Ao recrutarem voluntários, as organizações do SVE são obrigadas a manter a 
acessibilidade geral ao SVE para todos os jovens. A abertura geral do SVE e o 
espírito do programa têm de se reflectir nos critérios de recrutamento e num processo 
de recrutamento aberto, como consta do programa Juventude em Acção. As 
organizações não podem especificar que os voluntários devem ser de um 
determinado grupo étnico, religião, orientação sexual ou opinião política. Não podem 
exigir qualificações prévias, determinado nível de educação, experiência específica 
ou mais do que conhecimentos básicos da língua. Em casos excepcionais, 
devidamente justificados, em função das tarefas a desempenhar e da situação em que 
se irão encontrar os voluntários, alguns tipos de actividades podem exigir a selecção 
de candidatos com qualificações específicas.  

Orientador 

Deve ser identificado um orientador no local de acolhimento (ver adiante). 

Duração 

A duração de um projecto de SVE não pode exceder 24 meses, incluindo a 
preparação e a avaliação/seguimento. 
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A actividade de SVE no estrangeiro deve ter a duração mínima de 2 meses e máxima 
global de 12 meses (excluindo a preparação e a avaliação).  
 
Regra geral, um voluntário participa numa única actividade SVE. Em casos 
justificados (em especial quando, por razões pedagógicas, se prevê uma abordagem 
passo a passo, se tiver havido problemas na actividade original ou se o voluntário 
tiver participado numa actividade de grupo de curto prazo) é admitida a participação 
em duas ou mais actividades SVE subsequentes. Porém, a duração total das 
actividades para um voluntário nunca pode exceder os 12 meses. No caso de 
actividades de inclusão com jovens voluntários com menores possibilidades e de 
actividades colectivas de SVE, é permitida uma duração mínima de duas semanas.  
 
A duração efectiva de uma visita prévia de planeamento em projectos que envolvam 
jovens com menores oportunidades não está definida, mas a subvenção comunitária 
não suportará mais de dois dias de visita (excluindo viagens). 

Local 

Um voluntário desenvolve a sua actividade de SVE sempre num país diferente do seu 
país de residência (exceptuando actividades de preparação e de acompanhamento 
posterior).  
 
Uma actividade de SVE pode ser realizada num país do programa ou num país 
parceiro.  
 
Se uma actividade envolver países parceiros vizinhos, podem ser enviados ou 
acolhidos voluntários entre esses países, desde que nessa actividade esteja envolvido 
pelo menos um Estado-Membro da UE e que o número de voluntários em todo o 
projecto provenientes de países parceiros não exceda o número de voluntários 
provenientes dos países do programa. 
 
No caso de estarem envolvidos «outros países parceiros do mundo», é especialmente 
incentivada a cooperação com países de África, das Caraíbas e do Pacífico e da 
América Latina e Ásia. Nestes casos, um voluntário que resida num país parceiro 
apenas pode ser enviado para um país do programa. Não é possível um voluntário ser 
enviado e acolhido por organizações situadas em «outros países parceiros do 
mundo». 

Tema e tarefas 

Uma actividade de SVE deve ter um conceito temático ligado às prioridades do 
programa Juventude em Acção e aos objectivos e prioridades específicos do Serviço 
Voluntário Europeu. 
 
Nas actividades colectivas do SVE deve haver uma abordagem temática comum. Se 
as actividade colectivas do SVE estiverem ligadas a um evento específico, tem de ser 
constituída uma sólida parceria com a entidade organizadora do evento, devendo 
todas as tarefas de voluntariado estar relacionadas com esse mesmo evento. 
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As tarefas devem produzir um claro valor acrescentado europeu ou internacional e 
não podem consistir em actividades de rotina. As tarefas incluem contactos com a 
comunidade local. 

Quais são os critérios de selecção? 
Ver critérios gerais de selecção na secção B. 

Quais são os critérios de atribuição? 
A qualidade das propostas será avaliada tendo em conta os seguintes elementos: 
 
• a qualidade do projecto no que concerne a actividades de coordenação, planeamento, 

preparação, apoio de formação e orientador; 
• a pertinência dos objectivos de aprendizagem propostos; 
• a dimensão europeia do projecto; 
• os resultados esperados do projecto; 
• a qualidade do projecto no que concerne à prevenção de riscos e de gestão de crises; 
• medidas previstas para assegurar a visibilidade do projecto; 
• medidas previstas para a valorização e seguimento do projecto. 
 
Além disso: 
 
As subvenções para SVE serão atribuídas a projectos que melhor reflictam as prioridades 
gerais do programa, ou seja, a participação de jovens, a diversidade cultural, a cidadania 
europeia e a inclusão social.  
Para além disso, podem ser fixadas anualmente prioridades para o programa Juventude em 
Acção, que serão divulgadas no sítio web da Comissão e das agências nacionais e no anexo 
ao presente guia do programa. 
 
São prioridades específicas do SVE: 
 

• A participação de jovens com menos oportunidades, 
• O envolvimento de organizações parceiras que participem pela primeira vez numa 

actividade de SVE, 
• Incentivo ao desenvolvimento das parcerias já estabelecidas tendo em vista melhorar 

a qualidade do serviço voluntário, 
• No âmbito da cooperação com «outros países parceiros do mundo», projectos com 

países de África, das Caraíbas e do Pacífico, assim como da América Latina e da 
Ásia. 
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Como fazer um bom projecto? 

A Carta SVE 

Os princípios gerais, a definição geral dos papéis dos parceiros de projecto do SVE e 
os principais padrões de qualidade do SVE estão estabelecidas na Carta do SVE, que 
constitui a base para a acreditação. Ver a Carta no final do presente capítulo.   

Planeamento, preparação, formação, apoio e acompanhamento 

O jovem é activamente envolvido no planeamento, execução e avaliação das 
actividades do SVE. 
 
Em todas as fases do projecto, deve ser assegurado ao voluntário um apoio adequado.  
 
O projecto deve prever mecanismos de prevenção e gestão de crises. 
 
O projecto deve dar preparação adequada (linguística, intercultural, etc.) aos 
voluntários, tendo em consideração o perfil de cada um, a natureza do projecto e a 
situação específica do país de acolhimento.  
 
No caso de projectos de SVE que envolvam jovens com menos oportunidades, é 
particularmente recomendada a realização de uma visita prévia de planeamento à 
organização de acolhimento antes da realização da actividade de voluntariado. 
Podem participara duas pessoas, no máximo. Uma será obrigatoriamente 
representante da organização de envio. Se houver um segundo participante, este terá 
de ser o candidato a voluntário.  
 
É assegurado apoio e/ou formação linguística. O seu formato, duração e frequência 
podem variar consoante as necessidades e os conhecimentos do voluntário, as tarefas 
e a capacidade da organização. A formação linguística deve ser sem custos para o 
voluntário e incluída no horário normal de trabalho. 
 
O projecto prevê a participação dos voluntários no ciclo de formação do SVE. Este 
consiste em formação antes da partida e à chegada, uma reunião intercalar e uma 
avaliação final. Os voluntários do SVE têm o direito e a obrigação de participar 
nestas sessões de formação, que são dadas por ou em nome das agências nacionais ou 
das organizações de envio, de acolhimento ou de coordenação, de acordo com 
«Volunteer Training: Guidelines and Minimum Quality Standards» («Formação dos 
voluntários do SVE: orientações e normas mínimas de qualidade») da Comissão 
Europeia (ver sítio Web da Comissão). 
 
Os voluntários devem ter a possibilidade de partilhar e avaliar a experiência de SVE 
(ver também adiante nos capítulos «avaliação», «actividades de acompanhamento do 
voluntário» e «estruturas de antigos voluntários do SVE»). Ao reintegrarem a sua 
comunidade de origem, os voluntários deveriam receber ajuda da respectiva 
organização de envio e ajuda na sua futura educação, formação ou no emprego. 
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Aprendizagem não formal e métodos de trabalho 

O projecto deve assegurar o carácter do SVE como «serviço de aprendizagem», ou 
seja, dar aos jovens oportunidades de aprendizagem não formal e informal, que lhes 
permitam adquirir novas qualificações e competências para o seu desenvolvimento 
pessoal, educativo e profissional. Para o efeito, terão de ser descritos em termos 
gerais no pedido de subvenção e circunstanciadamente na convenção que rege a 
actividade os resultados esperados da aprendizagem e os processos de aprendizagem.  
 
Deve procurar-se que haja uma correspondência efectiva entre as tarefas e os perfis 
dos voluntários. 
 
Os parceiros de projecto partilham um compromisso comum e uma sólida parceria e 
estão disponíveis para acordar uma clara divisão de responsabilidades.  
 
Na organização de acolhimento, um orientador é responsável pelo apoio pessoal e 
por facilitar a integração na comunidade local. O voluntário pode também recorrer ao 
orientador em caso de problemas. Deverá realizar-se uma primeira reunião com o 
orientador logo no início da actividade afim de debater o processo de aprendizagem. 
Depois, deverão manter-se contactos e reuniões regulares. O orientador tem também 
um papel importante a desempenhar na discussão dos resultados aprendizagem com 
o voluntário no termo da actividade com vista à elaboração do relatório «Passe 
jovem». O orientador não deve ser o supervisor do voluntário. 
 
Em cada actividade do SVE, deve ser equilibrada a origem geográfica dos 
voluntários.  
 
As actividades de grupo do SVE têm de assegurar que a aprendizagem não é feita 
apenas numa base individual, mas também em grupo. Devem ser previstas reuniões 
dos voluntários.  
 
Pode ser prevista por parte da organização de envio e/ou de acolhimento uma 
«orientação reforçada» para dar maior apoio a voluntários com menos possibilidades. 
Esta «orientação reforçada» é repartida entre as organizações de envio de 
acolhimento, em função das respectivas responsabilidades.  

Impacto 

Quando estejam envolvidos num projecto ou actividade vários voluntários, devem 
ser assegurado, sempre que possível, elementos estruturantes, por exemplo, através 
de uma abordagem temática coerente ou complementar, da reciprocidade no envio e 
acolhimento de voluntários, da complementaridade de áreas de actividade e de 
tarefas, de reuniões regulares e de possibilidades de os voluntários se organizarem 
em rede, etc. 
 
Além disso, o impacto de um projecto de SVE não deve limitar-se aos participantes 
na actividade, mas também levar o conceito de «Europa» às comunidades locais 
envolvidas e – através de avaliação, acompanhamento e valorização – permitir que 
dele beneficiem também projectos futuros e organizações interessadas.  
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A possibilidade de combinar diferentes actividades de SVE num único projecto e a 
introdução do conceito de SVE de grupo oferecem muitas oportunidades para os 
elementos estruturantes acima referidos, os quais, no seu conjunto, devem servir para 
maximizar a eficácia e o impacto do SVE. 

Reunião de Avaliação 

A organização coordenadora deve assegurar uma avaliação da actividade de SVE 
com os voluntários, em cooperação com as organizações de envio e de acolhimento, 
os voluntários e as agências nacionais. Para esse fim, é organizada uma reunião de 
avaliação final no país de envio pela agência nacional ou pela organização 
coordenadora. 

Valorização dos resultados 

As realizações e os resultados das actividades devem ser divulgados e promovidos de 
forma a optimizar o seu valor, reforçar o seu impacto e assegurar que delas beneficie 
o maior número possível de jovens e de organizações. Isto implica a transferência 
dos resultados para os legítimos beneficiários e a sua multiplicação em maior escala. 
Os custos deste trabalho de valorização podem ser co-financiados pela subvenção 
comunitária. 

Actividade de acompanhamento do voluntário 

O voluntário pode levar a cabo uma actividade de seguimento no prazo de seis meses 
após a conclusão da sua actividade de SVE no estrangeiro. A actividade de 
seguimento pode durar até um mês e deve sempre realizar-se no país de residência 
«país de envio» ou no país de acolhimento. Essa actividade deve ter como ponto de 
partida a actividade de SVE e ter por finalidade realçar divulgar e promover os 
resultados do SVE e potenciar o respectivo impacto. Esta actividade é concebida pelo 
voluntário – se possível com o apoio da organização de envio ou de acolhimento e/ou 
de uma estrutura nacional ou um grupo de antigos voluntários do SVE. Faz parte 
integrante do projecto SVE.  

Visibilidade 

Todos os projectos de SVE devem pôr em destaque o apoio da Comunidade e dar 
informação sobre os projectos e o programa Juventude em Acção ao mundo exterior 
(nomeadamente através do uso dos logótipos europeu e do Juventude em Acção). 
Também as organizações e os voluntários envolvidos no projecto devem estar cientes 
da sua participação no SVE.  

Quem pode candidatar-se? 
A organização coordenadora candidata-se em nome da parceria. 
Em projectos que envolvam apenas uma organização de envio e uma de acolhimento, 
qualquer delas pode assumir o papel de organização coordenadora e candidatar-se em 
nome da parceria. 
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Como candidatar-se? 
Independentemente do número de organizações de envio/acolhimento e de voluntários 
envolvidos, ou do número e da duração das actividades, há apenas uma candidatura, uma 
decisão de financiamento e uma convenção de subvenção por projecto. 
 
As candidaturas devem ser enviadas às agências nacionais ou à Agência de Execução, 
dependendo do estatuto da organização, da natureza das actividades previstas e do âmbito 
geográfico,  

Candidaturas a enviar às agências nacionais: 

A candidatura deve ser apresentada pela organização coordenadora à agência 
nacional do país do programa em que esta organização está juridicamente 
constituída. 
 
As organizações de envio ou de acolhimento localizadas em «outros países parceiros 
do mundo» não podem participar em projectos apresentados a nível nacional. 
 
As candidaturas que envolvam jovens com menos oportunidades, o que implica uma 
actividade com duração entre 2 semanas e 2 meses, podem ser aceites pelas agências 
nacionais até uma semana antes do comité de selecção normal. Estes projectos 
podem arrancar logo no dia da assinatura da convenção de financiamento por ambas 
as partes 

Candidaturas a enviar à Agência de Execução para a Educação, o 
Audiovisual e a Cultura: 

As candidaturas devem ser enviadas à Agência de Execução nos seguintes casos: 
 

1. se o organização coordenadora for uma organização não governamental 
europeia acreditada, juridicamente constituída num dos Países do Programa e 
tiver membros/ramos em pelo menos oito países do programa; 

2. se a organização coordenadora for uma organização acreditada juridicamente 
constituída num país do Sueste Europeu; 

3. se a organização coordenadora for uma organização intergovernamental ou 
uma organização com fins lucrativos que organiza um evento; 

4. se o projecto envolver organizações ou voluntários de «outros países 
parceiros do mundo»; 

5. se o projecto estiver ligado a acontecimentos europeus ou internacionais de 
grande vulto (por exemplo, a Capital Europeia da Cultura, o Campeonato da 
Europa ou o Campeonato do Mundo e Futebol, os Jogos Olímpicos ou uma 
grande catástrofe natural ou provocada pelo homem). 

Como é financiada a actividade? 
O financiamento comunitário de um projecto de SVE baseia-se no princípio do co-
financiamento, com outras contribuições públicas e/ou privadas. Isto significa que são 
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necessárias contribuições das organizações de envio e de acolhimento, em espécie ou em 
dinheiro, para cobrir o custo total do projecto.  
 
Ao voluntário é assegurado alojamento em regime de pensão completa, um seguro com 
cobertura total, um subsídio e – se for caso disso – um incentivo para desenvolver uma 
acção de seguimento. Além disso, as sessões de formação do voluntário são gratuitas. As 
despesas de viagem são reembolsadas a 100%.  
 
O subsídio do voluntário (dinheiro de bolso) serve para cobrir algumas despesas pessoais 
suplementares durante a sua estada no estrangeiro. Não se destina a cobrir a totalidade 
dessas despesas pessoais. Não se destina a cobrir a totalidade dessas despesas pessoais do 
voluntário (alimentação, alojamento e transporte local) que estão cobertas pela organização 
de acolhimento e co-financiadas a partir da subvenção comunitária sob a rubrica «custos de 
actividades de acolhimento». 
 
A subvenção comunitária baseia-se numa combinação de: 
 

• participação nos custos reais de certos tipos de despesas; 
• montantes fixos para certos outros tipos de despesas; e   
• montantes baseados em tabelas de custos unitários para certos outros tipos de 

despesas.  
 
segundo o quadro que se encontra no final deste capítulo D. 
 
Os montantes fixos e as tabelas de custos unitários indicadas a seguir e no quadro 
representam o nível básico de financiamento; este nível básico pode variar em função de 
possíveis adaptações por parte das agências nacionais nos países programa.  
 
Os montantes fixos e as tarifas fixas representam uma contribuição para as actividades do 
projecto; não estão directamente ligados a custos específicos e a sua utilização não tem de 
ser declarada nem justificada. 
 
Este mecanismo de financiamento deve ajudar os candidatos a calcularem o montante 
previsível da subvenção e facilitar um planeamento realista do projecto de SVE.  

Repartição da subvenção comunitária 

O apoio financeiro do SVE divide-se nas seguintes rubricas: 
• Despesas de viagem: 100% dos custos reais 
• Custos de actividade de envio: montante fixo por voluntário 
• Custos de actividade de acolhimento tarifa fixa por voluntário e por 

mês 
• Custos com vistos e conexos e custos com vacinas 100% dos custos 

reais 
• Subsídio do voluntário: em função do país 
• Formação antes da partida, reunião intercalar e reunião de avaliação: 

100% dos custos reais até 300 euros  
• Formação à chegada: 100% dos custos reais até 800 euros 
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• Custos de coordenação: montantes fixos por organização parceira e 
por voluntário para a administração e ligação em rede dos parceiros 
do projecto pela organização coordenadora (não concedidos em 
projectos apenas com uma organização de envio e de acolhimento e 
em que uma delas é a organização coordenadora). 

• Visibilidade e valorização: até 10% da subvenção atribuída ao 
projecto 

• Acção de acompanhamento do voluntário: montante fixo por 
voluntário 

 
No caso de projectos que envolvam jovens com menos oportunidades: 

• Visita prévia de planeamento: Despesas reais de viagens + montante 
fixo por pessoa 

• Orientação reforçada: tarifa fixa por voluntário e por mês 
• Custos excepcionais: até 100% dos custos reais 

Custos excepcionais 

Os custos excepcionais no SVE são relativos a jovens com menos oportunidades ou 
com necessidades especiais. Podem cobrir, por exemplo: assistência médica, 
cuidados de saúde, formação/apoio linguístico suplementar, preparação suplementar, 
instalações ou equipamentos especiais, pessoa acompanhante, despesas pessoais 
suplementares no caso de jovens economicamente desfavorecidos. Não podem cobrir 
empréstimos ou juros bancários. A subvenção poderá suportar até 100% dos custos 
excepcionais, desde que estejam claramente relacionados com a execução do 
projecto, sejam necessários e estejam justificados no formulário de candidatura. 
Todos os custos excepcionais têm de ser custos reais, devidamente comprovados e 
justificados. 

Quais são as obrigações contratuais? 

Convenção de subvenção 

Quando o projecto de SVE for aprovado, o beneficiário (organização coordenadora) 
receberá uma convenção de subvenção, que irá reger a utilização dos fundos 
comunitários. Embora a organização coordenadora assuma a responsabilidade pela 
gestão de todo o projecto perante a agência nacional ou a Agência de Execução, é da 
responsabilidade comum dos parceiros do projecto executarem-no num espírito de 
parceria. A divisão exacta de responsabilidades entre os parceiros do projecto é 
estabelecida na convenção de actividade. 
 
A agência nacional, a Agência de Execução, a Comissão ou o Tribunal de Contas 
podem efectuar visitas ou inspecções no local para verificarem se todas as obrigações 
contratuais estão a ser devidamente cumpridas.  
 
Se, no decurso do projecto, circunstâncias imprevistas interromperem a sua 
execução, o beneficiário deve contactar imediatamente a sua agência nacional ou a 
Agência de Execução, para que sejam tomadas as medidas apropriadas.  
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Se o projecto não for executado nos termos acordados, a subvenção pode ser parcial 
ou inteiramente retirada. 

Convenção de actividade 

A parceria do projecto é definida pelos seguintes elementos: 
 

1. A assinatura inicial do representante legal da organizadora e as assinaturas dos 
representantes legais de cada uma das organizações de envio e de acolhimento 
envolvidas na candidatura; 

 
2. A convenção de actividade de SVE: Depois da aprovação do projecto, mas antes do 

início de qualquer das actividades, tem de ser assinada uma convenção de actividade 
discriminada pelas organizações e pelos voluntários nele envolvidos. A convenção 
de actividade de SVE estabelece as tarefas, as horas de trabalho e outros aspectos 
práticos, bem como o processo de aprendizagem e os objectivos dos voluntários. 
Contém a informação necessária para a prevenção/gestão de crises. Atribui 
responsabilidades claras às organizações de envio, de acolhimento e de coordenação 
e a correspondente divisão da subvenção. Em caso de alterações significativas da 
convenção de actividade, todos os parceiros envolvidos têm de redigir e assinar uma 
convenção de actividade revista. Em caso de dúvida, os critérios e regras do SVE 
estipulados no Guia do Programa prevalecem sobre as disposições da convenção de 
actividade. Antes do início de qualquer actividade, tem de ser enviada uma cópia da 
convenção de actividade (e, posteriormente, de qualquer alteração substancial) à 
agência nacional ou à Agência de Execução que atribuiu a subvenção, para facilitar 
o acompanhamento das actividades e o planeamento da formação/reuniões dos 
voluntários. 

Seguro 

Todos os voluntários têm de estar cobertos pelo seguro de grupo da Comissão para 
os voluntários do SVE, que completa a cobertura dos sistemas nacionais de 
segurança social – quando aplicável – através do cartão europeu de seguro de doença 
(ou similar) do voluntário. 

Quais são os apoios disponíveis? 

Apoio e serviços não-financeiros do SVE 

No Serviço Voluntário Europeu, é prestado aos jovens e organizações apoio técnico e 
de qualidade pelas agências nacionais e pelas chamadas organizações de apoio e 
orientação do SVE, a nível nacional, e pela Agência de Execução para a Educação, o 
Audiovisual e a Cultura e pela Comissão, a nível europeu.  
 
O serviço principal consiste em ajudar na identificação de voluntários e de 
organizações de envio, de acolhimento e de coordenação e, se tal for solicitado, em 
fazer corresponder os interesses mútuos, os perfis e as expectativas.  
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O serviço destina-se, essencialmente, a ajudar aqueles que desejam participar no 
SVE mas ainda não dispõem dos contactos europeus ou internacionais necessários. 
Nestes casos, a base de dados na Internet das organizações de SVE acreditadas pode 
ser também uma grande ajuda (ver sítio web da Comissão). 
 
Além deste, podem ser prestados outros serviços. Para saber mais sobre o âmbito 
exacto dos serviços disponíveis, contactar a agência nacional competente ou a 
Agência de Execução. 

Organizações de orientação e apoio do SVE 

Complementando, se necessário, a prestação de serviços do SVE, as organizações de 
orientação e apoio do SVE são identificadas pelas agências nacionais entre a 
sociedade civil e o sector público. Quando solicitadas, estas organizações ajudam na 
identificação de voluntários e de organizações de envio e de acolhimento. Podem 
igualmente ajudar a fazer corresponder os interesses, perfis e expectativas dos 
voluntários e organizações e apoiar a constituição de parcerias. No entanto, o 
processo de recrutamento e selecção de voluntários continua a ser da 
responsabilidade das organizações de envio, acolhimento ou coordenação, e não das 
organizações de orientação e apoio do SVE nem das agências nacionais.  
Além destas tarefas principais, as organizações de orientação e apoio do SVE podem 
igualmente contribuir para o desenvolvimento do âmbito temático ou geográfico do 
SVE ou para atingir um determinado grupo-alvo. O conjunto de serviços que prestam 
é determinado pelas agências nacionais, de acordo com as prioridades do programa 
Juventude em Acção, com as respectivas capacidades e com a situação do SVE em 
cada país. Em casos justificados, esta função de orientação e apoio pode ser também 
confiada a particulares. 
As organizações de orientação e apoio do SVE não podem assumir as 
responsabilidades de gestão contratual ou financeira que cabem às agências 
nacionais. Mas podem enviar, acolher ou coordenar voluntários e receber subvenções 
de projectos, desde que estejam acreditadas como organizações de envio, 
acolhimento ou coordenação do SVE. 

Passe Jovem 
Os voluntários têm direito a um «Passe Jovem», que descreve e valida a experiência 
de aprendizagem não formal. Este documento pode ser de grande utilidade para a 
futura carreira educativa ou profissional do voluntário. Através do «Passe Jovem», a 
Comissão Europeia assegura que a actividade voluntária é reconhecida como 
experiência educativa e como um período de aprendizagem não formal e informal. O 
relatório de conclusão é elaborado conjuntamente pelo voluntário e por um 
representante da organização de acolhimento, é assinado por ambos e entregue 
directamente ao voluntário no final da actividade voluntária no estrangeiro. 

Estruturas anteriores de SVE 
Um voluntário pode optar por participar nas actividades das estruturas nacionais de 
anteriores voluntários do SVE, durante ou depois do SVE. Para mais informações, 
consultar a agência nacional. 
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Exemplos 

 
 Um ou mais voluntários são enviados para uma actividade de SVE numa 

organização de acolhimento local, regional, nacional, europeia ou internacional. 
Pode ser, por exemplo, um centro de juventude, uma loja de comércio justo, uma 
associação desportiva, um lar de idosos, um jardim-de-infância, uma escola, um 
município, uma organização de protecção civil, uma ONG de ajuda ao 
desenvolvimento, o secretariado de uma ONG europeia, um teatro, um museu, uma 
reserva natural, um centro de artes, etc. 

 Voluntários – individualmente ou em grupo – executam tarefas em benefício da 
comunidade, como, por exemplo, restaurar o património cultural (igrejas, castelos, 
etc.). 

 Um grupo de voluntários apoia um evento na área da cultura, da juventude, do 
desporto, etc. Pode ser um festival de teatro local ou regional, uma Capital Europeia 
da Cultura, um evento desportivo com atletas deficientes, os Jogos Olímpicos, um 
campeonato de futebol, um festival de juventude, etc. 

 Um grupo de voluntários ajuda na reabilitação ambiental, na reconstrução, na criação 
de capacidades e de confiança a médio ou longo prazo, depois de uma catástrofe 
natural ou provocada pelo homem ou de um conflito. Pode ser, por exemplo, uma 
grande tempestade ou tremor de terra que destruiu a natureza ou infra-estruturas ou 
uma guerra civil que deixou profundas divisões entre diferentes grupos de uma 
sociedade. 
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Carta do Serviço Voluntário Europeu 

 
Carta do Serviço Voluntário Europeu 

 
A Carta do Serviço Voluntário Europeu (SVE) faz parte integrante do presente guia do programa «Juventude 
em Acção». Destaca os papéis das organizações de envio, de acolhimento e coordenadora no âmbito do SVE 
e enuncia os grandes princípios e os critérios de qualidade do SVE. As disposições desta Carta são 
subscritas por toda e qualquer organização SVE. 
 
Parceria SVE 
Toda e qualquer actividade do SVE deve assentar numa sólida parceria entre as organizações de envio, de 
acolhimento e coordenadora e o voluntário. Deverá haver uma boa correspondência entre o perfil do 
voluntário e as tarefas. Antes do início da actividade é assinada por todos os parceiros uma convenção de 
actividade.  
• A organização de envio é responsável pela a preparação e a assistência aos voluntários antes, durante e 

após as actividades SVE.  
• Incumbe à organização de acolhimento assegurar ao voluntário condições de vida e de trabalho seguras 

e decentes durante todo o período da actividade. Deve proporcionar-lhe apoio pessoal, linguístico e 
assistência relacionada com as tarefas a cumprir, incluindo a designação de um orientador para o 
voluntário.  

• A organização coordenadora (candidate) tem a missão de facilitar a execução do projecto, prestando 
apoio administrativo e qualitativo a todos os parceiros e permitir a sua constituição em rede.  

 
Princípios do SVE a respeitar 
• A dimensão de aprendizagem educativa e intercultural não formal, por meio da definição clara de um 

plano de aprendizagem para o voluntário. 
• A dimensão de serviço, pela definição clara do carácter sem fins lucrativos e das tarefas do voluntário. 

É indispensável assegurar um serviço a tempo inteiro e um papel activo do voluntário na execução das 
actividades. As actividades de voluntariado do SVE não podem substituir nenhum posto de trabalho.  

• O benefício para a comunidade local e os contactos com esta. 
• O SVE é gratuito para os voluntários. 
• Acessibilidade e inclusão: Ao recrutarem voluntários do SVE, as organizações garantem a 

acessibilidade do SVE para todos os jovens, sem qualquer forma de discriminação em razão da origem 
étnica, religião, orientação sexual ou opinião política. Se o projecto se destinar a voluntários com 
menores oportunidades, é necessário prever infra-estruturas e os meios necessários para lhes dar 
preparação, apoio e acompanhamento. 

 
Padrões de qualidade do SVE a respeitar 
Assistência ao voluntário 
• Antes, durante e após as actividades de SVE, em particular na prevenção e gestão de crises; 
• Nos procedimentos relativos a seguros, visto, autorização de residência, viagens e em todos os 

procedimentos administrativos SVE; 
• Facilitando a participação do voluntário no ciclo de formação SVE (formação antes da partida, 

formação à chegada, reunião intercalar e avaliação final); 
• Prevendo medidas de avaliação adequadas; 
• Incentivando a realização de uma actividade de seguimento: Cada voluntário tem o direito de planear e 

realizar uma actividade de seguimento.  
Informação 
• Todos os parceiros SVE têm o direito a receber informação completa sobre a actividade, devendo 

concordar em todos os aspectos.  
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• É indispensável prever medidas para assegura a visibilidade, a disseminação e a publicidade. 
Reconhecimento 
• Cada voluntário do SVE tem direito a receber o «Passe Jovem». 
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Sumário das normas de financiamento 
Ver os quadros seguintes. 
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Programa Juventude em 
Acção 

 

Sumário das normas de financiamento 
Os valores são expressos em euros 

Tipo de despesa / 
projecto 

Beneficiário Base de 
financia
mento 

Montante 
Os montantes 

fixos e as tarifas 
fixas podem ser 
adaptados pelas 

agências 
nacionais 

Regra de atribuição Utilização da subvenção comunitária Obrigações de informação 
Todos os documentos devem ser guardados 

para efeitos de controlo durante 5 anos 
depois da conclusão do projecto 

Despesas de viagem 
do voluntário 

Custos reais + 
tarifa fixa 
(máx. 

Custos 
reais 

100% Automática Despesas de viagem entre o local de 
residência e o do projecto (bilhete de ida e 
volta). Utilização dos meios de transporte e 
das tarifas mais baratas (tarifa APEX de 
avião e 2ª classe no comboio) 

Comprovativos de todos os custos 
suportados, cópias de bilhetes/ facturas 

Custos da 
actividade de envio 

Custos reais + 
tarifa fixa 
(máx. 

Montante 
fixo 

450 euros por 
voluntário (1) 

Automática Recrutamento, preparação do voluntário, 
seguro, ajuda na obtenção de visto, 
manutenção do contacto com o voluntário, 
avaliação, acompanhamento, 
administração/comunicação 

Resultados / realizações a descrever no 
relatório final 

Custos da 
actividade de 
acolhimento 

Organização 
de 
acolhimento 

Taxa fixa 450 euros por 
voluntário e por 
mês de 
voluntariado no 
estrangeiro (1) 

Automática Apoio ao voluntário (apoio relacionado 
com a tarefa, linguístico e pessoal, 
orientação), alojamento, alimentação, 
transportes locais, 
administração/comunicação  

Resultados / realizações a descrever no 
relatório final  
 
Declaração do apoio recebido assinada 
pelo voluntário no relatório final. 

Custos com vistos e 
conexos e custos 
com vacinas 
 
 
 

Organização 
coordenadora, 
de envio ou de 
acolhimento 

Custos 
reais 
 
 
 
 

100% Condição: as necessidades e 
objectivos dos custos excepcionais 
têm de ser justificados na 
candidatura. 

Custos com vistos e conexos, e custos com 
autorizações de residência e vacinas 

Comprovativos de todos os custos 
suportados, cópias de facturas / recibos 
 

Subsídio do 
voluntário 

Organização 
de 
acolhimento 
ou org. 
coordenadora 

Em função 
do país 

Ver quadro infra Automática Para ser entregue como «dinheiro de 
bolso» ao voluntário (semanal ou 
mensalmente), para despesas pessoais 
suplementares 

Declaração assinada pelo voluntário no 
relatório final 
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Formação à 
chegada 

Organização 
de 
acolhimento 
ou org. 
coordenadora 

Custos 
reais 

100% até 800 € 
por participante.
(voluntários, 
formadores, etc.)

Condição: o conteúdo e objectivos 
das acções planeadas têm de ser 
descritos na candidatura e estar de 
acordo com as normas mínimas da 
Comissão para a formação dos 
voluntários.  
 
NÃO é concedida no caso de o 
voluntário participar na formação 
organizada por ou em nome das 
agências nacionais (sem encargos)

Custos directamente ligados à organização 
da actividade 

Comprovativos de todas as despesas 
efectuadas, cópias de facturas/recibos até 
ao montante máximo 

Formação antes da 
partida, reunião 
intercalar e 
avaliação final.  
 

Organização 
coordenadora 
e/ou 
organização 
de 
acolhimento 

Custos 
reais 

100% , até 300 
euros por 
participante 
(voluntários, 
formadores, etc.)

Condição: o conteúdo e objectivos 
das acções planeadas têm de ser 
descritos na candidatura e estar de 
acordo com as normas mínimas da 
Comissão para a formação dos 
voluntários.  
 
NÃO é concedido no caso de o 
voluntário participar na formação 
organizada por ou em nome das 
agências nacionais (sem encargos)

Custos directamente ligados à organização 
da actividade 

Comprovativos de todas as despesas 
efectuadas, cópias de facturas/recibos até 
ao montante máximo 

Actividade de 
acompanhamento 
do voluntário 

Organização 
coordenadora 

Montante 
fixo 

500 euros por 
voluntário 

Opcional: esta actividade pessoal 
de acompanhamento posterior 
pode ser realizada pelo voluntário 
dentro dos seis meses subsequentes 
ao final da actividade de SVE no 
exterior. Pode ter a duração 
máxima de um mês. 

O montante fixo é pago integralmente ao 
voluntário. A actividade deve ter por base 
a experiência do SVE, destacar e divulgar 
os seus resultados e promover o SVE e o 
voluntariado. 

Resultados / realizações a descrever no 
relatório final 

Custos de 
coordenação 

Organização 
coordenadora 

Montante 
fixo 
 
 

300 euros por 
organização 
parceira 
+ 
150 euros por 
voluntário 
 

Condição: o conteúdo e objectivos 
das actividades de coordenação 
têm de ser justificadas na 
candidatura 
 

Custos de coordenação, acompanhamento, 
estabelecimento de redes, comunicação, 
administração, salários, reuniões com os 
parceiros do projecto. 
 
NÃO é concedido se houver no projecto 
apenas uma organização de envio e uma 
organização de acolhimento, sendo uma 
delas a organização coordenadora 

Resultados / realizações a descrever no 
relatório final 
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Custos de 
visibilidade e 
valorização 

Organização 
coordenadora 

Custos 
reais 

Até 10% da 
subvenção 
comunitária 

Condição: o conteúdo e objectivos 
das actividades de 
visibilidade/valorização têm de ser 
justificados na candidatura 
 
 

Publicitação, visibilidade, conferência de 
imprensa, documentação, divulgação das 
melhores práticas e resultados pelas 
organizações, etc. 

Comprovativo de todas as despesas 
efectuadas, cópias de facturas/recibos até 
ao montante máximo 

 
(1) Para apresentação de candidaturas de projectos às agências nacionais, contactar a agência nacional respectiva para informação actualizada sobre os montantes fixos/tarifas fixas 

aplicados ao nível nacional e/ou consultar a tabela publicada no sítio web da Comissão. Para apresentação de candidaturas de projectos à Agência de Execução em Bruxelas, os 
montantes aplicados são os da tabela infra.  
Para actividades de grupo do SVE em países do programa, o montante fixo para «custos de actividades de acolhimento» do país de acolhimento aplica-se a todas as candidaturas de 
projectos a nível nacional e europeu. 

                Note-se que é autorizada a transferência de até 10% entre rubricas da subvenção com base nos custos reais, sem alteração do acordo financeiro. Não são autorizadas transferências 
de custos reais para montantes fixos (ou vice-versa). 
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Financiamento suplementar para projectos que envolvam jovens com menos oportunidades 
 

Tipo de despesa / 
projecto 

Beneficiário Base de 
financiament

o 

Montante 
Os montantes fixos 

podem ser adaptados 
pelas agências nacionais

Regra de 
atribuição 

Utilização da subvenção comunitária Obrigações de informação 
Todos os documentos devem ser 

guardados para efeitos de controlo 
durante 5 anos depois da 

conclusão do projecto 
Visita prévia de 
planeamento 

Custos reais + 
tarifa fixa 
(máx.) 

Custos reais + 
tarifa fixa 
(máximo 2 
dias) 

100% das despesas de 
viagem 
+ 48 € /dia/pessoa/ 
parceiro de envio 
(uma ou duas na 
condição de que a 
segunda seja um 
jovem participante) (1)

Condição: a 
necessidade e os 
objectivos da visita 
prévia de planeamento 
têm de ser justificada 
na candidatura 

 Custos de viagem entre o local de residência e 
o do projecto. Utilização dos meios de 
transporte e das tarifas mais baratas (tarifa 
APEX de avião e bilhete de 2ª classe no 
comboio). Taxa fixa para alojamento e outras 
despesas durante a visita. 

Cópia dos bilhetes de viagem e 
resultados /realizações a 
descrever no relatório final 

Orientação reforçada Organização de 
acolhimento 
e/ou de envio 

Taxa fixa 250 € por voluntário e 
por mês (1) 
 

Condição: a 
necessidade e os 
objectivos da 
orientação reforçada, 
assim como os 
detalhes do apoio 
pessoal, têm de ser 
justificados e 
explicados na 
candidatura 

Apoio pessoal suplementar a voluntários com 
menos possibilidades durante a preparação, a 
actividade de SVE no exterior e o seguimento. 

Resultados / realizações a 
descrever no relatório final 

Custos excepcionais 
 
 
 

Organização de 
acolhimento 
e/ou de envio 

Custos reais 
 
 
 
 

até 100% Condição: as 
necessidades e 
objectivos dos custos 
excepcionais têm de 
ser justificados na 
candidatura. 

Custos directamente relacionados com os 
voluntários com menos oportunidades/ 
necessidades especiais 
 

Comprovativos de todos os 
custos suportados, cópias de 
facturas / recibos 
 

 
(1) Para apresentação de candidaturas de projectos às agências nacionais, contactar a agência nacional respectiva para informação actualizada sobre os montantes fixos/tarifas fixas 

aplicados ao nível nacional e/ou consultar a tabela publicada no sítio web da Comissão. 
Para apresentação de candidaturas de projectos à Agência de Execução em Bruxelas, os montantes aplicados são os da tabela infra.  
Para actividades de grupo do SVE em países do programa, o montante fixo para «custos de actividades de acolhimento» do país de acolhimento aplica-se a todas as candidaturas de 
projectos a nível nacional e europeu. 

 
Note-se que é autorizada a transferência de até 10% entre rubricas da subvenção com base nos custos reais, sem alteração do acordo financeiro. Não são autorizadas transferências 
de custos reais para montantes fixos (ou vice-versa). 
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SUBSÍDIOS DOS VOLUNTÁRIOS 
em euros por mês 

 
Estados-Membros da União Europeia (UE)19 
 

 

Áustria 110 
Bélgica 105 
Chipre 95 
República Checa 95 
Dinamarca 140 
Estónia 85 
Finlândia 120 
França 125 
Alemanha 105 
Grécia 95 
Hungria 95 
Irlanda 125 
Itália 115 
Letónia 80 
Lituânia 80 
Luxemburgo 105 
Malta 95 
Países Baixos 115 
Polónia 85 
Portugal 95 
Eslováquia 95 
Eslovénia 85 
Espanha 105 
Suécia 115 
Reino Unido 150 

                                                 
19 São elegíveis para o programa Juventude em Acção os indivíduos naturais dos 
países e territórios ultramarinos (PTU) e, se aplicável, os organismos e instituições 
públicos e privados dos PTU, nos termos do regulamento do programa e nas 
condições aplicáveis aos Estados-Membros aos quais se encontram ligados. Os PTU 
constam do Anexo 1A da Decisão do Conselho, de 27 de Novembro de 2001, relativa 
à associação dos países e territórios ultramarinos à Comunidade Europeia 
(2001/822/CE), Jornal Oficial L 314, de 30 de Novembro de 2001. 
 

Países participantes pertencentes à Associação Europeia de 
Comércio Livre (EFTA ) e que são membros do Espaço 
Económico Europeu (EEE) 

 

Islândia 145 
Liechtenstein 130 
Noruega 145 
Países participantes que são candidatos à adesão à União 
Europeia 

 

Bulgária 65 
Roménia 60 
Turquia 85 
Países participantes no processo de estabilização e 
associação 

 

Sueste Europeu  
Albânia 50 
Bósnia e Herzegovina 65 
Croácia 60 
Antiga República Jugoslava da Macedónia (ARJM) 50 
Montenegro 80 
Sérvia 80 
Países participantes na política europeia de vizinhança20 
 

 

Países parceiros mediterrânicos  
Argélia 85 
Egipto 65 
Israel 105 
Jordânia 60 
Líbano 70 
Marrocos 75 
Autoridade Palestiniana da Cisjordânia e da Faixa de Gaza 60 
Síria 80 
Tunísia 60 
Europa Oriental e Cáucaso  
Arménia 70 
Azerbaijão 70 
Bielorrússia 90 
Geórgia 80 
Moldávia 80 
Federação Russa 90 
Ucrânia 80 

                                                 
20 Embora não participe na Política Europeia de Vizinhança, a Federação Russa é 
considerada como país parceiro vizinho ao abrigo de um acordo especial de parceria 
assinado com a União Europeia. 
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Outros países parceiros do mundo  
Afeganistão 50 
Samoa Americana 70 
Andorra 70 
Angola 105 
Antígua e Barbuda 85 
Argentina 75 
Austrália 75 
Bahamas 75 
Bangladeche 50 
Barbados 75 
Belize 50 
Benim 50 
Bolívia 50 
Botsuana 50 
Brasil 65 
Brunei 60 
Burkina Faso 55 
Burundi 50 
Camboja 50 
Camarões 55 
Canadá 65 
Cabo Verde 50 
Chade 65 
Chile 70 
China 55 
Colômbia 50 
Comores 50 
Congo (República Democrática do) 105 
Congo (República do) 70 
Ilhas Cook 50 
Costa Rica 50 
Djibuti 65 
Domínica 75 
República Dominicana 60 
Timor Leste 50 
Equador 50 
Salvador 55 
Guiné Equatorial 60 
Eritreia 50 
Etiópia 50 
Fiji 50 
Gabão 75 
Gâmbia 50 
Gana 70 
Granada 75 

Guatemala 50 
Guiné, República da 50 
Guiné-Bissau 50 
Guiana 50 
Haiti 65 
Honduras 50 
Hong-Kong 60 
Índia 50 
Indonésia 50 
Costa do Marfim 60 
Jamaica 60 
Japão 130 
Cazaquistão 70 
Quénia 60 
Quiribati 60 
Quirguizistão 75 
Laos 50 
Lesoto 50 
Libéria 85 
Macau 55 
Madagáscar 50 
Malavi 50 
Malásia 50 
Mali 60 
Marianas 70 
Ilhas Marshall 50 
Mauritânia 50 
Maurícia 60 
México 70 
Micronésia 55 
Mónaco 75 
Moçambique 60 
Namíbia 50 
Nauru 50 
Nepal 50 
Nova Zelândia 60 
Nicarágua 50 
Níger 50 
Nigéria 50 
Niue 50 
Palau 50 
Panamá 50 
Papua Nova Guiné 55 
Paraguai 50 
Peru 75 
Filipinas 60 
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Ruanda 65 
São Cristóvão e Neves 85 
Santa Lúcia 75 
São Vicente e Granadinas 75 
Samoa 50 
São Marinho 60 
São Tomé Príncipe 60 
Senegal 65 
Seicheles 85 
Serra Leoa 55 
Singapura 75 
Ilhas Salomão 50 
África do Sul 50 
Coreia do Sul 100 
Sudão 55 
Suriname 55 
Suazilândia 50 
Suíça 80 
Tanzânia 50 
Tailândia 60 
Togo 60 
Tokelau 50 
Tonga 50 
Trindade e Tobago 60 
Tuvalu 50 
Uganda 55 
Estados Unidos 80 
Uruguai 55 
Usbequistão 75 
Vanuatu 60 
Vaticano 60 
Venezuela 85 
Vietname 50 
Iémen 60 
Zâmbia 50 
Zimbabué 50 
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E. ACÇÃO 3 - Juventude no Mundo 
O que é Juventude no Mundo? 
Juventude no Mundo é uma acção que se destina a promover o intercâmbio e a cooperação 
no domínio da juventude, da educação formal e não formal com outras regiões do mundo.  
 
Juventude no Mundo apoia projectos que envolvam jovens dos chamados «países 
parceiros», expressão que designa todos os países que podem participar no programa 
Juventude em Acção, mas que não podem ser definidos como «países do programa».  
 
Esta medida apoia Intercâmbios de Jovens – principalmente multilaterais, mas não 
excluindo os bilaterais – que permitem a diversos grupos de jovens de Países do Programa e 
países parceiros encontrarem-se e participarem em conjunto num programa de actividades.  
 
Abrange também a formação dos profissionais activos no domínio da juventude e nas 
organizações de juventude dos Países do Programa e dos países parceiros, bem como no 
intercâmbio de experiências, conhecimentos especializados e boas práticas entre eles. Apoia 
actividades que facilitem a criação de projectos e de parcerias duradouras e de qualidade21. 

Quais são os objectivos da acção? 
Ao apoiar actividades que envolvem jovens e organizações de jovens de países parceiros, a 
Comissão Europeia esforça-se por promover o diálogo, a tolerância mutual, a sensibilidade 
intercultural e a solidariedade para além das fronteiras da União Europeia, lutar contra os 
preconceitos e os estereótipos, e erguer sociedades baseadas na compreensão e no respeito 
mútuos.  
 
Estas actividades visam igualmente contribuir para o desenvolvimento da sociedade civil e 
para o reforço da democracia nos países parceiros. 

                                                 
21 O Serviço Voluntário Europeu (Acção 2 deste programa) está também aberto à cooperação com 
países parceiros (incluindo «outros países parceiros no mundo»). Todos os critérios aplicáveis estão 
descritos exclusivamente na secção sobre a Acção 2 deste guia. Para mais informação, ver secção 
D. 
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Acção 3.1 – Cooperação com os países vizinhos dos países da União 
Europeia 
Esta medida apoia projectos com os países parceiros que são considerados países vizinhos 
ao abrigo da Política Europeia de Vizinhança22, assim como com a Federação Russa e os 
países do Sueste Europeu (ver lista completa dos países parceiros vizinhos na secção B do 
presente guia).  
 
Os objectivos desta acção são os seguintes: 
 

• contribuir para a paz e a estabilidade nas fronteiras da UE alargada e para além delas, 
através do reforço do diálogo intercultural, da compreensão mútua e da tolerância 
entre os jovens.  

• e contribuir para a consolidação da democracia e da sociedade civil, facilitando a 
integração e a participação activa dos jovens, e incentivando o desenvolvimento de 
estruturas de juventude. 

Que tipos de actividades são elegíveis? 

No âmbito desta acção podem ser apoiados os seguintes tipos de actividades: 
 

• Intercâmbio de Jovens, com base no mesmo modelo previsto na Acção 1.1, com 
algumas especificidades; 

• Projectos de formação e de ligação em rede, com base no mesmo modelo previsto na 
Acção 4.3, com algumas especificidades. 
 
As principais características das actividades em questão são, por conseguinte, 
descritas noutras partes do Guia do Programa; queira consultar as secções 
correspondentes.  
 
A secção seguinte é dedicada às especificidades ligadas à participação dos países 
parceiros vizinhos em Intercâmbios de Jovens e em Projectos de formação e de 
ligação em rede. 

Intercâmbio de jovens 

Quais são os critérios de elegibilidade?  

Ver critérios gerais de elegibilidade na secção B e critérios de elegibilidade 
específicos descritos no capítulo relativo à Acção 1,1. 
 
Critérios suplementares de elegibilidade que se aplicam a esta acção: 

                                                 
22 Que assinaram acordos com a Comunidade Europeia no âmbito da juventude. 
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Grupos parceiros 

Um ou mais dos grupos parceiros são provenientes de um país parceiro vizinho. 
Tem de participar pelo menos um Estado-Membro da UE. 
 
Um grupo parceiro tem de ser: 

• uma organização ou associação sem fins lucrativos ou 
• um organismo público local ou regional 
• um grupo informal de jovens. 

 
localizado em Países do Programa ou em países parceiros do programa.  
 
No caso de um grupo informal, um dos jovens (o representante do grupo) assumirá a 
responsabilidade de apresentar a candidatura e de assinar a convenção de subvenção. 
São necessários os seguintes parceiros: 
 
Os intercâmbios multilaterais devem envolver grupos de pelo menos dois países 
parceiros vizinhos. Os projectos com a Rússia – dada a grande dimensão e a 
diversidade geográfica e étnica deste país – não têm de envolver outro país parceiro 
vizinho. Ao invés, a Rússia poderá ser representada por duas organizações parceiras 
provenientes de duas regiões diferentes dentro do país. 
 
Os intercâmbios bilaterais e trilaterais destinam-se aos grupos parceiros que nunca 
organizaram Intercâmbios de Jovens.  

Participantes 

Podem participar num intercâmbio de jovens entre os 13 e os 25 anos residentes num 
país do programa ou num país parceiro vizinho. Em princípio, um pequeno número 
de participantes de um grupo pode ter mais de 25 anos, mas os participantes não 
podem ter mais de 30 anos.  

Local 

A actividade de intercâmbio pode ter lugar num país do programa ou num país 
parceiro vizinho participante no projecto, excepto nos países parceiros Euro-Med. 

Quais são os critérios de selecção? 

Ver critérios gerais de selecção na secção B. 

Quais são os critérios de atribuição? 

A qualidade das propostas será avaliada tendo em conta os seguintes elementos: 
• a qualidade do programa e dos métodos de trabalho propostos; 
• a pertinência dos objectivos de aprendizagem propostos; 
• a dimensão europeia do projecto; 
• repercussões esperadas do projecto; 
• medidas previstas para assegurar a visibilidade do projecto; 
• medidas previstas para a valorização e seguimento do projecto. 
 
Além disso: 
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Será dada prioridade a projectos que reflictam as prioridades gerais do programa, isto 
é, a participação de jovens, a diversidade cultural, a cidadania europeia e a inclusão 
social.  
Para além disso, podem ser fixadas anualmente prioridades para o programa 
Juventude em Acção, que serão divulgadas no sítio web da Comissão e das agências 
nacionais e no anexo ao presente guia do programa.  

 
Será igualmente dada prioridade aos projectos que versem os seguintes eixos 
temáticos: 
• reforço da sociedade civil, da cidadania e da democracia, 
• luta contra o racismo e a xenofobia, 
• diálogo interétnico e inter-religioso, 
• reconciliação e reconstrução pós-conflito, 
• participação activa da mulher na sociedade, 
• direito das minorias, 
• cooperação regional, 
• protecção do património e do ambiente. 

É dada prioridade ao intercâmbio multilateral de jovens, uma vez que, deste modo, é 
maior o valor acrescentado europeu. 

 Equilíbrio geográfico 

Os projectos devem procurar um equilíbrio entre o número de Países do Programa e 
de países parceiros vizinhos participantes. Os grupos nacionais devem ser o mais 
equilibrados possível e ter aproximadamente o mesmo número de participantes. 

Cooperação regional 

Os projectos devem também ter em vista promover a participação de jovens dos 
países parceiros vizinhos que pertencem à mesma região, isto é, Sueste Europeu, 
Europa Oriental e Cáucaso e Países Parceiros Mediterrânicos.  

Projectos de formação e ligação em rede 

Quais são os critérios de elegibilidade?  

Ver critérios gerais de elegibilidade na secção B e critérios de elegibilidade 
específicos descritos no capítulo relativo à Acção 4,3. 
 
Critérios suplementares de elegibilidade que se aplicam a esta acção: 

Parceiros 

Os projectos devem envolver pelo menos dois parceiros oriundos dos países 
parceiros vizinhos e dois parceiros vindos países do programa. 
A observação de actividades profissionais no posto de trabalho e as visitas de 
viabilidade constituem excepções, já que envolvem pelo menos uma organização 
parceira de um país parceiro vizinho e um parceiro de um país do programa. 
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Em qualquer tipo de projecto, tem de estar envolvido pelo menos um Estado-
Membro da UE.  
Um parceiro tem de ser: 

 
• uma organização ou associação sem fins lucrativos ou 
• um organismo público local ou regional 
• um grupo informal de jovens.  

 
localizado num país do programa ou num país parceiro vizinho. 
No caso de um grupo informal, um dos jovens (o representante do grupo) assumirá a 
responsabilidade de apresentar a candidatura e de assinar a convenção de subvenção. 
São necessários os seguintes parceiros: 

Participantes 

Todos os intervenientes ou partes interessadas no domínio da educação não formal e 
da juventude num país parceiro ou num país parceiro vizinho podem participar em 
programas de formação e ligação em rede.  

Local 

A actividade pode ter lugar num país do programa ou num país parceiro vizinho 
envolvido no projecto, excepto num país parceiro Euro-Med. 

Quais são os critérios de selecção? 

Ver critérios gerais de selecção na secção B. 

Quais são os critérios de atribuição? 

A qualidade das propostas será avaliada tendo em conta os seguintes elementos: 
 
• a qualidade do programa e dos métodos de trabalho propostos; 
• a pertinência dos objectivos de aprendizagem propostos; 
• a dimensão europeia do projecto; 
• repercussões esperadas do projecto; 
• medidas previstas para assegurar a visibilidade do projecto; 
• medidas previstas para a valorização e seguimento do projecto. 
 
Além disso: 
 
Será dada prioridade a projectos que reflictam as prioridades gerais do programa, isto 
é, a participação de jovens, a diversidade cultural, a cidadania europeia e a inclusão 
social. Para além disso, podem ser fixadas anualmente prioridades para o programa 
Juventude em Acção, que serão divulgadas no sítio web da Comissão e das agências 
nacionais e no anexo ao presente guia do programa. 
 
 
Será igualmente dada prioridade aos projectos que versem os seguintes eixos 
temáticos: 
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• reforço da sociedade civil, da cidadania e da democracia, 
• luta contra o racismo e a xenofobia, 
• diálogo interétnico e inter-religioso, 
• reconciliação e reconstrução pós-conflito, 
• participação activa da mulher na sociedade, 
• direito das minorias, 
• cooperação regional, 
• protecção do património e do ambiente. 

Equilíbrio geográfico 

Os projectos devem procurar um equilíbrio entre o número de Países do Programa e 
de países parceiros vizinhos participantes. Os grupos nacionais devem ser o mais 
equilibrados possível e ter aproximadamente o mesmo número de participantes. 

Cooperação regional 

Os projectos devem também ter em vista promover a participação de países parceiros 
vizinhos que pertencem à mesma região, isto é, Sueste Europeu, Europa Oriental e 
Cáucaso e Países Parceiros Mediterrânicos.  

Como fazer um bom projecto? 

Ver secções correspondentes nas Acções 1.1 e 4.3.  

Quem pode candidatar-se? 

As candidaturas podem ser lançadas por qualquer organização parceira estabelecida 
num dos Países do Programa ou nos países do Sueste Europeu. 
Grupos informais de jovens, assim como organizações parceiras estabelecidas em 
países parceiros que não os do Sueste Europeu não podem assumir o papel de 
parceiro coordenador (não podem candidatar-se elas próprias). 

Como candidatar-se? 

Devem ser seguidos diferentes procedimentos, dependendo do local onde tem lugar o 
projecto e onde o candidato apresenta o pedido. No final desta secção damos um 
quadro recapitulativo com os diferentes procedimentos de candidatura.  

Projectos que tenham lugar num país do programa 

1. As candidaturas devem ser apresentadas a nível europeu à Agência de Execução 
para a Educação, o Audiovisual e a Cultura, se: 

• o candidato for uma organização não governamental europeia 
(ONGE) estabelecida num dos Países do Programa e com 
membros/ramos em pelo menos oito países do programa; 

 
2. Todas as outras candidaturas devem se apresentadas a nível nacional a uma 

agência nacional de um país do programa, por: 
3.  
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• organizações estabelecidas no país do programa no qual tem lugar 
o projecto.  

Projectos que tenham lugar no Sueste Europeu 

1. As candidaturas devem ser apresentadas a nível europeu à Agência de Execução 
para a Educação, o Audiovisual e a Cultura, se: 

• o candidato for uma organização juridicamente constituída no país 
do Sueste Europeu que acolhe a actividade; 

• o candidato for uma organização não governamental europeia 
estabelecida num dos Países do Programa e com membros/ramos 
em pelo menos oito países do programa; 

 
2. As candidaturas são apresentadas a nível nacional a uma agência nacional de um 

país do programa, se: 
• o candidato for uma organização estabelecida num país do 

programa e pretenda assumir a liderança, coordenando e 
executando o projecto.  

Projectos que tenham lugar no Sueste Europeu e no Cáucaso: 

As organizações estabelecidas na Europa Oriental ou no Cáucaso podem participar 
somente como organizações parceiras e não podem candidatar projectos 
directamente.   
 
1. As candidaturas devem ser apresentadas a nível europeu à Agência de Execução 

para a Educação, o Audiovisual e a Cultura, se: 
• o candidato for uma organização não governamental europeia 

estabelecida num dos Países do Programa e com membros/ramos 
em pelo menos oito países do programa. 

 
2. Todas as outras candidaturas devem se apresentadas a nível nacional a uma 

agência nacional de um país do programa, por: 
• organizações estabelecidas num país do programa e que 

pretendam assumir a liderança, coordenando e executando o 
projecto.  

Projectos que tenham lugar em Países Parceiros Mediterrânicos: 

O programa Juventude em Acção não apoia projectos que tenham lugar nos países 
parceiros mediterrânicos.  
 
Na região euromediterrânica, o programa Juventude em Acção contribui para uma 
acção conjunta mais vasta da Comunidade, o programa Juventude Euro-Med.   
 
O programa de Juventude Euro-Med faz parte do 3º capítulo do Processo de 
Barcelona, lançado em 1995: parceria nos domínios social, cultural e humano. 
Pretende envolver os jovens dos países parceiros mediterrânicos num diálogo 
cultural permanente.  
 



 98

O programa é financiado através de dois recursos financeiros diferentes da 
Comunidade:  
 
• O programa Juventude em Acção, gerido pela DG Educação e Cultura da 

Comissão Europeia, apoia projectos Juventude Euro-Med que tenham lugar em 
países do programa; 
• Os fundos MEDA, geridos pelo Serviço de Cooperação EuropeAid da Comissão 

Europeia, apoia projectos que tenham lugar em países parceiros mediterrânicos.  
 
Embora os objectivos e critérios gerais sejam comuns, os projectos podem reger-se 
por regras, critérios e procedimentos específicos, dependendo da fonte da 
Comunidade de onde recebem a subvenção. 
 

Como são financiadas as actividades? 

Ver secções correspondentes nas Acções 1.1 e 4.3.  

Quais são as obrigações contratuais específicas? 

Ver secções correspondentes nas Acções 1.1 e 4.3. Além disso, é de salientar o 
seguinte: 

Contratos de financiamento multi-medidas 

As convenções de financiamento multi-medidas não se aplicam a projectos 
organizados em cooperação com países parceiros vizinhos ao abrigo da Acção 3.1. 

Quais são os apoios disponíveis? 

Três centros regionais de recursos SALTO (Sueste Europeu, Europa Oriental e 
Cáucaso e Euro-Med) promovem a cooperação entre os Países do Programa e os 
países parceiros vizinhos por meio da difusão de informação, da criação de 
capacidades e por meio da assistência que prestam na busca de parceiros. 
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Acção 3.2. Cooperação com «outros países parceiros do mundo» 

Quais são os objectivos da sub-acção? 
Esta sub-acção tem por objectivo apoiar projectos que promovam a cooperação entre 
Países do Programa e todos os outros países do mundo que não são vizinhos da 
União Europeia e que assinaram acordos com a Comunidade Europeia no 
domínio da juventude. 
 
Esta cooperação no domínio da animação de juventude e das políticas de juventude 
tem por objectivos: 

• o intercâmbio de experiências e de boas práticas no domínio da juventude e 
da educação não formal; 

• o apoio à formação e desenvolvimento de organizações de juventude e de 
pessoas envolvidas em actividades de juventude e educação não formal; 

• o desenvolvimento/reforço de parcerias e redes entre organizações de 
juventude; 

• Apoio à cooperação temática entre os jovens graças a intercâmbios 
multilaterais e bilaterais.  

 
Na Acção 3.2, será dada prioridade a projectos que envolvam países da América 
Latina, de África, das Caraíbas, do Pacífico e da Ásia. 

Quais são os critérios de selecção e como são financiados os 
projectos? 

As candidaturas elegíveis são avaliadas com base nos critérios de elegibilidade e de 
atribuição definidos nos convites à apresentação de candidaturas. Serão fixadas 
anualmente prioridades temáticas e/ou regionais por meio da publicação de convites 
à apresentação de candidaturas.  
 
O mecanismo da subvenção e as regras de financiamento serão definidos no texto do 
convite à apresentação de candidaturas.  

Como candidatar-se? 
Os beneficiários são seleccionados com base em convites anuais à apresentação de 
candidaturas. Para mais informações sobre formulários e prazos de candidatura, 
consultar o sítio web da Comissão ou contactar a Agência de Execução para a 
Educação, o Audiovisual e a Cultura. 
Esta sub-acção é promovida a nível centralizado. As candidaturas devem, portanto, 
ser enviadas directamente à Agência de Execução para a Educação, o Audiovisual e 
a Cultura. 
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Programa Juventude em Acção ACÇÃO 3 - Juventude no mundo 

 
Quadro recapitulativo dos procedimentos:  

Acção 3,1.: cooperação com os países vizinhos da União Europeia 
 

Região / país onde o projecto se 
desenrola Quem se pode candidatar? A quem se apresenta o pedido? 

Organização de um país do programa à agência nacional competente (procedimento descentralizado) 
Países participantes do programa 

organização não governamental europeia de juventude 
(ONGEJ) 

Agência de Execução para a Educação, o Audiovisual e a 
Cultura(procedimento centralizado) 

Organização de um país do programa à agência nacional competente (procedimento descentralizado) 

Organização do Sueste Europeu que acolhe uma 
actividade 

Agência de Execução para a Educação, o Audiovisual e a 
Cultura(procedimento centralizado) Sueste Europeu 

organização não governamental europeia de juventude 
(ONGEJ) 

Agência de Execução para a Educação, o Audiovisual e a 
Cultura(procedimento centralizado) 

Organização de um país do programa à agência nacional competente (procedimento descentralizado) 

Europa Oriental e Cáucaso 
organização não governamental europeia de juventude 

(ONGEJ) 
Agência de Execução para a Educação, o Audiovisual e a 

Cultura(procedimento centralizado) 

Países parceiros mediterrânicos ----- Projectos apoiados pelos fundos MEDA geridos pelo serviço de 
Cooperação EuropeAid 
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F. Acção 4 – Sistemas de apoio à juventude 
Quais são os objectivos da acção? 
A Acção 4 – Sistemas de Apoio à Juventude – do programa Juventude em Acção contribui 
para desenvolver a qualidade das estruturas de apoio, apoiar o trabalho dos profissionais 
activos no domínio da juventude, desenvolver a qualidade do programa e promover a 
participação cívica dos jovens a nível europeu, apoiando organismos activos a nível europeu 
no domínio da juventude. 
Este objectivo geral será prosseguido através: 
 

• Contribuir para a articulação em rede das organizações; 
• Desenvolver a formação e a colaboração entre profissionais activos no domínio da 

juventude, 
• Incentivar a inovação nas actividades em benefício dos jovens, 
• Contribuir para melhorar a informação dos jovens, dispensando uma atenção 

especial ao acesso a essa informação por parte dos jovens com deficiência, 
• Apoiar projectos e iniciativas a longo prazo no domínio da juventude de entidades 

regionais e locais, 
• Facilitar o reconhecimento da aprendizagem não formal e das competências 

adquiridas pelos jovens no âmbito deste programa, 
• Proceder ao intercâmbio de boas práticas. 

Que tipos de actividades são elegíveis? 
Para criar os instrumentos apropriados para a consecução dos objectivos acima referidos, 
foram definidas no âmbito da Acção 4 – Sistemas de apoio aos jovens – oito sub-acções: 
 
4.1 – Apoio aos organismos activos a nível europeu no domínio da juventude 
4.2 – Apoio ao Fórum Europeu da Juventude 
4.3 – Formação e ligação em rede de profissionais activos no domínio da juventude 
4.4 – Projectos que estimulem a inovação e a qualidade 
4.5 – Actividades de informação aos jovens, aos profissionais activos no domínio da 
juventude e às organizações de juventude 
4.6 – Parcerias 
4.7 – Apoio às estruturas do programa 
4.8 – Valorização do programa 
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Acção 4.1 – Apoio aos organismos activos a nível europeu no domínio 
da juventude 

Esta sub-acção presta apoio financeiro às ONG activas a nível europeu no domínio 
da juventude, contribuindo para as suas despesas de funcionamento. As organizações 
elegíveis são as que prossigam um objectivo de interesse geral europeu. As suas 
actividades devem contribuir para a participação dos jovens na vida pública e na 
sociedade e para a concepção e realização de actividades de cooperação europeia no 
domínio da juventude, em geral. Devem estar baseadas num dos Países do Programa 
e ter membros em pelo menos oito países do programa. 
 
Este apoio é prestado através de um convite anual à apresentação de candidaturas 
publicado no sítio web da Comissão e da Agência de Execução. 
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Acção 4.2 – Apoio ao Fórum Europeu da Juventude 
No âmbito desta sub-acção são atribuídas subvenções para apoiar as actividades em 
curso do Fórum Europeu da Juventude. 

Que tipos de actividades são financiados? 

Entre as actividades empreendidas pelo Fórum Europeu da Juventude, salientam-se 
as seguintes: 
 

• representar as organizações de juventude a nível europeu 
• coordenar as posições dos seus membros em relação à União Europeia 
• veicular a informação sobre a juventude a nível europeu 
• veicular a informação da União Europeia junto dos conselhos nacionais de 

juventude das organizações não governamentais; 
• promover e preparar a participação dos jovens na vida democrática 
• contribuir para o novo quadro de cooperação europeu no domínio da 

juventude estabelecido ao nível da União Europeia 
• concorrer para o desenvolvimento de políticas de juventude, do trabalho no 

domínio da juventude e das oportunidades educativas, bem como para a 
transmissão da informação relativa aos jovens e o desenvolvimento das 
estruturas representativas dos jovens através da Europa 

• promover debates e reflexões sobre a juventude na Europa e em outros pontos 
do globo e sobre a acção da União Europeia em prol da juventude. 

Contacto 

Fórum Europeu da Juventude 
Rue Joseph II, 120 
B-1000 Bruxelles 
Tel: +32 2 230 64 90 
Fax: +32 2 230 21 23 
http://www.youthforum.org  

http://www.youthforum.org/
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Acção 4.3 - Formação e ligação em rede de profissionais activos no domínio 
da juventude 

O que é formação e ligação em rede? 

Cooperação e parcerias, acções formação e de intercâmbio de boas práticas são os 
factores essenciais do desenvolvimento das organizações de juventude, da sociedade 
civil e daquelas pessoas que participam no trabalho no domínio da juventude.  
 
Nesta base, a Acção 4.3 apoia projectos que prossigam os seguintes objectivos:  

Objectivo 1 – Promoção de intercâmbio, cooperação e formação no domínio da juventude no 
plano europeu 

Este objectivo será prosseguido através do apoio a actividades que visem a 
sensibilização para a importância da cooperação europeia no domínio da juventude, 
assim como a promoção da cooperação e sinergias entre os muitos participantes 
envolvidos.  
  
As actividades apoiadas deverão permitir aos participantes:  
 

• identificar e intercambiar boas práticas e transferir conhecimentos a nível 
europeu, nacional, regional ou local; 

• comparar diferentes abordagens e estratégias; 
• trocar experiências no domínio do trabalho em prol da juventude; 

Objectivo 2 – Apoiar o desenvolvimento de projectos no âmbito do programa Juventude em 
Acção 

Este objectivo deve ser prosseguido através do apoio a actividades que visem ajudar 
os profissionais activos no domínio da juventude e os interessados em questões da 
juventude a prepararem e levarem a cabo projectos e iniciativas no contexto do 
programa Juventude em Acção, dando, especificamente:  
 

• Assistência no desenvolvimento de duas acções do programa Juventude em 
Acção (Juventude para a Europa e Serviço Voluntário Europeu) 

• apoio para a criação de capacidades e a inovação em relação à formação e 
cooperação internacional no domínio do trabalho em prol da juventude 

• oportunidades para os candidatos desenvolverem e melhorarem as suas 
competências na educação não formal 

• apoio para a descoberta de parceiros, através de actividades especificamente 
orientadas.  

 
Está em desenvolvimento um projecto de formação e de ligação em rede com vista 
realização de uma das seguintes actividades: 
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Observação de actividades profissionais no posto de trabalho (experiência prática de 
aprendizagem) 

Uma breve estada com uma organização parceira noutro país, com a finalidade de 
intercambiar boas práticas, adquirir competências e conhecimentos e/ou constituir 
parcerias duradouras através da observação participativa. 

Visita de viabilidade 

Uma curta reunião com potenciais parceiros para avaliar a possibilidade de e/ou 
preparar um potencial projecto transnacional. As reuniões de viabilidade visam 
melhorar e desenvolver a cooperação existente e/ou preparar uma futura actividade 
no âmbito do programa Juventude em Acção.  

Reunião de avaliação 

Uma reunião programada com parceiros, destinada a avaliar anteriores reuniões, 
seminários ou cursos de formação. Estas reuniões ajudam os parceiros a avaliarem e 
discutirem potenciais sequências depois de realizado um projecto comum.  

Visita de estudo 

Um programa organizado de estudo, de curta duração, que proporcione uma visão do 
trabalho no domino da juventude e/ou das políticas de juventude num dado país. A 
visita de estudo centra-se num tema e consiste em visitas e reuniões dedicadas a 
diferentes projectos e organizações no país escolhido. 

Actividade de constituição de parcerias 

Um evento organizado com vista a permitir aos participantes encontrarem parceiros 
para cooperação transnacional e/ou para a elaboração de projectos. As actividades de 
constituição de parcerias reúnem potenciais parceiros e facilitam o desenvolvimento 
de novos projectos em torno de um dado tema e/ou de uma acção do programa 
Juventude em Acção. 

Seminário 

Um evento organizado para proporcionar uma plataforma de discussão e intercâmbio 
de boas práticas, com base em contribuições teóricas, em torno de um ou mais temas 
escolhidos com interesse no domínio da juventude.  

Curso de formação 

Um programa de aprendizagem educativa sobre temas específicos, com o objectivo 
de melhorar as competências, conhecimentos e atitudes dos participantes. Os cursos 
de formação conduzem a uma maior qualidade do trabalho no domínio da juventude 
e/ou, especificamente, de projectos Juventude em Acção.  

Ligação em rede 

Actividades destinadas a criar novas redes ou a reforçar e ampliar as existentes no 
âmbito do programa Juventude em Acção. 
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Quais são os critérios de elegibilidade? 

Ver critérios gerais de elegibilidade na secção B. 
 
Os critérios específicos de elegibilidade aplicáveis a esta acção são os seguintes (ver 
no fim desta secção uma síntese dos critérios de elegibilidade): 

Parceiros 

Um projecto de formação e ligação em rede deve basear-se numa parceria de um 
mínimo de dois parceiros de diferentes países do programa.  

 
Um parceiro tem de ser: 

• uma organização ou associação sem fins lucrativos ou 
• um organismo público local, regional ou nacional ligado ao trabalho no 

domínio da juventude 
• um grupo informal de jovens.  

 
No caso de um grupo informal, um dos jovens (o representante do grupo) assumirá a 
responsabilidade de apresentar a candidatura e de assinar a convenção de subvenção. 
São necessários os seguintes parceiros: 
 
São necessários os seguintes participantes: 
 

• Para a observação de actividades profissionais no posto de trabalho e para as 
visitas de viabilidade: pelo menos dois parceiros que envolvam pelo menos 
dois países, dos quais pelo menos um Estado-Membro da UE; 

• para reuniões de avaliação, visitas de estudo, actividades de constituição de 
parcerias, seminários e cursos de formação: pelo menos quatro parceiros, de 
pelo menos quatro países, dos quais pelo menos um Estado-Membro da UE; 

• para ligação em rede: pelo menos seis parceiros, de pelo menos seis países, 
dos quais pelo menos um Estado-Membro da UE. 

Participantes 

Todas as pessoas envolvidas ou interessadas em educação não formal e juventude 
residentes num país do programa podem participar num projecto. Por exemplo, 
podem ser elegíveis pessoas ligadas às políticas da juventude a nível local ou 
regional ou pessoas que trabalhem com jovens, como profissionais activos no 
domínio da juventude, líderes de juventude, formadores, mediadores, orientadores ou 
tutores. 

São necessários os seguintes participantes: 

• para observação de actividades profissionais no posto de trabalho: até 2 
participantes; 

• para visitas de viabilidade: até 2 representantes por parceiro/organização; 
• para reuniões de avaliação, visitas de estudo, actividades de constituição de 

parcerias, seminários e cursos de formação: até 50 participantes (incluindo 
formadores e mediadores), representando cada parceiro/organização em 
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proporções apropriadas. O número apropriado de participantes depende da 
natureza e do tipo da actividade.  

Duração 

A duração adequada da actividade pode variar de acordo com o tipo de actividade 
organizada. Regra geral, as actividades não devem durar mais de 10 dias, excluindo 
viagens.  

Para certos tipos de actividades, está prevista uma duração específica: 

• para observação de actividades profissionais no posto de trabalho: 10 a 20 
dias úteis (excluindo dias de viagens); 

• para ligação em rede: até 18 meses 

Programa 

Deve ser assegurado um programa e um calendário bem estruturados, claramente 
ligados aos objectivos previamente fixados. 
As actividades não podem ter fins lucrativos. 

Local 

Aparte os projectos de ligação em rede, as actividades têm lugar no país da entidade 
que apresenta a candidatura para o projecto. 
  
Os projectos de ligação em rede podem desenrolar-se em qualquer um dos países dos 
parceiros envolvidos no projecto. 

Quais são os critérios de selecção? 

Ver critérios gerais de selecção na secção B. 

Quais são os critérios de atribuição? 

A qualidade das propostas será avaliada tendo em conta os seguintes elementos: 
• a qualidade do programa e dos métodos de trabalho propostos; 
• a pertinência dos objectivos de aprendizagem propostos; 
• a dimensão europeia do projecto; 
• repercussões esperadas do projecto; 
• medidas previstas para assegurar a visibilidade do projecto; 
• medidas previstas para a valorização e seguimento do projecto. 
 
Além disso: 
 
As subvenções para projectos de formação e de ligação em rede relacionados com o 
trabalho em prol dos jovens na Europa (objectivo 1) serão atribuídas aos projectos 
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que melhor reflictam temas relacionados com as prioridades identificadas no 
domínio das políticas europeias de juventude23. 
 
As subvenções para projectos de formação e de ligação em rede relacionados com o 
Juventude em Acção (objectivo 2) serão atribuídas aos projectos que melhor 
reflictam as prioridades gerais do programa, ou seja, a participação de jovens, a 
diversidade cultural, a cidadania europeia e a inclusão social. Para além disso, podem 
ser fixadas anualmente prioridades para o programa Juventude em Acção, que serão 
divulgadas no sítio web da Comissão e das agências nacionais e no anexo ao presente 
guia do programa. 

Como fazer um bom projecto?  

Os elementos qualitativos dependem da natureza e da estrutura de cada uma das 
actividades apoiadas. Não obstante algumas características específicas da actividade, 
os elementos mais importantes comuns a todas as actividades são, resumidamente, os 
seguintes: 

Metodologia 

Podem ser aplicadas diversos métodos e técnicas de educação não formal, em função 
das diferentes necessidades dos participantes e dos resultados pretendidos. De uma 
maneira geral, o projecto deve basear-se num processo de aprendizagem intercultural 
que estimule a criatividade, a participação activa e a iniciativa. 
 
 
 
Deve permitir que os participantes:  

• adquiram autoconfiança quando confrontados com novas experiências, 
atitudes e comportamentos; 

• adquirir ou cultivar qualificações, competências e conhecimentos que 
contribuam para o desenvolvimento social, profissional ou pessoal; 

• prevenir e combater o preconceito, o racismo e todas as atitudes conducentes 
à exclusão social; 

• desenvolver o sentido de tolerância e compreensão da diversidade. 

Objectivos de aprendizagem 

O projecto deve fixar objectivos de aprendizagem claros e viáveis para o grupo alvo, 
em termos de aquisição de competências transversais para o desenvolvimento 
pessoal, profissional e social.  

Programa 

O programa deve ser claramente definido, realista, proporcionado e equilibrado. 
Deve ser elaborado em comum por todos os parceiros e corresponder aos objectivos 
do projecto e às necessidades dos participantes. Deve procurar igualmente atribuir 

                                                 
23 Para consulta sobre a mais recente evolução da cooperação europeia em matéria de juventude, ver a ligação: 
http://ec.europa.eu/youth/whitepaper/post-launch/post_en_1_en.html 

http://ec.europa.eu/youth/whitepaper/post-launch/post_en_1_en.html
http://ec.europa.eu/youth/whitepaper/post-launch/post_en_1_en.html
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um papel activo aos participantes (por exemplo, liderar grupos de trabalho, contribuir 
para discussões, dirigir ou redigir relatórios sobre workshops).  

Preparação e avaliação 

As fases de preparação e avaliação são essenciais para o sucesso da actividade e para 
a plena realização dos objectivos previamente fixados. Como acontece numa equipa 
internacional, os representantes dos parceiros são conjuntamente responsáveis pelo 
planeamento, a execução, a supervisão e a avaliação do projecto. 
 
Durante a fase de preparação, os parceiros do projecto devem pensar na divisão de 
tarefas, nas actividades do programa, nos métodos de trabalho, no perfil dos 
participantes, nas disposições práticas (local da actividade, deslocações, alojamento, 
material de apoio, apoio linguístico, etc.). 
 
As sessões de avaliação devem ser organizadas antes, durante e depois da actividade. 
A avaliação prévia ao início da actividade deve permitir os parceiros do projecto 
afinarem o projecto do programa. As sessões ao longo da actividade são importantes 
para conhecer as reacções dos participantes e adaptar o programa em conformidade. 
A avaliação final deve permitir aos parceiros do projecto e aos participantes 
verificarem se os objectivos da actividade foram cumpridos e se as expectativas dos 
participantes foram satisfeitas. A avaliação deve ainda salientar os resultados em 
matéria de aprendizagem. 
 
Podem ser organizadas reuniões preparatórias e de avaliação para melhor realizar 
essas fases.  

Impacto/Valorização 

O impacto das actividades de formação, intercâmbio e ligação em rede não deve 
limitar-se apenas aos participantes, mas fazer igualmente parte de um processo a 
longo prazo.  
 
As actividades devem ser concebidas numa perspectiva de longo prazo e planeadas 
com vista a produzir um efeito multiplicador e um impacto sustentável no 
desenvolvimento do trabalho em prol da juventude.  
 
Os resultados do projecto não devem ser divulgados apenas entre os participantes, 
mas atingir um público mais vasto. Os parceiros do projecto devem aproveitar todas 
as oportunidades para obter cobertura mediática (a nível local, regional, nacional e 
internacional) das suas actividades, antes e durante a sua realização.  
 
A divulgação e promoção dos resultados dos projectos optimizam o seu valor, 
reforçam o seu impacto e asseguram que deles beneficie o maior número possível de 
pessoas e organizações. Isto implica a transferência de resultados para as partes 
interessadas adequadas e a sua multiplicação em maior escala. 

Visibilidade 

Os projectos devem dar visibilidade ao apoio da Comunidade (nomeadamente 
através da utilização dos logótipos europeu e do Juventude em Acção) e produzir 



 111

um claro valor acrescentado promocional para o programa e seus resultados. 
Também as organizações e os participantes envolvidos nos projectos devem estar 
cientes da sua participação no programa Juventude em Acção.  

Quem pode candidatar-se?  

Um dos parceiros do projecto de formação e ligação em rede funciona como parceiro 
coordenador e candidata-se em nome da parceria. As candidaturas devem ser 
apresentadas: 

• uma organização ou associação sem fins lucrativos ou 
• um organismo púbico local, regional ou nacional ligado ao trabalho no 

domínio da juventude, 
• um grupo informal de jovens.  

Como candidatar-se? 

Candidaturas a enviar às agências nacionais: 

Para projectos de ligação em rede, qualquer um dos parceiros pode assumir o papel 
de e apresentar candidatura em nome da parceria à sua agência nacional. 
Para todas as demais actividades, as candidaturas têm de ser apresentadas pela 
organização de acolhimento à sua agência nacional.  

Candidaturas a enviar à Agência de Execução: 

As organizações não governamentais de juventude europeias (ONGJE) com sede 
num dos Países do Programa que têm delegações em pelo menos oito Países do 
Programa devem apresentar a sua candidatura directamente à Agência de Execução. 

Como é financiada a actividade?   

A subvenção comunitária baseia-se no princípio do co-financiamento, com outros 
contribuições públicas e /ou privadas. O custo total do projecto não pode ser coberto 
somente pelo programa Juventude em Acção. As contribuições dos organizadores 
e/ou participantes podem ser em dinheiro ou em espécie, ou numa combinação de 
ambos. 
 
A subvenção da Comunidade tem por base: 

• as despesas efectivas de viagem e os custos excepcionais, 
• montantes fixos para todos os outros custos relacionados com as actividades 

do projecto 
• tarifas fixas por participante – incluindo formadores / mediadores. As tarifas 

fixas são calculadas por dia ou por participante/dia. Nestes casos, o cálculo da 
tarifa fixa baseia-se no número de dias de actividade.  

 
Os limites máximos dos montantes fixos e das tarifas fixas são indicados no quadro 
«Sumário das normas de financiamento», no fim desta secção, mas podem variar 
segundo o país do programa em que é apresentada a candidatura.  



 112

 
Os montantes fixos e as tarifas fixas representam uma contribuição para as 
actividades do projecto; não estão directamente ligados a custos específicos e a sua 
utilização não tem de ser declarada nem justificada. 
  
Este mecanismo de financiamento está concebido para ajudar os candidatos a 
calcularem o valor da subvenção esperada e para facilitar um planeamento realista da 
actividade.  
 
Repartição da subvenção comunitária 

• Custos de deslocação: 70% dos custos reais 
• Despesas de alimentação e alojamento: tarifa fixa por dia e por participante 
• Custos de actividade: montante fixo + tarifa fixa por participante 
• Material de formação: montante fixo por dia 
• Custos excepcionais: Custos reais com vistos e com a sua obtenção e custos 

com vacinas, assim como custos inerentes à participação de jovens com 
menos possibilidades ou com necessidades especiais. 

 
As normas de financiamento para as actividades de ligação em rede são diferentes. A 
subvenção concedida às actividades de ligação em rede baseia-se nos custos reais e 
não pode exceder 20 000 euros. A contribuição financeira não pode exceder 50% do 
total dos custos elegíveis do projecto. 
 
Para mais informação, ver Sumário das normas de financiamento no fim desta 
secção. 

Custos excepcionais 

Os custos excepcionais abrangem os vistos e despesas conexas, assim como as 
vacinas. 
 
Todos os demais custos excepcionais estão associados à participação de jovens com 
menos oportunidades e/ou com necessidades especiais. Podem cobrir, por exemplo, 
assistência médica, cuidados de saúde, formação/apoio linguístico suplementar, 
preparação adicional, instalações ou equipamentos especiais, pessoa acompanhante, 
despesas pessoais suplementares em caso de carência económica e 
tradução/interpretação. Não podem cobrir juros de empréstimos bancários. A 
subvenção poderá suportar até 100% dos custos excepcionais, desde que estejam 
claramente relacionados com a execução do projecto, sejam necessários e estejam 
justificados no formulário de candidatura. Todos os custos excepcionais têm de ser 
custos reais, devidamente comprovados e justificados. 

Quais são as obrigações contratuais? 

Convenção de subvenção 

Quando o projecto for aprovado, o beneficiário (parceiro coordenador) receberá uma 
convenção de subvenção, que irá reger a utilização dos fundos comunitários. O 



 113

beneficiário compromete-se a cumprir as suas obrigações contratuais e a executar o 
projecto nos termos da candidatura.  
 
Contratos de financiamento multi-medidas 
 
Um beneficiário que organize vários projectos de formação e ligação em rede num 
período de 18 meses pode propor um único projecto com a seguinte estrutura:  
 
1) A proposta pode combinar duas a cinco actividades do mesmo tipo (por 
exemplo, três cursos de formação ao longo de um ano) ou 
2) A proposta pode combinar duas a cinco actividades de tipos diferentes (por 
exemplo, uma reunião de avaliação, dois seminários e uma actividade de constituição 
de parcerias). 
 
Podem ser efectuadas pela agência nacional ou pela Agência de Execução para a 
Educação, o Audiovisual e a Cultura visitas ou inspecções ao local, para verificar se 
estão a ser devidamente cumpridas todas as obrigações contratuais.  
 
Se, no decurso do projecto, circunstâncias imprevistas interromperem a sua 
execução, os parceiros devem contactar imediatamente as respectivas agências 
nacionais ou a Agência de Execução, para que sejam tomadas as medidas 
apropriadas.  
 
Se o projecto não for executado nos termos acordados, a subvenção pode ser parcial 
ou inteiramente retirada. 

Qual o apoio disponível para a preparação e execução de um projecto?  

As agências nacionais e SALTO oferecem formação, em especial através de planos 
de formação e cooperação com vista à preparação e execução de um projecto de 
formação e ligação em rede e ferramentas destinadas a melhorar a qualidade dos 
projectos. 

Passe Jovem 

Os participantes num projecto de formação e ligação em rede têm direito a receber 
um «Passe Jovem», que descreve e valida a experiência de aprendizagem não formal. 
Através do «Passe Jovem», a Comissão Europeia assegura que a experiência no 
Programa é reconhecida como uma experiência educativa e como um período de 
aprendizagem não formal ou informal. 
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Programa Juventude em 
Acção 

Sub-Acção 4.3 – Formação e ligação em rede 
Sumário das normas de financiamento 

 
Actividade Natureza e âmbito Duração Parceiros Participantes 

Observação de 
actividades 
profissionais 

Entre 10 e 20 dias 
úteis (excluindo dias 
de viagens) 

 
Até 2 participantes 

Visitas de 
viabilidade 

 
 
Pelo menos 2 países 
do programa, dos 
quais pelo menos 
um Estado-Membro 
da UE 
 

 
Até 2 representantes por 
parceiro/organização 

Reunião de 
Avaliação 
meeting 
 
Visita de 
estudo 
 
Actividade 
de 
constituição 
de parcerias 
 
Seminário 
 
Curso de 
formação 
 
 
Ligação em 
rede 

 
 
 
 
 
 
As actividades têm de 
corresponder a pelo menos um 
dos objectivos gerais fixados 
para esta sub-acção 

 
As actividades não podem ter 
fins lucrativos 

 
As actividades têm de decorrer 
no país da entidade que 
apresenta a candidatura. 
 

 
 
 
 
 
As actividades têm de se 
desenrolar num dos países 
participantes no projecto. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Até 10 dias 
(excluindo dias de 
viagem) 
A duração adequada 
da actividade pode 
variar de acordo 
com o tipo de 
actividade 
organizada.  
 
 
 
 
 

Até 18 anos 

 
 
Pelo menos 4 países 
do programa, dos 
quais pelo menos 
um Estado-Membro 
da UE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pelo menos 6 países 
do programa, dos 
quais pelo menos um 
Estado-Membro da 
UE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas as pessoas ligadas ou interessadas 
em educação não formal e juventude, 
residentes legalmente num país do 
programa. Por exemplo, podem ser 
elegíveis:  
- pessoas que trabalhem com jovens, como 
profissionais activos no domínio da 
juventude, lideres de juventude, 
formadores/mediadores, 
/orientadores/tutores, etc. 
- pessoas ligadas às políticas de juventude 
a nível local ou regional 

 
 
 

 
 
Até 50 participantes (incluindo 
formadores e mediadores) 
representado cada 
parceiro/organização em 
proporções adequadas. O 
número ideal de participantes 
depende da natureza e do tipo 
de actividade.  

Todos os valores estão expressos em euros – Todos os montantes são indicativos e podem ser adaptados pelas agências nacionais. 
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Programa Juventude em 
Acção 

Sub-Acção 4.3 – Formação e ligação em rede 
Sumário das normas de financiamento 

 
Tipo de despesa Elegibilidade 

da despesa 
segundo o tipo 
de actividade 

Base de 
financiamento

Montante 
 

Regra de atribuição Utilização da subvenção 
comunitária 

Obrigações de informação 
Todos os documentos originais devem ser guardados 

para efeitos de controlo durante 5 anos depois da 
conclusão do projecto 

A. Despesas de 
viagem dos 
participantes  
 

 
Todas as 

actividades 
(excepto ligação 

em rede) 
Custos reais 

70% dos custos da 
viagem 

 
Automática 

Custos de viagem entre o local 
de residência e o do projecto. 

Utilização dos meios de 
transporte e das tarifas mais 

baratas (tarifa APEX de avião e 
2ª classe no comboio) 

Comprovativos de todos os custos suportados, 
cópias de bilhetes/ facturas 

B.  Despesas de 
alojamento e 
alimentação  
 

 
 

Todas as 
actividades 

(excepto ligação 
em rede) 

Taxa fixa 48 euros/dia 
/participante Automática 

Contribuição para custos de 
alojamento e outros custos 

durante o projecto (por exemplo, 
seguros) 

Resultados/realizações a descrever no relatório 
final + novo cálculo com base no número real de 

participantes e duração efectiva + lista de 
presença assinada por todos os participantes 

a) montante fixo
+ 

€ 1 200 
+ 

C. Custos da 
actividade 

 
 Visita de estudo 
 Seminário 
 Actividade de 
formação de 
parcerias  
 

b) Taxa fixa 50 euros 
/participante 

Automática Todos os outros custos ligados à 
realização do projecto 

Resultados / realizações a descrever no relatório 
final 

+ novo cálculo com base no número real de 
participantes e duração efectiva + lista de 

presença assinada por todos os participantes 

D.   Ferramentas 
de formação  
 

 
Formação 

Taxa fixa 350 euros/dia Automática 
Contribuição para os honorários 

dos formadores e material de 
formação 

Resultados/realizações a descrever no relatório 
final 

E.  Custos 
excepcionais  
 

 
 

Todas as 
actividades 
(excepto ligação 
em rede) 

Custos reais até 100% 
Condição: os custos 

devem ser justificados 
no formulário de 

candidatura 

- Custos com vistos e conexos 
e custos com vacinas 
 
- Custos directamente 
relacionados com participantes 
com menos possibilidades / 
necessidades especiais 
 

Comprovativos de todos os custos suportados, 
cópias de facturas / recibos 
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REGRAS DE FINANCIAMENTO PARA ACTIVIDADES DE LIGAÇÃO EM REDE: 
A subvenção comunitária concedida para apoio a actividades de ligação em rede baseia-se nos custos reais e não pode exceder 20 000 euros. A contribuição financeira não pode 
exceder 50% do total dos custos elegíveis do projecto. Para serem elegíveis, os custos têm de estar directamente ligados à realização da actividade e devem ser integralmente 
comprovados, por meio de facturas, no relatório final.  



117 

Acção 4.4 – Projectos para fomentar a inovação e a qualidade 

Quais são os objectivos e principais características desta sub-acção?  

Esta sub-acção apoia projectos que visem introduzir, pôr em prática e promover 
elementos inovadores e de qualidade na educação não formal e no trabalho em prol 
dos jovens. Estes aspectos inovadores podem dizer respeito: 
 

• ao conteúdo e objectivos, em coerência com o desenvolvimento do quadro da 
cooperação europeia em matéria de juventude e com as prioridades do 
programa Juventude em Acção; 
e/ou 

• à metodologia aplicada, que traga novas ideias e abordagens ao domínio da 
educação não formal e da juventude.  

Quais são os critérios gerais de selecção e como são financiados os 
projectos?  

As candidaturas elegíveis são avaliadas com base nos critérios de elegibilidade e de 
atribuição constantes no convite à apresentação de candidaturas.  
 
O mecanismo da subvenção e as regras de financiamento serão definidos no texto do 
convite à apresentação de candidaturas.  

Como candidatar-se?  

Esta sub-acção é promovida a nível centralizado. As candidaturas devem, portanto, 
ser enviadas directamente à Agência de Execução para a Educação, o Audiovisual e 
a Cultura.  
 
Os beneficiários são seleccionados com base em convites anuais à apresentação de 
candidaturas. Para mais informações sobre formulários e prazos de candidatura, 
consultar o sítio web da Comissão ou contactar a Agência de Execução para a 
Educação, o Audiovisual e a Cultura. 
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Acção 4.5 – Acções de informação destinadas aos jovens, 
profissionais activos no domínio da juventude e organizações de 
juventude 

Quais são os objectivos e principais características desta sub-acção?  

Esta sub-acção apoia a informação e a comunicação dirigidas aos jovens, mediante a 
melhoria do acesso destes à informação pertinente e aos serviços de comunicação, de 
forma a incrementar a sua participação na vida pública e a facilitar a realização das 
suas potencialidades enquanto cidadãos activos e responsáveis.  

 
Este objectivo geral será prosseguido nomeadamente mediante as seguintes acções: 
 

• Apoio ao desenvolvimento do Portal Europeu da Juventude e, numa fase 
posterior, por 

• apoio a Campanhas Europeias de Juventude, destinadas a fomentar a produção de 
informação de qualidade e a participação dos jovens na elaboração e difusão da 
informação.   

O que é o Portal Europeu da Juventude? 

O Portal Europeu da Juventude foi lançado na sequência das recomendações do 
Livro Branco da Comissão «Um novo impulso à juventude europeia». O seu 
objectivo é dar ao maior número possível de jovens um acesso rápido e fácil a 
informação pertinente relacionada com a juventude na Europa. O objectivo último do 
Portal da Juventude é fomentar a participação dos jovens na vida pública e contribuir 
para a sua cidadania activa.  
 
Através desta acção, a Comissão vai melhorar a qualidade e o interesse do Portal, 
com vista a atrair um maior número de utilizadores e contribuir para a realização dos 
objectivos do quadro europeu da cooperação no domínio da juventude. A Comissão 
Europeia é responsável pelo desenvolvimento do Portal Europeu da Juventude em 
colaboração com os demais intervenientes no seu funcionamento, em especial a rede 
Eurodesk e o Fórum Europeu da Juventude.    

O que são as Campanhas Europeias de Juventude? 

Esta sub-acção, a desenvolver numa fase posterior, apoiará actividades baseadas em 
parcerias transnacionais e que envolvam activamente jovens na produção e difusão 
de informação no domínio da juventude.  
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Acção 4.6 – Parcerias 

Quais são os objectivos e principais características desta sub-acção?  

Esta sub-acção permite financiar parcerias com as entidades regionais ou locais, no 
intuito de desenvolver a prazo projectos passíveis de combinar diferentes medidas do 
programa.  
 
As parcerias consistem em relações baseadas em interesses e valores comuns, uma 
abordagem e uma compreensão similares num dado domínio, assim como no diálogo 
e consulta entre a União Europeia e as autoridades públicas regionais ou locais. 
Consistem também numa relação de igualdade entre os parceiros e não na tradicional 
relação doador-beneficiário. São estabelecidas numa perspectiva de longo prazo e 
reflectem um interesse estratégico comum. Este interesse estratégico traduz-se em 
objectivos e actividades conjuntos, que produzem benefícios mútuos e exigem uma 
contribuição conjunta para o seu financiamento e gestão. 
 
Esta sub-acção reunirá as instituições do programa e organismos públicos regionais e 
locais, tendo em conta a perspectiva nacional. O objectivo é criar um efeito 
multiplicador das actividades europeias de juventude a nível regional e local.  
 
Estas parcerias irão desenvolver o envolvimento dos organismos públicos regionais e 
locais nas actividades europeias de juventude. 
 
A criação de parcerias reforçará o impacto dos projectos regionais e locais que 
combinem várias acções do programa. 
 
Os organismos públicos regionais e locais incluirão a sociedade civil na preparação e 
execução das parcerias. 
 
Todas as actividades devem articular-se com os objectivos e critérios gerais do 
programa. 

Os benefícios mútuos das parcerias podem sintetizar-se do seguinte modo: 

• Maior diálogo político e estratégico entre os níveis europeu e regional/local 
• Maior eficácia da política europeia de juventude 
• Maior confiança 
• Partilha de conhecimentos e experiências 
• Partilha de recursos 
• Mais actividades de juventude nas parcerias horizontais existentes 
• Mais eficácia e visibilidade do programa Juventude em Acção 
• Perfil europeu mais forte aos níveis regional e local. 

Que tipos de actividades são elegíveis?  

Para a consecução dos objectivos acima referidos, a Acção 4.6 apoiará projectos que 
combinem actividades de pelo menos duas das seguintes acções: 1, 2 e 4 do 
programa Juventude em Acção. 



 120

Quem são os parceiros e quais são os seus papéis? 

Prevê-se que, numa fase posterior, a Comissão, as agências nacionais e os 
organismos públicos regionais e locais desempenhem os seguintes papéis, que ainda 
serão definidos mais circunstanciadamente. 

Comissão (com o apoio de outras instituições do programa):  

- propõe objectivos gerais comuns aos parceiros regionais e locais 
- identifica prioridades em parcerias regionais e locais (de acordo com a análise de 

necessidades e os indicadores no domínio da juventude) 
- identifica modelos e estruturar a relação (esquemas de programas, indicadores 

qualitativos e quantitativos) 
- estabelece normas de qualidade, a aplicar pelos organismos públicos regionais e 

locais no desenvolvimento das actividades acordadas.  
 
A Comissão, em cooperação com as agências nacionais identifica os organismos 
públicos regionais e locais que irão pôr em prática as parcerias. 

Agências nacionais:  

- cooperam com a Comissão na identificação de organismos públicos regionais e 
locais que irão pôr em práticas as parcerias 

- formalizam parcerias com organismos públicos regionais e locais identificados 
- acompanham a execução das parcerias regionais/locais 

Organismos públicos regionais e locais:  

- realizam as actividades, segundo um plano e em conformidade com as normas de 
qualidade, os valores e os critérios estabelecidos pela Comissão 

- informam as agências nacionais 
- contribuem para os custos decorrentes da parceria, no âmbito do mecanismo de 

co-financiamento.  
 

Esta acção será lançada numa fase posterior.  
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Acção 4.7 – Apoio às estruturas do programa 
Esta sub-acção permite financiar as estruturas previstas no nº 2 do artigo 8º, nomeadamente 
as Agências Nacionais. Permite igualmente o financiamento de organismos equiparados, 
como os Centros de Recursos SALTO e a rede EURODESK.  
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Acção 4.8 – Valorização do Programa 

Quais são os objectivos e principais características desta sub-acção?  

A Comissão organiza seminários, colóquios ou reuniões com vista a facilitar a 
execução do programa e empreende acções de informação, publicação ou divulgação 
adequadas, para além de assumir a supervisão e a avaliação do programa. Estas 
actividades são financiadas por meio de subvenções, obtidas através de concursos 
públicos ou organizadas e financiadas directamente pela Comissão. 

Reuniões em rede de antigos participantes e agências nacionais 

Ao nível europeu, a Comissão, com o apoio da Agência de Execução, pode organizar 
reuniões de ligação em rede para juntar antigos participantes em projectos do mesmo 
tipo e agências nacionais.   
 
Por um lado, estas reuniões de ligação em rede permitirão o intercâmbio de boas 
práticas e trarão valor acrescentado às experiências realizadas ao nível da base e, por 
outro lado, constituirão uma oportunidade importante para elaborar produtos de 
divulgação (relatórios, publicações, estudos, material audiovisual e para a Internet) 
com vista a aumentar a visibilidade e a informação sobre as acções do programa.  
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G. Acção 5 – Apoio à cooperação europeia 
no domínio da juventude 
Quais são os objectivos da acção? 
O objectivo da Acção 5 – Apoio à cooperação europeia no domínio da juventude – do 
programa Juventude em Acção é contribuir para a promoção da cooperação europeia no 
domínio da juventude. 
 
Este objectivo geral será prosseguido através: 

• do incentivo ao intercâmbio de boas práticas e à cooperação entre administrações e 
decisores políticos a todos os níveis; 

• do incentivo ao diálogo estruturado entre os responsáveis políticos e os jovens; 
• da melhoria do conhecimento e da compreensão da juventude; 
• da contribuição para a cooperação com organizações internacionais com actividade 

no domínio da juventude. 

Que tipos de actividades são elegíveis? 
Para obter os instrumentos apropriados à prossecução dos objectivos acima referidos, foram 
definidas no âmbito da Acção 5 – Apoio à cooperação europeia no domínio da juventude – 
três sub-acções: 
 
5.1 – Encontros de jovens e de responsáveis pelas políticas de juventude 
5.2 – Apoio às actividades que visam uma melhor compreensão e conhecimento do domínio 
da juventude 
5.3 – Cooperação com organizações internacionais 
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Acção 5.1 – Encontros de jovens e de responsáveis pelas políticas de 
juventude 

Quais são os objectivos e principais características desta sub-acção? 

O objectivo desta sub-acção é promover a cooperação europeia no domínio da 
juventude, incentivando um diálogo estruturado entre decisores políticos e jovens. 
 
Esta sub-acção apoia a cooperação, seminários e o diálogo estruturado entre jovens, 
profissionais activos no domínio da juventude e organizações de juventude e os 
responsáveis pelas políticas de juventude. Entre estas actividades contam-se os 
eventos destinados aos jovens organizados pelos Estados-Membros que asseguram a 
presidência da União Europeia e os eventos organizados a nível local, regional e 
nacional para preparar esses eventos da presidência. 

Que tipos de actividades são elegíveis?  

• A Acção 5.1 apoio dois tipos de actividades: Seminários de Juventude 
Transnacionais, que se desenrolam a nível transnacional. Incluem, em especial, o 
intercâmbio de ideias e boas práticas e debates organizados por jovens, 
profissionais activos no domínio da juventude e organizações de juventude, sobre 
temas importantes no domínio das políticas europeias de juventude e outros temas 
prioritários do programa Juventude em Acção e do diálogo estruturado. 

• Seminários de Juventude Nacionais, que se desenrolam a nível nacional ou 
regional. Têm por finalidade assegurar uma contribuição oportuna e eficaz da 
parte dos jovens para os debates europeus e a definição das políticas de juventude 
a nível europeu. Para tanto, organizam espaços estruturados de diálogo e de 
debate em combinação com a evolução da agenda política europeia.  

Atenção – o que um Seminário de Juventude Transnacional /Seminário de 
Juventude Nacional não é: 
NÃO são elegíveis para subvenções como seminários de juventude transnacionais/ 
Seminários de Juventude Nacionais: 

• reuniões estatutárias de organizações 
• viagens de estudo académicas 
• viagens de férias 
• cursos de línguas 
• espectáculos itinerantes 
• seminários com fins lucrativos 
• campos de trabalho 
• competições desportivas 
• festivais e outras actividades culturais 
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Seminários de Juventude Transnacionais 

Quais são os critérios de elegibilidade?  

Ver critérios gerais de elegibilidade na secção B. 
 
Critérios suplementares de elegibilidade que se aplicam a esta acção: 

Participantes 

Os seminários de juventude transnacionais têm de ter um mínimo de 60 participantes. 
Os jovens participantes no seminário têm de ter entre 15 e 30 anos 

 Parceiros 

 Os seminários de juventude transnacionais devem envolver parceiros de pelo menos 
cinco países do programa. 
 
Organizações baseadas em países parceiros vizinhos podem participar num projecto, 
mas não podem ser elas a apresentar a candidatura.  
Os grupos nacionais devem ser equilibrados em termos do número de participantes. 
O grupo do país de acolhimento pode ser maior. 

Duração 

A duração do projecto, incluindo preparação, realização, avaliação e posterior 
acompanhamento, pode ir até 9 meses. 
 
A duração do Seminário de Juventude Transnacional deve ser de 3 a 6 dias 
(excluindo dias de deslocação). 

Quais são os critérios de selecção?  

Ver critérios gerais de selecção na secção B. 

Quais são os critérios de atribuição?  

A qualidade das propostas será avaliada tendo em conta os seguintes elementos: 
 
• a qualidade do programa e dos métodos de trabalho propostos; 
• a pertinência dos objectivos de aprendizagem propostos; 
• a dimensão europeia do projecto; 
• os resultados esperados do projecto; 
• medidas previstas para assegurar a visibilidade do projecto; 
• medidas previstas para a valorização e seguimento do projecto. 
 
 
 
 
Além disso: 
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Será dada prioridade a projectos que reflictam as prioridades gerais do programa, 
isto é, a participação de jovens, a diversidade cultural, a cidadania europeia e a 
inclusão social, assim como as prioridades do diálogo estruturado. 
Outros temas prioritários desta sub-acção são o futuro da Europa e as prioridades 
políticas identificadas no quadro da cooperação europeia em matéria de juventude.  
Além disso, podem ser fixadas prioridades anuais para o programa Juventude em 
Acção. Essas prioridades anuais do programa e do diálogo estruturado são 
enunciadas no anexo do presente guia do programa. 

Quem pode candidatar-se? 

Qualquer organização ou associação sem fins lucrativos estabelecida num dos 
Estados-Membros da UE pode apresentar projectos no âmbito desta sub-acção.  

Como candidatar-se? 

A organização de acolhimento apresenta a sua candidatura em nome de todos os 
parceiros à agência nacional do país onde o Seminário de Juventude deverá ter lugar. 
 
As organizações não governamentais europeias estabelecidas num dos Países do 
Programa e que tenham membros em pelo menos oito Países do Programa 
candidatam-se directamente junto da Agência de Execução da Comissão Europeia.  

Seminários de Juventude Nacionais 

Quais são os critérios de elegibilidade?  

Ver critérios gerais de elegibilidade na secção B. 
 
Critérios suplementares de elegibilidade que se aplicam a esta acção: 

Participantes 

Os seminários de juventude nacionais devem ter um mínimo de 60 participantes. Os 
jovens que participem num Seminário de Juventude da Presidência devem ter entre 
15 e 30 anos. 

 Parceiros 

Os seminários de juventude nacionais devem ter a participação de pelo menos uma 
organização de um Estado-Membro da União Europeia. Não é exigida a participação 
de um parceiro transnacional. 

Duração 

A duração do projecto, incluindo preparação, realização, avaliação e posterior 
acompanhamento, pode ir até 9 meses. 
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A duração do Seminário de Juventude Nacional deve ser de 3 a 6 dias (excluindo 
dias de deslocação). 

Quais são os critérios de selecção?  

Ver critérios gerais de selecção na secção B. 

Quais são os critérios de atribuição? 

A qualidade das propostas será avaliada tendo em conta os seguintes elementos: 
 
• a qualidade do programa e dos métodos de trabalho propostos; 
• a pertinência dos objectivos de aprendizagem propostos; 
• a dimensão europeia do projecto; 
• os resultados esperados do projecto; 
• medidas previstas para assegurar a visibilidade do projecto; 
• medidas previstas para a valorização e seguimento do projecto. 
 
Além disso: 
 
É dada prioridade aos projectos que reflictam as prioridades gerais do diálogo 
estruturado enunciadas no anexo do presente guia do programa. 

Quem pode candidatar-se? 

Qualquer organismo público ou organização ou associação sem fins lucrativos 
estabelecida num dos Estados-Membros da UE pode apresentar projectos no âmbito 
desta sub-acção.  

Como candidatar-se? 

Esta sub-acção é gerida a nível descentralizado para eventos que se realizam a nível 
nacional, e a nível centralizado para os eventos que se realizam a nível europeu. Por 
conseguinte, para os eventos geridos a nível centralizado, as candidaturas devem ser 
apresentadas directamente à Comissão Europeia; para eventos geridos a nível 
descentralizado, as candidaturas devem ser apresentadas directamente às agências 
nacionais. Para mais informações, contactar a DG Educação e Cultura ou a agência 
nacional competente. 

Como realizar um bom seminário de juventude transnacional ou 
nacional? 

Experiência de aprendizagem não formal 

O projecto deve contribuir para o processo educativo dos jovens e sensibilizá-los 
para o contexto europeu/internacional em que vivem. Os projectos devem seguir os 
princípios da aprendizagem não formal. 
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Programa e métodos de trabalho 

Ao planear um Seminário de Juventude, é essencial definir um programa detalhado e 
estruturado de actividades diárias. O programa diário e os métodos de trabalho 
devem envolver os participantes tanto quanto possível e desencadear um processo de 
aprendizagem. Os métodos podem incluir sessões plenárias e workshops ou grupos 
de trabalho, mesas redondas, apresentações, etc. 
Os jovens devem ser activamente envolvidos na preparação, realização e avaliação 
do projecto. 

Protecção e segurança das crianças 

Cada Seminário de Juventude deve prever uma vigilância adequada dos jovens, que 
assegure a sua protecção e segurança e também a sua efectiva aprendizagem. 

Visibilidade 

Os Seminários de Juventude devem produzir um valor acrescentado claro, que 
concorra para a promoção do programa Juventude em Acção e dos seus resultados. 

Impacto 

O impacto de um Seminário de Juventude não deve limitar-se aos participantes na 
actividade; o seminário deve ter igualmente um impacto a nível local, regional e 
nacional e promover a sensibilização para o diálogo estruturado. O objectivo é 
optimizar a utilização dos resultados do projecto e conseguir um impacto a longo 
prazo (valorização). 
 

Como é financiada um projecto? 
A subvenção comunitária baseia-se no princípio do co-financiamento, o que significa que o 
custo total do projecto não pode ser coberto somente pelo programa Juventude em Acção. 
Por isso, são necessárias outras contribuições públicas, privadas e/ou próprias, em dinheiro 
ou em espécie. 

 
A subvenção comunitária é calculada com base nos custos reais e pode cobrir até 60% dos 
custos totais directamente ligados à organização do projecto, até 50 000 euros.  

Obrigações contratuais 

Uma vez aprovado o Seminário de Juventude, a utilização dos fundos comunitários 
passará a ser regida por uma convenção financeira (contrato). O beneficiário 
compromete-se a cumprir as suas obrigações contratuais e a justificar todos os custos 
do projecto efectivamente suportados. O beneficiário deve levar a cabo o projecto 
nos termos definidos na candidatura e assegurar a avaliação e o posterior 
acompanhamento do projecto. 
Podem ser efectuadas visitas ou inspecções no local para verificar se todas as 
obrigações contratuais estão a ser devidamente cumpridas.  
Se, no decurso do projecto, circunstâncias imprevistas interromperem a sua 
execução, o beneficiário deve contactar imediatamente a agência nacional/Agência 
de Execução da Comissão, para que sejam tomadas as medidas apropriadas.  
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Se o projecto não for executado nos termos acordados, a subvenção pode ser retirada, 
em parte ou na sua totalidade. 
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Acção 5.2 – Apoio às actividades que visam uma melhor compreensão 
e conhecimento do domínio da juventude 

Quais são os objectivos e principais características desta sub-acção?  

Esta sub-acção permite à Comissão apoiar projectos específicos para a identificação 
dos conhecimentos existentes relacionados com as prioridades no domínio da 
juventude, estabelecidos no âmbito do método aberto de coordenação. 
Permite igualmente apoiar o desenvolvimento de métodos para analisar e comparar 
os resultados de estudos e garantir a sua qualidade, e desenvolver as redes que sejam 
necessárias ama melhor compreensão da juventude. 
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Acção 5.3 – Cooperação com organizações internacionais 

Quais são os objectivos e principais características desta sub-acção?  

Esta sub-acção serve para apoiar a cooperação da União Europeia com organizações 
internacionais com actividades no domínio da juventude, em particular o Conselho 
da Europa e a Organização das Nações Unidas ou as suas instituições especializadas. 

A parceria entre a Comissão e o Conselho da Europa no domínio da juventude (a parceria) 

O objectivo geral da parceria ente a Comissão Europeia e o Conselho da Europa é 
proporcionar um quadro para o desenvolvimento conjunto de cooperação e uma 
estratégia coerente no domínio da juventude. 
 
As actividades no âmbito da parceria são organizadas e geridas pelo secretariado da 
parceria que reporta tanto ao Conselho como à Comissão Europeia.  
A parceria desenvolve um leque variado de actividades, em que se contam 
conferências, «workshops», reuniões, seminários e publicações consagrados a temas 
como a cidadania europeia, a qualidade e o reconhecimento do trabalho em prol da 
juventude, a diversidade cultural, a definição da política de juventude. Gere o 
«European Knowledge Centre for Youth Policy» (EKCYP), que é uma base de 
investigação relativa às políticas de juventude em toda a Europa.  

 
Mais informações sobre as actividades da parceria podem ser obtidas junto do 
Secretariado da Parceria em Estrasburgo (ver contactos em anexo). 

A parceria com os Voluntários das Nações Unidas 

A parceria entre a Comissão e os Voluntários das Nações Unidas (VNU) fornece o 
contexto para uma cooperação no domínio das actividades de voluntariado. São disso 
exemplo um trabalho conjunto de sensibilização e um Serviço Voluntário Europeu 
conjunto. 
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H. Anexo: Prioridades anuais para 2007 
2007: Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos 
2007 será o «Ano Europeu da Igualdade de Oportunidades para Todos». Neste contexto, ao 
longo do ano, será dada prioridade a projectos que se debrucem sobre o tema da 
discriminação em razão do sexo, raça ou origem étnica, religião ou crença, deficiência ou 
orientação sexual. Será dispensada uma atenção especial aos projectos que tratem as 
diferentes formas de discriminação com que se podem confrontar os homens e as mulheres, 
numa perspectiva de igualdade entre os sexos.  

Melhorar a saúde dos jovens 
Tendo por base uma Comunicação da Comissão intitulada «Políticas europeias de 
juventude: Responder às preocupações dos jovens europeus, aplicação do Pacto Europeu 
para a Juventude e promoção da cidadania activa» de 30 de Maio de 2005, a actividade 
física e comportamentos saudáveis dos jovens será uma prioridade para o programa 
Juventude em Acção em 2007 
Os projectos não devem ter como objecto manifestações ou competições desportivas, mas 
aproveitar as actividades físicas e ao ar livre como instrumento para a consecução dos 
objectivos gerais do programa. 

Diálogo estruturado 
Os projectos financiados ao abrigo da Acção 5.1 do programa Juventude em Acção 
reflectem as prioridades do diálogo estruturado: 

• Em 2007: inclusão social e diversidade 
• Em 2008: Diálogo intercultural 
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Glossário 
 
Alguns dos termos utilizados são específicos do programa Juventude em Acção ou têm um significado 
específico em termos europeus. Seguem-se algumas definições básicas da terminologia: 
 
Europa Oriental e Cáucaso: Arménia, Azerbaijão, Bielorrúsia, Geórgia, Moldávia, Rússia e Ucrânia. 
 
Países EFTA/EEE – Os três países que são membros da Associação Europeia de Comércio Livre e do 
Espaço Económico Europeu:. Liechtenstein, Noruega e Islândia. 
 
ONGE - Organização não governamental europeia, sedeada num dos Países do Programa e que tem filiais ou 
membros em pelo menos oito países do programa. 
 
ONGEJ - Organização não governamental europeia de juventude, sedeada num dos Países do Programa e 
que tem filiais ou membros em pelo menos oito países do programa. 
 
Eurodesk – rede europeia de ligações com informação de interesse para os jovens a para os que com eles 
trabalham sobre oportunidades europeias nos domínios da educação, formação e juventude e sobre a 
participação de jovens em actividades europeias: http://www.eurodesk.org. 
 
Euro-Med – Programa de Juventude Euromediterrânico, que envolve os Estados-Membros da UE e países 
parceiros mediterrânicos. 
 
Agência de Execução – A Agência de Execução para a Educação, o Audiovisual e a Cultura é responsável 
pela organização das acções centralizadas do programa Juventude em Acção. É responsável por todo o ciclo 
de vida destes projectos. 
 
Países Parceiros Mediterrânicos – os países não pertencentes à UE situados na costa ou nas proximidades 
do Mar Mediterrâneo que participam no Programa de Juventude Euro-Med. 
 
Estados-Membros – os países que são membros da União Europeia. 
 
Agências nacionais – estruturas criadas pelas autoridades nacionais em cada país do programa para auxiliar 
a Comissão Europeia na gestão e para assumir a responsabilidade da realização da maior parte do programa 
Juventude em Acção.  
 
Países parceiros vizinhos – A Federação Russa e os países que participam na Política Europeia de 
Vizinhança24 e no processo de Estabilização e Associação. 
  
Países parceiros – expressão que identifica todos os países que podem participar no programa, mas não são 
«países do programa»». 
 
Países da pré-adesão (ou candidatos) – países que pediram a adesão à União Europeia e 
participam plenamente em todas as acções e que cumprem as condições consideradas necessárias 
para a execução do programa a nível nacional. 
 
Países do programa – Estados-Membros da UE, países da EFTA/EEE e países da pré-adesão. Podem 
participar plenamente em todas as acções (ver lista de países na secção B.2). 
 
Centros de Recursos SALTO – a sigla SALTO corresponde a «Support and Advanced Learning and 
Training Opportunities». Trata-se de estruturas de apoio criadas no âmbito do programa Juventude em 

                                                 
24 Que assinaram acordos com a Comunidade Europeia no âmbito da juventude. 

http://www.eurodesk.org/
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Acção para prestar formação e informação a organizações de juventude e agências nacionais: 
http://www.salto-youth.net. 
A parceria – a parceria entre a Comissão Europeia e o Conselho da Europa fomenta a cidadania activa dos 
jovens, impulsionando as actividades de formação e investigação neste domínio: http://www.youth-
partnership.net. 
 

*  *  * 

http://www.salto-youth.net/
http://www.youth-partnership.net/
http://www.youth-partnership.net/
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Lista de contactos 
 

 
 

COMISSÃO EUROPEIA 
 

Direcção-Geral da Educação e da Cultura 
(DG EAC) 

Unidade D2: Programas no domínio da juventude 
Unidade D1: Políticas de juventude 

B – 1049 Bruxelas 
 

Tel: +32 2.299 11 11 
Fax: +32 2.295 76 33 

 
E-mail: eac-youthinaction@ec.europa.eu 

Sítio internet:  http://ec.europa.eu/youth/index_en.html 
 

______________ 
 

Agência de Execução para a Educação, o Audiovisual e a Cultura 
Departamento de Juventude 

Rue Colonel Bourg 139  
B-1140 Brussels 

 
Tel: +32 2 29 97824 
Fax: +32 2 29 21330 

 
Endereço electrónico: youth@ec.europa.eu 

Sítio internet: http://eacea.cec.eu.int 
 
 
 
 
 
 

 
Portal Europeu da Juventude 

Um portal dinâmico e interactivo em 20 línguas para os jovens 
 

 http://europa.eu/youth/ 
 

http://eacea.cec.eu.int/
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Agências Nacionais nos Países do Programa 
 

 

BĂLGARIJA25 
Youth Programme  
Ministry of Youth and Sports 
 75 Vassil Levski Blvd. 
BG – 1040 Sofia 
Tel: (359-2) 981 75 77 
Fax: (359-2) 981 83 60 
E-mail: youth@mms.government.bg 
Website: http://www.youthprog.bg 
 

DEUTSCHLAND25 
JUGEND für Europa  
Deutsches Agentur für das EU-Aktionsprogramm JUGEND IN 
AKTION 
Godesberger Allee 142-148 
D-53175 Bonn 
Tel: (49 228) 950 62 20 
Fax: (49 228) 950 62 22 
E-mail: jfe@jfemail.de 
Website: http://www.webforum-jugend.de 
 

BELGIQUE25 
Communauté française 
Bureau International Jeunesse (BIJ) 
Rue du commerce, 20-22 
B – 1000 Bruxelles 
Tel: (32) 02  227 52 57 
Fax: (32) 02 218 81 08 
E-mail: bij@cfwb.be, jpe@cfwb.be 
Website:  http://www.lebij.be 
 

EESTI 
Foundation Archimedes Estonian National Agency for YOUTH 
Programme 
Koidula 13A, 5th floor 
EE - 10125 Tallinn 
Tel: (372) 697 92 36 
Fax: (372) 697 92 26 
E-mail: noored@noored.ee 
Website: http://euroopa.noored.ee 
 

BELGIE 
Vlaamse Gemeenschap 
JINT v.z.w. 
Grétrystraat 26 
B – 1000 Brussel 
Tel: (32) 02 209 07 20 
Fax: (32) 02 209 07 49 
E-mail: jint@jint.be 
Website: http://www.jint.be 

ELLAS 
General Secretariat for Youth 
Hellenic National Agency 
417 Acharnon Street 
GR - 11 143 Athens 
Tel: (30) 210 259 94 02 
Fax: (30) 210 253 18 79 
E-mail: youth@neagenia.gr 
Website: http://www.neagenia.gr 
 

BELGIEN25 
Deutschschprachige Gemeinschaft 
Jugendbüro der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
Quartum Center, Hütte 79/16 
B-4700 Eupen 
Tel: (32) 87 56 09 79 
Fax: (32) 87 56 09 44 
E-mail:  info@jugendbuero.be  
Website:  http://www.jugendbuero.be 

ESPAÑA25 
Instituto de la Juventud 
c/ José Ortega y Gasset 71 
E – 28006 Madrid 
Tel: (34 91) 363 77 40  
Fax: (34 91) 363 76 87 
E-mail: e-mail: gonzalezmm@mtas.es; sve@mtas.es  
Website: http://www.injuve.mtas.es  
 

ČESKÁ REPUBLIKA25 
Česká národní agentura “Mládež” 
Czeck National Agency Youth 
Na Poříčí 12  
CZ – 11530 Praha 1 
Tel: (420) 2 248 722 80/3 
Fax: (420) 2 248 722 80 
E-mail: youth@youth.cz 
Website: http://www.youth.cz 

FRANCE25 
Agence Française du Programme Européen Jeunesse- AFPEJ 
11 rue Paul Leplat 
F – 78160 Marly-le-Roi 
Tel: (33) 1 39 17 27 73 
Fax: (33) 1 39 17 27 57 / 90 
E-mail: sve@afpej.fr, jpe@afpej.fr 
Website: http://www.afpej.fr 
 

                                                 
25 Actual agência para o Programa JUVENTUDE. Ainda está por designar a agência para o Programa Juventude em 
Acção.  

mailto:youth@mms.government
http://www.youthprog.bg/
mailto:jfe@ijab.de
http://www.webforum-jugend.de/
mailto:bij@cfwb.be
mailto:reet@euedu.ee
http://euroopa.noored.ee/
mailto:jint@jint.be
http://www.jint.be/
mailto:evsggng@otenet.gr
http://www.neagenia.gr/
mailto:gonzalezmm@mtas.es
http://www.youth.cz/
mailto:jpe@injep.fr
mailto:jpe@injep.fr
http://www.afpej.fr/
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DANMARK 
CIRIUS - Youth Unit 
Fiolstræde 44 
DK – 1171 Kobenhavn K 
Tel: (45) 33 95 70 00 
Fax: (45) 33 95 70 01 
E-mail: cirius@ciriusmail.dk 
Website: http://www.ciriusonline.dk 

IRELAND-EIRE 
LEARGAS - The Exchange Bureau  
Youth Work Service 
189-193 Parnell Street  
IRL – Dublin 1 
Tel: (353 1) 873 14 11 
Fax: (353 1) 873 13 16 
E-mail: youth@leargas.ie 
Website: http://www.leargas.ie/youth 

ISLAND25 
Ungt fólk í Evrópu  
Hitt Húsið 
Pósthússtræti 3-5. 
IS - 101 Reykjavík 
Tel: (354) 520 46 46 
Fax: (354) 520 46 01 
E-mail: ufe@itr.is, evs@itr.is, lara@itr.is 
Website: www.ufe.is 
 

LUXEMBOURG25 
Service National de la Jeunesse 
Agence Nationale du programme communautaire Jeunesse 
26, place de la Gare 
L – 1616 Luxembourg 
Tel: (352) 478 64 76 
Fax: (352) 26 48 31 89 
E-mail: jeunesse-europe@snj.etat.lu 
Website: http://www.snj.lu/europe 
 

ITALIA25 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 
Dipartimento delle Politiche Sociali e Previdenziali – 
Direzione Generale per il volontariato, associazionismo 
sociale e le politiche giovanili 
Agenzia Nazionale Italiana Gioventù 
Via Fornovo 8 – Pal. A 
I – 00192 Roma 
Tel: (39) 06 36 75 44 33  
Fax: (39) 06 36 75 45 27 
E-mail: agenzia@gioventu.it, 
Info@gioventu.it 
Website: http://www.gioventu.it 
 

MAGYARORSZÁG25 
MOBILITÁS 
Amerikai út 96 
H – 1145 Budapest 
Tel: (36 1)  273 42 93 / 273 42 95 
Fax: (36 1) 273  42 96 
E-mail: nemzetkozi @mobilitas.hu 
Website: www.mobilitas.hu  
 

KYPROS25 
Neolaia yia tin Evropi 
Cyprus Youth National Agency 
62 Aglantzia Ave. 
2108 Aglantzia 
Cyprus 
Tel: (357) 22 45 24 75 
Fax: (357) 22 45 24 76 
E-mail: youth@cytanet.com.cy 
 

MALTA25 
Malta Youth National Agency 
European Union Programmes Unit – Room 215 
c/o Ministry of Education – Old Mint Street, 36 
MT-Valletta VLT12  
Tel: (356) 21 255 663/ 255 087 
Fax: (356) 21 231 589 
E-mail: youth.eupu@gov.mt 
Website : www.youthmalta.org 
 

LATVIJA25 
Agency For International Programs For Youth 
Jaunatne Eiropai 
Merkela 11- 531  
LV – 1050 Riga 
Tel: (371) 735 80 65 
Fax: (371) 735 80 60 
E-mail: yfe@latnet.lv 
Website: http://www.jaunatne.gov.lv 
 

NEDERLAND25 
NJI (Nederlands Jeugd Instituut) 
Catharijnesingel, 47 
P.O. Box 19152 
NL – 3501 DD Utrecht 
Tel: (31) 30 230 65 50 
Fax: (31) 30 230 65 40 
E-mail: europa@nizw.nl 
Website: www.programmajeugd.nl 
 

LIECHTENSTEIN25 
‘aha’ Tipps und Infos für Junge Leute 
Bahnhof, Postfach 356 
FL – 9494 Schaan 
Tel: (423) 232 48 24  
Fax: (423) 232 93 63 
E-mail:  aha@aha.li 
Website: http://www.aha.li 
 

NORGE25 
BUFDIR (Barne-, ungdoms og familiedirektoratet) 
Universitetsgata 7 
Postboks 8113 Dep 
N – 0032 Oslo 
Tel: (47) 24 04 40 00 
Fax: (47) 24 04 40 01 
E-mail: post@bufdir.no 
Website: http://www.ungieuropa.no 
 

mailto:ungdom@ciriusmail.dk
http://www.ciriusonline.dk/
mailto:youth@leargas.ie
http://www.leargas.ie/youth/
mailto:ufe@rvk.is
mailto:evs@itr.is
http://www.ufe.is/
mailto:jeunesse-europe@snj.lu
http://www.snj.lu/europe
mailto:agenzia@gioventu.it
http://www.affarisociali.it/
mailto:mobilitas@mobilitas.hu
http://www.mobilitas.hu;/
mailto:youth@cytanet.com.cy
mailto:youth.eupu@gov.mt
http://www.youthmalta.org/
mailto:yfe@latnet.lv
http://www.yfe.lv/
mailto:europa@nizw.nl
http://www.programmajeugd.nl/
mailto:virginie@aha.li
http://www.aha.li/
http://www.ungieuropa.no/
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LIETUVA25 
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra 
Agency of International Youth Cooperation 
Pylimo, 9-7 
LI –0118Vilnius 
Tel: (370) 5 2 497 004/003 
Fax: (370) 5 2 497 005 
E-mail: jaunimas@jtba.lt 
Website: http://www.jtba.lt 
 
POLSKA 
Narodowa Agencja Programu MLODZIEZ 
Ul. Mokotowska 43, IV p. 
PL – 00 551 Warsaw 
Tel: (48 22) 622 37 06 / 628 60 14 
Fax: (48 22) 622 37 08 / 628 60 17 
E-mail: youth@youth.org.pl 
Website: http://www.youth.org.pl 
 
 

ÖSTERREICH25 
Nationalagentur JUGEND 
EuroTech Management 
Renngasse 4/3/1 
A – 1010 Wien 
Tel: (43 1) 532 79 97 
Fax: (43 1) 532 79 97-22 
E-mail: office@youth4europe.at 
Website: www.youth4europe.at 
 
SUOMI – FINLAND25 
Centre for International Mobility (CIMO) 
Säästöpankinranta 2A 
PO BOX 343 
FIN – 00531 Helsinki 
Tel: +358 207 868 500 
Fax: + 358 207 868 601 
E-mail: cimoinfo@cimo.fi 
Website: http://www.cimo.fi 
 

PORTUGAL25 
Agência Nacional para o Programa 
JUVENTUDE – IPJ  
Avenida da Liberdade 194-6° 
P – 1269-051 Lisboa 
Tel: (351) 21 317 94 04 
Fax: (351) 21 317 93 99 
E-mail:  juventude@ipj.pt 
Website: www.programajuventude.pt 

ROMANIA25 

SVERIGE25 
 Ungdomsstyrelsen 
Magnus Ladulasgatan 63A 
Box 17 801 
SE– 118 94 Stockholm 
Tél.: +46-8-566.219.00  
Fax: +46-8-566.219.98 
E-mail: info@ungdomsstyrelsen.se 
Website: http://www.ungdomsstyrelsen.se 
 

SLOVENIJA25 
Movit Na Mladina  
Dunajska, 22 
SI - 1000 Ljubljana 
Tel: (386) 1 430.47.47 
Fax: (386) 1 430.47.49 
E-mail: program.mladina@mladina.movit.si  
Website: http://www.mladina.movit.si 
 

SLOVENSKA REPUBLIKA25 
IUVENTA 
Narodna kancelaria MLADEZ / National Agency 
YOUTH  
Búdková cesta 2 
SK – 811 04 Bratislava 
Tel: (421) 2 592 96 301 
Fax: (421) 2 544 11 421 
E-mail: nkmladez@iuventa.sk 
Website: http://www.iuventa.sk 

TÛRKIYE 
Centre for EU Education and Youth programmes 
Youth Department 
Hüseyin Rahmi Sokak No.2 
Çankaya 
TR-06680 Ankara 
Tel. (90-312) 409 61 31 
Fax (90-312) 409 60 09 
E-mail: baskanlik@ua.gov.tr 
Website: www.ua.gov.tr 
 

UNITED KINGDOM25 
Connect Youth 
Education and Training Group 
The British Council 
10, Spring Gardens 
London SW1A 2BN 
United Kingdom 
Tel. (44) 20 73 89 40 30 
Fax (44) 20 73 89 40 33 
E-mail: connectyouth.enquiries@britishcouncil.org 

 

mailto:jaunimas.europai@vjrt.lt
http://www.tdd.lt/vjrt/
mailto:youth@youth.org.pl
http://www.youth.org.pl/
mailto:office@youth4europe.at
http://www.youth4europe.at/
mailto:ulla.naskali@cimo.fi
http://www.cimo.fi/
mailto:juventude@ipj.pt
http://www.sej.pt/
http://www.ungdomsstyrelsen.se/
mailto:yfe@movit.si
http://www.movit.si/
mailto:nafym@iuventa.sk
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Website: 
http://www.britcoun.org/education/connectyouth/index.htm  
BĂLGARIJA26 
Youth Programme  
Ministry of Youth and Sports 
 75 Vassil Levski Blvd. 
BG – 1040 Sofia 
Tel: (359-2) 981 75 77 
Fax: (359-2) 981 83 60 
E-mail: youth@mms.government.bg 
Website: http://www.youthprog.bg 
 

DEUTSCHLAND25 
JUGEND für Europa  
Deutsches Agentur für das EU-Aktionsprogramm JUGEND IN 
AKTION 
Godesberger Allee 142-148 
D-53175 Bonn 
Tel: (49 228) 950 62 20 
Fax: (49 228) 950 62 22 
E-mail: jfe@jfemail.de 
Website: http://www.webforum-jugend.de 
 

BELGIQUE25 
Communauté française 
Bureau International Jeunesse (BIJ) 
Rue du commerce, 20-22 
B – 1000 Bruxelles 
Tel: (32) 02  227 52 57 
Fax: (32) 02 218 81 08 
E-mail: bij@cfwb.be, jpe@cfwb.be 
Website:  http://www.lebij.be 
 

EESTI 
Foundation Archimedes Estonian National Agency for YOUTH 
Programme 
Koidula 13A, 5th floor 
EE - 10125 Tallinn 
Tel: (372) 697 92 36 
Fax: (372) 697 92 26 
E-mail: noored@noored.ee 
Website: http://euroopa.noored.ee 
 

BELGIE 
Vlaamse Gemeenschap 
JINT v.z.w. 
Grétrystraat 26 
B – 1000 Brussel 
Tel: (32) 02 209 07 20 
Fax: (32) 02 209 07 49 
E-mail: jint@jint.be 
Website: http://www.jint.be 

ELLAS 
General Secretariat for Youth 
Hellenic National Agency 
417 Acharnon Street 
GR - 11 143 Athens 
Tel: (30) 210 259 94 02 
Fax: (30) 210 253 18 79 
E-mail: youth@neagenia.gr 
Website: http://www.neagenia.gr 
 

BELGIEN25 
Deutschschprachige Gemeinschaft 
Jugendbüro der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
Quartum Center, Hütte 79/16 
B-4700 Eupen 
Tel: (32) 87 56 09 79 
Fax: (32) 87 56 09 44 
E-mail:  info@jugendbuero.be  
Website:  http://www.jugendbuero.be 

ESPAÑA25 
Instituto de la Juventud 
c/ José Ortega y Gasset 71 
E – 28006 Madrid 
Tel: (34 91) 363 77 40  
Fax: (34 91) 363 76 87 
E-mail: eurespal@mtas.es, sve@mtas.es 
Website: http://www.mtas.es/injuve 
 
 

ČESKÁ REPUBLIKA25 
Česká národní agentura “Mládež” 
Czeck National Agency Youth 
Na Poříčí 12  
CZ – 11530 Praha 1 
Tel: (420) 2 248 722 80/3 
Fax: (420) 2 248 722 80 
E-mail: youth@youth.cz 
Website: http://www.youth.cz 

FRANCE 
Agence Française du Programme européen Jeunesse en Action- 
AFPEJA - INJEP 
11 rue Paul Leplat 
F – 78160 Marly-le-Roi 
Tel: (33) 1 39 17 27 70 
Fax: (33) 1 39 17 27 57 / 90 
E-mail: pej@injep.fr, 
Website: http://www.afpeja.fr 

                                                 
26 Agência actual para o Programa JUVENTUDE. Ainda está por designar a a agência para o Programa Juventude em 
Acção.  
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DANMARK 
CIRIUS - Youth Unit 
Fiolstræde 44 
DK – 1171 Kobenhavn K 
Tel: (45) 33 95 70 00 
Fax: (45) 33 95 70 01 
E-mail: cirius@ciriusmail.dk 
Website: http://www.ciriusonline.dk 

IRELAND-EIRE 
LEARGAS - The Exchange Bureau  
Youth Work Service 
189-193 Parnell Street  
IRL – Dublin 1 
Tel: (353 1) 873 14 11 
Fax: (353 1) 873 13 16 
E-mail: youth@leargas.ie 
Website: http://www.leargas.ie/youth 

ISLAND 
Evrópa unga fólksins 
Laugavegur 170-172 Reykjavik 105 
Phone +354-551-9300 
Fax +354-551-9393 
E-mail: euf@euf.is 
Website: www.euf.is 
 

LUXEMBOURG25 
Service National de la Jeunesse 
Agence Nationale du programme communautaire Jeunesse 
26, place de la Gare 
L – 1616 Luxembourg 
Tel: (352) 478 64 76 
Fax: (352) 26 48 31 89 
E-mail: jeunesse-europe@snj.etat.lu 
Website: http://www.snj.lu/europe 
 

ITALIA25 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 
Dipartimento delle Politiche Sociali e Previdenziali – 
Direzione Generale per il volontariato, associazionismo 
sociale e le politiche giovanili 
Agenzia Nazionale Italiana Gioventù 
Via Fornovo 8 – Pal. A 
I – 00192 Roma 
Tel: (39) 06 36 75 44 33  
Fax: (39) 06 36 75 45 27 
E-mail: agenzia@gioventu.it, 
Info@gioventu.it 
Website: http://www.gioventu.it 
 

MAGYARORSZÁG 
FSZH - Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat 
1089 Budapest Kálvária tér 7 
Tel: +36 1 374 90 60 
Fax: +36 1 374 90 70 
E-mail: nemzetkozi @mobilitas.hu 
Website: www.mobilitas.hu  
 

KYPROS 
Neolaia yia tin Evropi 
Cyprus Youth National Agency 
62 Aglantzia Ave. 
2108 Aglantzia 
Cyprus 
Tel: (357) 22 45 24 75 
Fax: (357) 22 45 24 76 
E-mail: youth@cytanet.com.cy 
 

MALTA25 
Malta Youth National Agency 
European Union Programmes Unit – Room 215 
c/o Ministry of Education – Old Mint Street, 36 
MT-Valletta VLT12  
Tel: (356) 21 255 663/ 255 087 
Fax: (356) 21 231 589 
E-mail: youth.eupu@gov.mt 
Website : www.youthmalta.org 
 

LATVIJA25 
Agency For International Programs For Youth 
Jaunatne Eiropai 
Merkela 11- 531  
LV – 1050 Riga 
Tel: (371) 735 80 65 
Fax: (371) 735 80 60 
E-mail: yfe@latnet.lv 
Website: http://www.jaunatne.gov.lv 
 

NEDERLAND 
Netherlands Youth Institute 
P.O. Box 19211 
NL - 3501 DE Utrecht 
Tel: (31) 30 230 65 50 
Fax: (31) 30 230 65 40 
E-mail: europa@nji.nl 
Website: www.programmajeugd.nl 
 

LIECHTENSTEIN25 
‘aha’ Tipps und Infos für Junge Leute 
Bahnhof, Postfach 356 
FL – 9494 Schaan 
Tel: (423) 232 48 24  
Fax: (423) 232 93 63 
E-mail:  aha@aha.li 
Website: http://www.aha.li 
 

NORGE25 
BUFDIR (Barne-, ungdoms og familiedirektoratet) 
Universitetsgata 7 
Postboks 8113 Dep 
N – 0032 Oslo 
Tel: (47) 24 04 40 00 
Fax: (47) 24 04 40 01 
E-mail: post@bufdir.no 
Website: http://www.ungieuropa.no 
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LIETUVA25 
Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra 
Agency of International Youth Cooperation 
Pylimo, 9-7 
LI –0118Vilnius 
Tel: (370) 5 2 497 004/003 
Fax: (370) 5 2 497 005 
E-mail: jaunimas@jtba.lt 
Website: http://www.jtba.lt 
 
POLSKA 
Narodowa Agencja Programu MLODZIEZ 
Ul. Mokotowska 43, IV p. 
PL – 00 551 Warsaw 
Tel: (48 22) 622 37 06 / 628 60 14 
Fax: (48 22) 622 37 08 / 628 60 17 
E-mail: youth@youth.org.pl 
Website: http://www.youth.org.pl 
 
 

ÖSTERREICH 
Interkulturelles Zentrum 
Bacherplatz 10 
A-1050 Wien 
Tel.:0043/1/586 75 44 -16 
Fax:0043/1/586 75 44 -9 
Mail: iz@iz.or.at 
Website: www.jugendinaktion.at 
<http://www.jugendinaktion.at/> 
 
SUOMI – FINLAND25 
Centre for International Mobility (CIMO) 
Hakaniemenkatu 2  
PO BOX 343 
FIN – 00531 Helsinki 
Tel: (358 9) 77 47 73 05 
Fax: (358 9) 77 47 70 64 
E-mail: cimoinfo@cimo.fi 
Website: http://www.cimo.fi 
 

PORTUGAL25 
Agência Nacional para o Programa 
JUVENTUDE – IPJ  
Avenida da Liberdade 194-6° 
P – 1269-051 Lisboa 
Tel: (351) 21 317 94 04 
Fax: (351) 21 317 93 99 
E-mail:  juventude@ipj.pt 
Website: www.programajuventude.pt 

ROMANIA 

National Agency for Community Programmes in the Field of 
Education and Vocational Training 
133, Calea Serban Voda, 3rd Floor, 4th District 
RO-040205 Bucharest 
Tel : +4021  20 10 700 
Fax :  
E-mail  agentie@anpcdefp.ro  
Website  http://www.anpcdefp.ro  

SVERIGE25 
 Ungdomsstyrelsen 
Magnus Ladulasgatan 63A 
Box 17 801 
SE– 118 94 Stockholm 
Tél.: +46-8-566.219.00  
Fax: +46-8-566.219.98 
E-mail: info@ungdomsstyrelsen.se 
Website: http://www.ungdomsstyrelsen.se 
 

SLOVENIJA25 
Movit Na Mladina  
Dunajska, 22 
SI - 1000 Ljubljana 
Tel: (386) 1 430.47.47 
Fax: (386) 1 430.47.49 
E-mail: program.mladina@mladina.movit.si  
Website: http://www.mladina.movit.si 
 

SLOVENSKA REPUBLIKA25 
IUVENTA 
Narodna kancelaria MLADEZ / National Agency 
YOUTH  
Búdková cesta 2 
SK – 811 04 Bratislava 
Tel: (421) 2 592 96 301 
Fax: (421) 2 544 11 421 
E-mail: nkmladez@iuventa.sk 
Website: http://www.iuventa.sk 

TÛRKIYE 
Centre for EU Education and Youth programmes 
Youth Department 
Hüseyin Rahmi Sokak No.2 
Çankaya 
TR-06680 Ankara 
Tel. (90-312) 409 61 31 
Fax (90-312) 409 60 09 
E-mail: baskanlik@ua.gov.tr 
Website: www.ua.gov.tr 
 

UNITED KINGDOM25 
Connect Youth 
Education and Training Group 
The British Council 
10, Spring Gardens 
London SW1A 2BN 
United Kingdom 
Tel. (44) 20 73 89 40 30 
Fax (44) 20 73 89 40 33 
E-mail: connectyouth.enquiries@britishcouncil.org 
Website: http://www.britishcouncil.org/connectyouth.htm 
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http://www.youth.org.pl/
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mailto:ulla.naskali@cimo.fi
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Centros de recursos SALTO 
 

SALTO TRAINING AND COOPERATION 
RESOURCE CENTRE 
c/o JUGEND für Europa- Deutsche Agentur für das EU-
Programm JUGEND IN AKTION 
Godesberger Allee 142-148 
D - 53175 BONN 
Tél.: +49-228-950.62.71 
Fax: +49-228-950.62.22 
E-mail: trainingandcooperation@salto-youth.net   
Website : http://www.salto-
youth.net/trainingandcooperation 
 

SALTO SOUTH EAST EUROPE RESOURCE 
CENTRE - SLOVENIA 
MOVIT NA MLADINA 
Dunajska, 22 
SI - 1000 Ljubljana 
Tél.: +386-1-430.47.47 
Fax: +386-1-430.47.49 
E-mail: see@salto-youth.net  
Website: http://www.salto-youth.net/see/ 

SALTO INCLUSION RESOURCE CENTRE 
JINT v.z.w. 
Grétrystraat  26 
B - 1000 Brussel 
Tél.: +32-2-209.07.20 
Fax: +32-2-209.07.49 
E-mail: inclusion@salto-youth.net 
Website : http://www.salto-youth.net/inclusion/  

SALTO EASTERN EUROPE & CAUCASUS 
RESOURCE CENTRE - POLAND 
Polish National Agency of the Youth Programme 
Foundation for the development of the Education system 
Ul. Mokotowska 43. 
PL - 00-551 Warsawa 
Tél.: +48-22-622.37.06 / +48-22-628.60.14 
Fax: +48-22-622.37.08/ +48-22-621.62.67 
E-mail: eeca@salto-youth.net  
Website: http://www.salto-youth.net/eeca/ 
 

SALTO CULTURAL DIVERSITY RESOURCE 
CENTRE – UNITED KINGDOM 
Connect Youth International 
The British Council 
10, Spring Gardens 
UK – SW1A 2BN London 
Tél.: +44-(0)-20.7389.40.28 
Fax: +44-(0)-20.7389.40.30 
E-mail: diversity@salto-youth.net   
Website: http://www.salto-youth.net/diversity/ 
 

SALTO PARTICIPATION RESOURCE CENTRE 
Bureau International de la Jeunesse (BIJ) 
Rue du commerce, 20-22 
B - 1000 Bruxelles 
Tél.: +32-2-227.52.82 
Fax: +32-2-548.38.89 
E-mail: participation@salto-youth.net    
Website : http://www.salto-youth.net/participation  
 

  
SALTO INFORMATION RESOURCE CENTRE -  
Ungdomsstyrelsen/National Board for Youth Affairs 
Magnus Ladulasgatan 63A 
Box 17 801 
SE– 118 94 Stockholm 
Tél.: +46-8-566.219.00  
Fax: +46-8-566.219.98 
 
e 
 
Mobilitás International Directorate 
Amerikai út 96 
H - 1145 Budapest 
Tél.: +36-1-273.42.93/273.42.95 
Fax: +36-1-273.42.96 
E-mail: irc@salto-youth.net  
Website : http://www.salto-youth.net/IRC/  
 

SALTO EUROMED RESOURCE CENTRE 
INJEP – Programme Jeunesse 
Parc du Val Flory - 11 rue Paul Leplat 
F - 78160 Marly-le-Roi 
Tél.: +33-1-.39.17 -2594/-2600/-2755 
Fax: +33-1-39.17.27. 57 
E-mail: euromed@salto-youth.net  
Website : http://www.salto-youth.net/euromed/   
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mailto:participation@salto-youth.net
http://www.salto-youth.net/participation
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Eurodesk 
AUSTRIA27  
ARGE Österreichische Jugendinfos 
Lilienbrunngasse 18/2/41 
A – 1020 Wien 
Tél.: +43.699 120.05.183 
Fax: +43.1.216.48.44 / 55 
E-mail: info@jugendinfo.cc  
Website : http://www.jugendinfo.cc   

ESTONIA26 
European Movement in Estonia  
Estonia pst. 5 
EE - 10 143 Tallinn 
Tél.: +372 693 5235 
Fax: +372 6 935 202 
E-mail: eurodesk@eurodesk.ee  
Website : http://www.eurodesk.ee  
http://www.euroopaliikumine.ee  
 

NEDERLAND26 
Netherlands Youth Institute 
P.O. Box 19211 
NL - 3501 DE Utrecht 
Tél.: +31-30-230.65.30 
Fax: +31-30-230.65.40 
E-mail: eurodesknl@nji.nl 
Website : 
http://www.programmajeugd.nl  
http://www.nizw.nl  

 
BELGIQUE26 
Bureau International Jeunesse (B.I.J.) 
Rue du commerce, 20-22 
B - 1000 Bruxelles 
Tél.: +32-2-227.52.88 
Fax: +32-2-218.81.08 
E-mail:  
Website: http://www.lebij.be 

FRANCE26 
CIDJ 
101 quai Branly 
F - 75015 Paris 
Tél.: +33 1 44 49 13 20 
  +33 6 84 81 84 51 
Fax: +33 1 40 65 02 61 
E-mail:eurodesk@cidj.com  
Website :  http://www.cidj.com 
 

NORGE26 
Eurodesk Norway 
BUFDIR - Barne-, undgoms- og 
familiedirektoratet  
Universitetsgaten 7, 6th floor 
P.O.Box 8113 Dep. 
N – 0032 Oslo 
Tél.: +47.24.04 40 20 
Fax: +47.24 04 40 01 
E-mail: eurodesk@bufdir.no   
Website :  http://www.eurodesk.no 

 
BELGIE26 
JINT v.z.w. 
Grétrystraat  26 
B - 1000 Brussel 
Tél.: +32-2-209.07.20 
Fax: +32-2-209.07.49 
E-mail:  jint@jint.be 
Website : http://www.jint.be 

 
HUNGARY26 
Mobilitas Informacios Szolgalat / 
Mobilitas Information Service 
Zivatar U. 1-3.  
H-1024 Budapest 
Tél.: +36-1-438.10.52 
Fax: +36-1-438.10.55 
E-mail: hungary@eurodesk.org 
Website : http://www.mobilitas.hu  
http:// www.eurodesk.hu  
 

 
POLAND26 
Polish National Agency of the Youth 
Programme 
Foundation for the development of the 
Education system 
Ul. Mokotowska 43. 
PL - 00-551 Warsawa 
Tél.: +48-22-622.37.06 
Fax: +48-22-622.37.08 
E-mail: eurodesk@eurodesk.pl  
Website: http://ww.eurodesk.pl  
 

 
BELGIEN26 
JIZ St. Vith - Jugendinformationszentrum 
Hauptstrasse 82 
B-4780 St.Vith 
Tél.:  +32-80-221.567 
Fax:   +32-80-221.566 
E-mail: jiz@rdj.be 
Website :  http://www.rdj.be/jiz  

 
ICELAND26 
Gamla apótekið 
Hafnarstræti 18 
IS- 400 Isafjordur 
Tél.: +354 450.80.05 
Fax: +354 450.80.08 
E-mail: eurodeskis@eurodesk.org 
Website : http://www.isafjordur.is  
 

 
PORTUGAL26 
RNIJ Central – Departamento de 
Informação aos Jovens  
Avenida da Liberdade 194 R/c 
P – 1269-051 Lisboa 
Tél.: +351.21.317.92.35/6 
Fax: +351.21.317.92.19 
E-mail: ipj@ipj.pt 
Website : http://www.ipj.pt 

 
BULGARIA26 
Eurodesk Bulgaria 
75 Vassil Levski bvld  
BG - 1040 Sofia 
Tél.: +359 2 981 75 77 
Fax: +359 2 981 83 60 
E-mail: eurodesk@youthdep.bg 
 

 
IRELAND26 
Léargas – The Exchange Bureau 
Youth Work Service  
189-193 Parnell Street 
IRL – Dublin 1 
Tél.: +353-1-873.14.11 
Fax: +353-1-873.13.16 
E-mail: eurodesk@leargas.ie  
Website : http://www.leargas.ie/eurodesk 

 
SLOVAK REPUBLIK26 
IUVENTA – Národná kancelária 
MLÁDEZ 
Búdková cesta 2.  
SK - 811 04 Bratislava 
Tél.: +421-2-592 96 300 
Fax: +421-2-544 11 421 
E-mail: eurodesk@iuventa.sk  
Website : http://www.iuventa.sk  

 
CZECH REPUBLIC26 

 
ITALIA26 

 
SLOVENIA26 
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EURODESK 
CNA YOUTH / NIDM MSMT  
Na Porici 12 
CZ - 115 30  Praha 1 
Tel./fax: +420 224 872 886 
E-mail: eurodesk@youth.cz 
Website: www.eurodesk.cz 
 

Coordinamento Nazionale 
Eurodesk Italy 
Via 29 Novembre,49  
I - 09123 Cagliari 
Tél.: + 39 070 68 4064 
N° Verde:  800-257330 
Fax: +39 070 68 3283 
E-mail: Informazioni@eurodesk.it  
Website : http://www.eurodesk.it  
 

National Agency of Youth Programme  
MOVIT NA MLADINA 
Dunajska cesta 22 
SI - 1000 Ljubljana 
Tél.: +386-1-430.47.48  
Fax: +386-1-430.47.49  
E-mail: eurodesk@mladina.movit.si 
Website : 
http://www.mladina.movit.si/eurodesk 
 
 

DENMARK26 
CIRIUS  
Fiolstræde 44 
DK – 1171 Copenhagen K 
Tél.: +45-33-95 70 17 
Fax: +45-33-95 70 01 
E-mail: eurodesk@ciriusmail.dk  
Website : http://www.udiverden.dk  

LATVIA26 
Eurodesk Latvija 
Merkela St. 11, room 533  
LV - 1050 Riga , Latvia 
Tél.: +371-722.18.75 
Fax: +371-722.22.36 
E-mail: ansis@eurodesk.org   
Website : http://www.yfe.lv/eurodesk 
  

SUOMI – FINLAND26 
Centre for International Mobility (CIMO) 
EU Youth Programme / Eurodesk 
Hakaniemenkatu 2,  
PO BOX 343 
FIN – 00531  Helsinki 
Tél.: +358-9-7747.76.64 
Fax: +358-9-7747.70.64 
E-mail: eurodesk@cimo.fi  
Website : http://www.cimo.fi  
http://www.maailmalle.net  
 

DEUTSCHLAND26 
Eurodesk Deutschland 
c/o IJAB e. V. 
Godesberger Allee 142-148 
D - 53175 BONN 
Tél.: +49 228 9506 250 
Fax: +49 228 9506 199 
E-mail:  eurodeskde@eurodesk.org  
Website : http://www.eurodesk.de  

LIECHTENSTEIN26 
Aha - Tipps und infos für Junge Leute 
Eurodesk Liechtenstein 
Bahnhof, Postfach 356 
FL - 9494 Schaan 
Tél.: +423-232.48.24 
Fax: +423.232.93.63 
E-mail: eurodesk@aha.li  
Website : http://www.aha.li 
 
 

SVERIGE26 
Centrum för Internationellt 
Ungdomsutbyte 
Ludvigsbergsgatan 22 
S - 118 23 Stockholm 
Tél.: +46-8-440.87.85 
Fax: +46-8-20.35.30 
E-mail: eurodesk@ciu.org  
Website: http://www.ciu.org 
 
 

ELLAS26 
General Secretariat for Youth 
Hellenic National  Agency  
417 Acharnon Street 
GR - 11 1 43 Athens 
Tél.: +30.210.259.9300/ 94.21 
Fax: +30.210.253.1879 
E-mail: eurodesk@neagenia.gr 
Website: http://www.neagenia.gr  
 

LITHUANIA26 
Council of Lithuanian Youth 
Organisations  
Didzioji 8-5  
LT – 01128 Vilnius 
Tél.: +370 5 2791014 
Fax: +370 5 2791280 
E-mail: eurodesk@eurodesk.lt  
Website : http://www.eurodesk.lt    

UNITED KINGDOM26 
YouthLink Scotland 
Rosebery House 
9 Haymarket Terrace 
UK - Edinburgh EH12 5EZ 
Tél.: +44-(0)-131-313.24.88 
Fax: +44-(0)-131-313.68.00 
E-mail : eurodesk@youthlink.co.uk  
Website: http://www.youthlink.co.uk 

 
ESPAÑA26 
Eurodesk Spain 
Instituto de la Juventud 
 c/ José Ortega y Gasset, 71 
E – 28006 Madrid 
Tél.: +34 91 363.76.05 
Fax: +34 91 309.30.66 
E-mail: Eurodesk@mtas.es  
Website : http://www.mtas.es/injuve  
 

 
 LUXEMBOURG26 
Centre Information Jeunes 
Galerie Kons 
26, place de la Gare 
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Tél.: +352 26293219 
Fax: +352 26 29 3215 
Website :   http://www.youthnet.lu  
http://www.cij.lu 
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Parceria entre a Comissão Europeia e o Conselho da Europa 
 
 

Comissão Europeia  
Políticas de Juventude 

 
B-1049 Bruxelles - Bélgique 

 
Tel: 32 2.299 11 11 

 
 Sítio internet: http://ec.europa.eu/youth 

 
 
 
 

Conselho da Europa 
Direcção Juventude e Desporto 

«A Parceria» 
 

30 Rue de Coubertin 
F – 67000 Strasbourg Cedex 

 
Tel: + 33 3 88 41 23 00 

Fax: + 33 3 88 41 27 77/78 
 

Sítio internet: www.coe.int/youth 
 

Email: youth@coe.int  
 
 
 

Sítios internet: 
 

Portal da Parceria: www.youth-partnership.net   
Sítio internet da Parceria: http://www.training-youth.net 

European Knowledge Centre www.youth-knowledge.net 
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