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CONVITE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS – EAC/S06/2020 

 

Acompanhamento e orientação pelo desporto de jovens em risco de radicalização 

 

 

O presente convite à apresentação de propostas destina-se a executar o programa de trabalho anual de 

2020, em conformidade com a Decisão de Execução C(2020) 1194 da Comissão, de 4 de março de 2020. 

 

A Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social 

Europeu e ao Comité das Regiões relativa ao «Apoio à prevenção da radicalização que conduz ao 

extremismo violento», destacou que a prevenção da radicalização é uma parte fundamental da luta contra 

o terrorismo na UE. 

 

As medidas e iniciativas destinadas a prevenir a radicalização são, na maioria das vezes, concebidas e 

aplicadas no terreno, a nível local, regional ou nacional. A sua conceção e execução são essencialmente 

da competência dos Estados-Membros, das autoridades regionais e locais. Os intervenientes locais estão 

geralmente em posição privilegiada para prevenir e detetar a radicalização, e trabalhar com eficácia em 

prol da integração pelo desporto. Simultaneamente a UE pode dar um significativo contributo para a luta 

contra a radicalização e desempenhar um papel coadjuvante. As semelhanças, a dimensão e a interligação 

dos desafios enfrentados pelos Estados-Membros corroboram a necessidade de reforçar a cooperação, a 

ligação em rede e o intercâmbio de boas práticas a nível da UE. 

 

Para além de ajudar na luta contra a radicalização, o desporto pode contribuir para uma melhor integração 

na sociedade e para o fortalecimento de valores europeus como a tolerância, a integração e o diálogo 

intercultural. 

 

1. Objetivos 

Esta ação destina-se a apoiar projetos no âmbito desportivo organizados por organizações e federações 

desportivas, em cooperação com as autoridades públicas (incluindo os municípios), os agentes locais e a 

sociedade civil. Esta ação incidirá na prevenção da radicalização, em especial ajudando os jovens em 

risco de exclusão e de radicalização a integrarem-se melhor na sociedade em que vivem. Centrar-se-á na 

prática desportiva e na atividade física como instrumento para promover uma melhor inclusão num grupo 
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ou na sociedade em geral. Será dedicada uma especial atenção às zonas com problemas sociais. A 

dimensão da igualdade entre homens e mulheres será tida em conta. 

 

Esta ação preparatória implicará organizações desportivas e/ou federações desportivas que, em 

cooperação com as autoridades locais e as organizações empenhadas na luta contra a radicalização, irão 

disponibilizar ferramentas, atividades e acompanhamento adequados para prevenir os processos de 

radicalização.  

 

Os resultados esperados incluem: 

• O acesso ao desporto e ao exercício físico por parte das populações em risco de exclusão e 

radicalização; 

• A formação dos treinadores e do pessoal que trabalha no domínio da integração pelo desporto; 

• O desenvolvimento de redes e parcerias a nível da UE;  

• Uma melhor integração nas sociedades da UE das pessoas em risco de radicalização, em especial 

os jovens. 

 

Os projetos propostos devem ser dirigidos por organizações desportivas, em particular organizações 

desportivas de cúpula, como as federações desportivas europeias. Estes projetos devem contar com a 

participação de membros nacionais, regionais ou locais destas organizações desportivas. Serão 

selecionados cerca de sete projetos. 

 

2. Critérios de elegibilidade 

 

Para serem elegíveis, os projetos têm de ser apresentados por candidatos que preencham os seguintes 

critérios:  

• ser uma organização pública ou privada com personalidade jurídica, ativa principalmente no 

domínio do desporto e que organize regularmente atividades e competições desportivas; 

• ter sede social num dos Estados-Membros da UE. 

 

 As pessoas singulares não são elegíveis para candidatura a uma subvenção no âmbito do presente 

convite. 

Na sequência da entrada em vigor do Acordo de Saída UE-Reino Unido, em 1 de fevereiro de 2020, 

nomeadamente os artigos 127.º, n.º 6, 137.º e 138.º, as referências a pessoas singulares ou coletivas 
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residentes ou estabelecidas num Estado-Membro da União Europeia devem ser entendidas como 

incluindo as pessoas singulares ou coletivas residentes ou estabelecidas no Reino Unido. Os residentes e 

entidades do Reino Unido são, por conseguinte, elegíveis para participar no presente convite. 

 

3. Atividades elegíveis 

As atividades propostas devem ter lugar, pelo menos, em cinco Estados-Membros da UE diferentes. 

 

É apresentada a seguir uma lista não exaustiva das principais atividades elegíveis no âmbito do presente 

convite: 

• Organização de atividades desportivas e físicas para pessoas em risco de radicalização; 

• Conceção e criação de redes a nível da UE entre organizações envolvidas na prevenção, pelo 

desporto, da marginalização e da radicalização; 

• Organização de ateliês, seminários e conferências destinados a divulgar informações, 

conhecimentos especializados e oportunidades de cooperação relacionados com a prevenção, pelo 

desporto, da marginalização e da radicalização;  

• Conceção, identificação, promoção e partilha, a nível da UE, de atividades e boas práticas 

relativas ao acompanhamento e à orientação, pelo desporto, de jovens em risco de radicalização; 

 

As atividades devem obrigatoriamente ter lugar nos Estados-Membros da UE. As atividades terão uma 

duração mínima de 24 meses e máxima de 36 meses. 

 

Período de execução: 

• as atividades não podem ter início antes de 1 de janeiro de 2021; 

• as atividades devem estar concluídas até 31 de dezembro de 2023. 

 

Não serão aceites candidaturas relativas a projetos com uma duração inferior ou superior à especificada 

no presente convite. 

 

4. Critérios de seleção 

As propostas elegíveis serão avaliadas com base nos seguintes critérios: 

 

 Pertinência do projeto (critério 1) (máximo 40 pontos – limiar mínimo de 20 pontos): 
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o a medida em que a proposta contribui para os objetivos e prioridades da ação acima 

referida;   

o a medida em que a proposta assenta na identificação concreta das necessidades locais 

específicas no que respeita a atividades de prevenção da radicalização;  

o a medida em que os objetivos estão claramente definidos, são realistas e abordam 

questões pertinentes para as organizações participantes e os grupos-alvo. 

 

 Qualidade (critério 2) (máximo 40 pontos - limiar mínimo de 20 pontos):  
 
A qualidade da conceção e da execução gerais das atividades propostas e a metodologia para 

atingir os objetivos: 

 relação custo-eficácia (em que medida o projeto tem uma boa relação custo-eficácia e 

afeta os recursos apropriados a cada atividade); 

 sustentabilidade das ações propostas (em que medida as ações continuarão após o termo 

do projeto); 

 proposta orçamental (a coerência entre os objetivos do projeto, as metodologias, as 

atividades e o orçamento proposto); 

 qualidade e viabilidade da metodologia proposta. 

 Gestão do projeto (critério 3) (máximo 20 pontos - limiar mínimo de 10 pontos):  
 

- a medida em que o candidato demonstra a sua capacidade de organizar, coordenar e realizar os 

vários aspetos das atividades propostas; 

- a equipa do projeto envolve uma variedade adequada de experiências e competências 

especializadas para apoiar a execução bem sucedida dos resultados esperados do projeto; 

- a composição e adequação da equipa proposta (incluindo pessoas com experiência comprovada 

na organização e no sucesso de atividades desportivas) e as funções dos respetivos membros. 

 

As propostas elegíveis serão classificadas numa escala de 100 pontos, com base na ponderação explicada 

acima. Será aplicado um limiar mínimo de 60 pontos. As candidaturas com classificações abaixo destes 

limiares serão rejeitadas. 

 

5. Orçamento disponível 

O orçamento total destinado ao cofinanciamento dos projetos no âmbito do presente convite à 

apresentação de propostas estima-se em 900 000 EUR. 
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A subvenção da UE é limitada a uma taxa máxima de cofinanciamento de 80 % dos custos elegíveis. 

As subvenções serão de um máximo de 200 000 EUR por projeto. 

As subvenções serão de um mínimo de 100 000 EUR por projeto. 

A Comissão prevê financiar cerca de quatro propostas (ou seja, assinar quatro subvenções de um 

montante médio de 225 000 EUR). 

A Comissão reserva-se o direito de não distribuir a totalidade dos fundos disponíveis. 

 

6. Prazo para a apresentação de candidaturas 

As candidaturas têm de ser apresentadas numa das línguas oficiais da UE, utilizando para o efeito o 

formulário eletrónico disponível no sítio Web do convite à apresentação de propostas. 

O formulário de candidatura devidamente preenchido tem de ser entregue até 22/6/2020, 12h00 (hora de 

Bruxelas). As candidaturas enviadas em papel, fax, correio eletrónico ou outro meio não serão aceites. 

 

7. Informações adicionais 

Em caso de dúvidas, contactar: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

