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CONVITE À APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS – EAC/S09/2020 

Programas de desporto para todos e inovação de infraestruturas 

O presente convite à apresentação de candidaturas destina-se a implementar a ação 

preparatória «Programas de desporto para todos e inovação de infraestruturas» em 

conformidade com a Decisão da Comissão C(2020)1194, de 4 de março de 2020, relativa à 

adoção do programa de trabalho anual de 20201 para a realização de projetos-piloto e ações 

preparatórias nos domínios da educação, do desporto e da cultura. 

Na Europa, o desporto e a atividade física são geralmente praticados em clubes e organizações 

desportivas. Estas estruturas tradicionais organizam a prática desportiva de acordo com regras 

estáveis («regras do jogo»). Em muitos casos, a organização da prática desportiva tem sido feita 

no quadro de instalações desportivas de grande dimensão e dispendiosas. 

No entanto, hoje em dia, as necessidades e preferências individuais em matéria de desporto 

estão a evoluir rapidamente. Os dados relativos à participação no desporto e atividades físicas 

indicam que existe um desfasamento crescente entre a oferta de desporto através das 

organizações desportivas tradicionais e a procura por parte dos indivíduos. Para atrair as novas 

gerações, as federações, as organizações e os clubes desportivos devem melhorar a sua oferta 

através da criatividade, da inovação e de novas formas de prática desportiva. 

Esse objetivo pode ser alcançado de dois modos: em primeiro lugar, podem alargar a sua 

oferta, tornando-a mais diversificada, informal e aberta a novos públicos, favorecendo 

simultaneamente a democratização e a integração; em segundo lugar, podem utilizar e 

promover infraestruturas desportivas mais ligeiras e flexíveis que permitam a prática do 

desporto numa maior diversidade de locais. 

1. Objetivos 

O objetivo geral desta ação é dar às organizações desportivas uma oportunidade para 

desenvolverem e promoverem novas formas de prática desportiva e atividade física, 

adaptando as infraestruturas e/ou a oferta de atividades/programas desportivos.    

                                                           
1      Programa de trabalho anual de 2020 para a realização de projetos-piloto e ações preparatórias nos domínios 
da educação, da juventude, do desporto e da cultura https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/2020-

annual-work-programme-creative-europe-c2019-1194.pdf 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/2020-annual-work-programme-creative-europe-c2019-1194.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/2020-annual-work-programme-creative-europe-c2019-1194.pdf


2 
 

Tal inclui o desenvolvimento de novas formas de desporto e atividade física, a comunicação 

sobre essas atividades e os seus benefícios, bem como a criação de pequenas instalações 

desportivas de caráter recreativo. 

Os resultados esperados desta ação preparatória incluem:  

  

 uma visão global e melhor conhecimento das novas formas de prática desportiva e 

atividade física; 

 atividades e iniciativas que promovam novas formas de prática desportiva e atividade 

física, desenvolvidas por diferentes intervenientes, nomeadamente federações, 

organizações desportivas ou autoridades locais;  

 a criação de pequenas instalações desportivas de caráter recreativo e a adaptação das 

instalações existentes; 

 uma melhor integração das novas formas de prática desportiva e atividade física na 

oferta existente das federações e organizações desportivas tradicionais; 

 maior participação dos jovens no desporto. 

 

A organização candidata tem de estar estabelecida num dos Estados-Membros da UE.   

 

O objetivo específico desta ação é apoiar a promoção da atividade física através de formas 
flexíveis e modernas de prática desportiva, tanto em termos de oferta (treinos, atividades) 
como de infraestruturas. 

2. Critérios de elegibilidade 

Apenas são elegíveis as candidaturas de entidades estabelecidas nos Estados-Membros da UE. 

 

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

seguintes critérios:  

 ser uma organização pública ou privada dotada de personalidade jurídica, ativa 
principalmente no domínio do desporto e que organize regularmente atividades 
desportivas, a qualquer nível;  

 ter sede social num dos Estados-Membros da UE.  
 

As candidaturas podem ser apresentadas por qualquer dos seguintes candidatos (lista não 
exaustiva, apresentada apenas a título de exemplo): 

 

 federações desportivas europeias ou nacionais; 

 organizações sem fins lucrativos (públicas ou privadas); 

 autoridades públicas (nacionais, regionais, locais); 
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 organizações internacionais ou europeias; 

 clubes desportivos.  

 

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 dos artigos 127.º, n.º 6, 137.º e 138.º, as referências a pessoas singulares 

ou coletivas 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 

Só são elegíveis as atividades que abranjam um ou vários dos objetivos mencionados na secção 

1. 

Especificamente, os candidatos deverão propor ações que promovam novas formas de prática 

desportiva, integrando, por exemplo, as seguintes vertentes (lista não exaustiva): 

 adaptação de infraestruturas existentes; 

 organização de novas formas de atividade física; 

 abordagem inovadora dos programas de treino; 

 atividades intergeracionais; 

 utilização de tecnologia digital. 

Período de execução 

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

 as atividades devem ser concluídas até 31 de dezembro de 2023. 

Estas atividades devem obrigatoriamente ser realizadas nos Estados-Membros da UE. Os 

projetos terão uma duração mínima de 12 meses e máxima de 36 meses. 

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

especificada no presente convite. 

4. Critérios de adjudicação 

As candidaturas elegíveis serão avaliadas com base nos seguintes critérios: 
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 Pertinência do projeto (critério 1) (máximo 40 pontos): ao critério 1 será aplicado um 

limiar mínimo de 20 pontos num total de 40; as candidaturas com uma classificação 

abaixo desse limiar serão rejeitadas 

No âmbito do critério 1, as candidaturas serão avaliadas em função dos seguintes 

elementos: 

 contribuem para o objetivo geral da ação descrito na secção 2, nomeadamente no que 

diz respeito ao desenvolvimento de formas de prática desportiva e atividade física, e 

estão em consonância com as políticas da UE no domínio do desporto; 

 contribuem para os resultados esperados da ação definidos na secção 2 (ou seja, criação 

de pequenas instalações desportivas de caráter recreativo e adaptação de instalações 

existentes; desenvolvimento de atividades e iniciativas que contribuam para a 

promoção de novas formas de prática desportiva e atividade física); 

 contribuem para o objetivo específico definido na secção 2 (apoiar a promoção da 

atividade física através de formas flexíveis e modernas de prática desportiva). 

 

 Qualidade (critério 2) (máximo 40 pontos): ao critério 2 será aplicado um limiar 

mínimo de 20 pontos num total de 40; as candidaturas com uma classificação abaixo 

desse limiar serão rejeitadas 

No âmbito do critério 2, as candidaturas serão avaliadas em função da qualidade da 

conceção global das atividades propostas e da metodologia utilizada para as levar a 

cabo. Serão tidos em consideração os seguintes elementos: 

 número de participantes envolvidos e que beneficiam das atividades do projeto; 

 cooperação estabelecida com diferentes Estados-Membros da UE e/ou envolvendo 
diferentes desportos;  

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

afeta recursos apropriados a cada atividade); 

 sustentabilidade das atividades propostas (em que medida as atividades terão 

continuidade após a conclusão do projeto); 

 coerência entre os objetivos do projeto, a metodologia, as atividades e o orçamento 

proposto; 

 qualidade e viabilidade da metodologia proposta. 
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 Gestão do projeto (critério 3) (máximo 20 pontos): ao critério 3 será aplicado um 

limiar mínimo de 10 pontos num total de 20; as candidaturas com uma classificação 

abaixo desse limiar serão rejeitadas 

No âmbito do critério 3, as candidaturas serão avaliadas em função da capacidade 

demonstrada pelos candidatos para organizar, coordenar e implementar os vários 

aspetos das atividades propostas. Serão tidos em consideração os seguintes elementos: 

 

 qualidade global da equipa do projeto; 

 riscos previstos e ações de mitigação; 

 adequação e qualidade das medidas que visam partilhar os resultados do projeto com as 

organizações externas e o público em geral. 

As candidaturas elegíveis serão classificadas numa escala de 100 pontos, com base na 

ponderação explicada acima. As candidaturas cuja classificação por critério seja inferior aos 

limiares supramencionados serão rejeitadas. 

Além disso, será aplicado um limiar mínimo de 60 pontos para os três critérios de atribuição 

combinados. As candidaturas com classificações abaixo deste limiar serão igualmente 

rejeitadas. 

5. Orçamento disponível 

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

apresentação de candidaturas é estimado em 1 200 000 EUR.  

A subvenção da UE está limitada a uma taxa máxima de cofinanciamento de 80 % dos custos 

elegíveis.  

Em princípio, serão selecionados entre dois e quatro projetos. 

 

O montante máximo por subvenção individual será de 650 000 EUR. 

A Comissão reserva-se o direito de não conceder 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 

candidaturas. 
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O formulário de candidatura devidamente preenchido tem de ser entregue até 1 de julho de 

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 dúvida, contactar:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

