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CONVITE À APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS – EAC/S16/2017 

O desporto como instrumento de integração e inclusão social dos refugiados 

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

trabalho anual de 2017, em conformidade com a Decisão da Comissão C(2017) 3847 de 9-6-

2017 relativa à adoção do programa de trabalho anual de 2017 para a aplicação dos projetos-

piloto. 

O potencial do desporto como instrumento de inclusão social está bem documentado
1
. 

Consequentemente, as oportunidades que os projetos desportivos oferecem para apoiar a inclusão 

social dos refugiados nas comunidades de acolhimento são cada vez mais exploradas em muitos 

Estados-Membros da UE. 

Como o desporto é um dos instrumentos que podem ser utilizados para uma boa integração dos 

refugiados, os projetos locais desportivos em particular podem ter um papel cada vez mais 

importante para facilitar a integração dos refugiados em novas comunidades.   

Em toda a União Europeia, quer ao nível dos Estados-Membros quer nos programas da União 

Europeia, foi lançada uma vasta gama de iniciativas e já estão a ser executados projetos 

inovadores. 

No entanto, tendo em conta o número crescente de refugiados que pretendem instalar-se na 

União Europeia, é clara a necessidade de iniciativas de integração e inclusão social eficazes. Este 

projeto-piloto contribui para este esforço e para uma melhor integração dos refugiados através do 

desporto. 

1. Objetivos 

Na sequência do convite à apresentação de candidaduras de 2016 sobre «a promoção de medidas 

políticas e ações a favor dos refugiados no domínio da atividade física benéfica para a saúde 

(HEPA)», o presente projeto visa apoiar projetos locais no domínio do desporto que incidam 

sobre a integração dos refugiados. Serão selecionados cerca de 20 projetos. Deverão envolver as 

organizações desportivas locais e ter em conta a igualdade entre homens e mulheres, em 

particular, através do envolvimento das mulheres refugiadas em atividades desportivas. 

Uma dimensão importante do presente projeto será a participação dos clubes desportivos locais 

na integração dos refugiados, com a consequente mobilização de competências locais existentes 

nos Estados-Membros da UE.  

Para além de medidas concretas tendo em vista a integração dos refugiados através do desporto, 

nos resultados esperados incluem-se:  

                                                            
1 Ver, por exemplo, o estudo intitulado «Cartografia das boas práticas em matéria de inclusão social dos migrantes 
através do desporto», disponível em: http://bookshop.europa.eu/en/mapping-of-good-practices-relating-to-social-
inclusion-of-migrants-through-sport-pbNC0416616   

http://bookshop.europa.eu/en/mapping-of-good-practices-relating-to-social-inclusion-of-migrants-through-sport-pbNC0416616
http://bookshop.europa.eu/en/mapping-of-good-practices-relating-to-social-inclusion-of-migrants-through-sport-pbNC0416616
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 A promoção da participação direta dos refugiados e das comunidades de acolhimento no 

projeto.  

 A conceção de um projeto suscetível de ser disseminado e, por esta via, promover uma 

abordagem à escala europeia, aumentar as possibilidades de as comunidades de 

acolhimento europeias participarem com êxito na integração dos refugiados através do 

desporto. 

O principal objetivo desta ação é identificar e apoiar as boas práticas na UE e também promover 

o desenvolvimento de métodos para avaliar o impacto de modo sistemático e reproduzível. As 

informações sobre os esforços relativos à integração dos refugiados através do desporto devem 

estar acessíveis em rede. 

O termo «refugiado» indica as pessoas com o estatuto formal de refugiado num Estado-Membro 

da UE, bem como as pessoas que tenham oficialmente solicitado esse estatuto de refugiado na 

UE e cujos pedidos ainda não foram tratados.  Os emigrantes que não são «refugiados» não são 

abarcados pelo presente convite à apresentação de candidaturas.  

A execução do projeto piloto terá devidamente em conta a complementaridade com o programa 

de desporto do Erasmus+ da UE e as ações também elegíveis ao abrigo do Fundo para o Asilo, a 

Migração e a Integração (FAMI), bem como as atualmente financiadas no âmbito do projeto-

piloto para a Promoção da saúde através da atividade física na Europa. 

 

2. Critérios de elegibilidade 

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

seguintes critérios: 

- ser uma organização pública ou privada, dotada de personalidade jurídica, que desenvolva 

atividades no domínio do desporto e organize atividades desportivas. As pessoas singulares não 

são elegíveis para a candidatura a uma subvenção no âmbito do presente convite à apresentação 

de candidaturas; 

- ter sede social num dos 28 Estados-Membros da UE.  

São admitidas candidaturas de organismos dotados de personalidade jurídica, estabelecidos num 

dos seguintes países: 

- Os Estados-Membros da UE.  

3. Atividades elegíveis 

As atividades elegíveis têm de ter uma metodologia de equilíbrio entre homens e mulheres 

comprovada e incluir uma participação equilibrada dos dois sexos em todas as atividades 
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propostas. Uma lista não exaustiva das principais atividades elegíveis no âmbito do presente 

convite à apresentação de candidaturas é apresentada a seguir: 

• atividades desportivas que visem promover a participação dos refugiados, organizada 

com uma abordagem de equilíbrio entre os sexos, e que envolvam as populações locais;  

• identificação, desenvolvimento, promoção e intercâmbio de atividades e boas práticas 

sobre a participação dos refugiados em atividades de desporto, com o claro objetivo de promover 

a sua integração nas sociedades de acolhimento;  

• atividades de sensibilização para a prática do desporto e para o valor acrescentado 

inquestionável do desporto para a integração dos refugiados na sociedade, tendo devidamente em 

conta a igualdade entre homens e mulheres; 

• preparação, desenvolvimento e aplicação de módulos e ferramentas de formação e de 

ensino;  

• ações de divulgação no domínio do desporto; 

• rede de projetos no domínio do desporto;  

 

Estas atividades devem obrigatoriamente ter lugar nos Estados-Membros da UE.  

Período de execução 

- as atividades não podem ter início antes de 1.1.2018 

- as atividades devem estar concluídas até 31.12.2018 

Não serão aceites candidaturas para projetos cuja duração seja superior à especificada no 

presente convite. 

 

4. Critérios de atribuição 

As candidaturas/os projetos elegíveis serão avaliados com base nos seguintes critérios:  

1. Pertinência do projeto (critério 1) (máximo 40 pontos): 

- Medida em que a candidatura/projeto contribui para promover a integração dos 

refugiados nas sociedades de acolhimento da UE através do desporto. 

- Em que medida: 

 o projeto a candidatura assenta na identificação das necessidades pertinentes e 

concretas dos refugiados e da sociedade local; 

 os objetivos da candidatura o projeto estão claramente definidos, são realistas e 

abordam questões pertinentes para os refugiados e a sociedade local. 
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2. Qualidade (critério 2) (máximo 40 pontos): 

- A qualidade global da conceção e execução das atividades propostas e a metodologia 

para alcançar os objetivos fixados: 

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

afeta os recursos apropriados para cada atividade); 

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

termo do projeto); 

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

atividades e o orçamento proposto); 

 qualidade e viabilidade da metodologia proposta. 

3. Gestão do projeto (critério 3) (máximo 20 pontos):  

- Em que medida 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 do projeto os resultados esperados; 

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

comprovada na organização e realização bem sucedida de atividades desportivas) e as 

funções dos membros da equipa; 

as candidaturas elegíveis serão classificadas em 100, com base na supra referida ponderação. 

Um limiar mínimo de 65 % dos pontos será aplicado para o primeiro e o segundo critério. 

Além disso, um limiar mínimo de 70 pontos será aplicado a todos os critérios de adjudicação 

tomados em conjunto. As candidaturas com pontuação inferior a esses limiares serão rejeitadas. 

 

5. Orçamento disponível 

O orçamento total destinado ao cofinanciamento dos projetos estima-se em 1 000 000 euros. 

O montante máximo da subvenção será 60 000 euros. 

A Comissão espera financiar aproximadamente 20 propostas. 

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

 

6. Prazo para apresentação das candidaturas 
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As candidaturas à subvenção devem ser apresentadas numa das línguas oficiais da UE, utilizando 

o formulário de candidatura previsto especificamente para o efeito, em: 

http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm  

O formulário de candidatura devidamente preenchido deve ser enviado por via postal (fazendo fé 

a data do carimbo do correio), pelo correio oficial ou por serviço de correio expresso (até às 

16h00, hora de Bruxelas) de 18-8-2017.  

7. Informações adicionais 

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

http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm

