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CONVITE À APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS – EAC/S16/2018 

O desporto como instrumento de integração e inclusão social dos 

refugiados 

 

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

de 2018 para a implementação de projetos-piloto, em conformidade com a Decisão C(2018) 1602 da 

Comissão, de 21 de março de 2018. 

Tendo em conta o número crescente de refugiados que pretendem instalar-se na União Europeia, existe 

uma necessidade crescente de iniciativas de integração e inclusão social eficazes.  

O desporto é um dos instrumentos ao nosso dispor para uma integração bem-sucedida dos refugiados, 

pelo que os projetos locais no domínio do desporto desempenham um papel cada vez mais importante 

para facilitar a sua integração em novas comunidades.  Em toda a União Europeia, tanto a nível dos 

Estados-Membros como dos programas da União Europeia, foi lançada uma vasta gama de iniciativas e 

já estão a ser executados projetos inovadores. 

O potencial do desporto como instrumento de inclusão social está mais do que comprovado; os projetos 

desportivos apoiam a inclusão social dos refugiados nas comunidades de acolhimento e as 

oportunidades que oferecem são cada vez mais exploradas em muitos Estados-Membros da UE. 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, «Promoção de medidas políticas e 

ações a favor dos refugiados no domínio da atividade física benéfica para a saúde (HEPA)»,  e do 

convite à apresentação de candidaturas de 2017, «O desporto enquanto instrumento de integração e 

inclusão social dos refugiados», o presente projeto visa apoiar projetos locais no domínio do desporto 

que incidam sobre a integração dos refugiados. Serão selecionados cerca de 25 projetos, que deverão 

envolver organizações desportivas locais, concentrar os recursos nas atividades onde tanto as mulheres 

como os homens participem, e promover a participação dos mais jovens (menos de 30 anos) em vários 

tipos de atividades desportivas. 

Além das medidas concretas destinadas a integrar os refugiados através do desporto, esperamos ainda 

desenvolver:  

 A promoção da participação direta dos refugiados e das comunidades de acolhimento em zonas 

estratégicas da UE. 

 A promoção de uma abordagem à escala europeia que incremente as oportunidades das 

comunidades de acolhimento europeias de participarem com êxito nas ações de 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 que avaliem os impactos de modo sistemático e possam ser reproduzidos. 
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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.  As pessoas num contexto migratório que não são «refugiados» não 

são abarcadas 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.  

 

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

Candidatos britânicos: importa chamar a atenção para a necessidade de cumprir os critérios de 

elegibilidade durante todo o período de vigência da subvenção. Se o Reino Unido abandonar a UE 

durante o período de concessão sem ter sido celebrado um acordo com a UE que assegure 

concretamente que os candidatos britânicos continuam a ser elegíveis, os candidatos britânicos deixarão 

de receber financiamento da UE (embora continuem, sempre que possível, a participar) ou terão de 

abandonar o projeto com base no artigo II.17.2 da convenção de subvenção. 

 

3. Atividades elegíveis 

As atividades propostas têm de concentrar os recursos em projetos desportivos em que mulheres e 

homens participem. As atividades devem estar consagradas no quadro dos valores europeus
1
 e veicular 

o respeito desses princípios essenciais, em particular, a tolerância e a igualdade entre homens e 

mulheres e a não discriminação.    

Eis uma lista não exaustiva das principais atividades elegíveis no âmbito do presente convite:  

 Atividades desportivas que visem promover a participação dos refugiados 

                                                           
1
 Como especificado no artigo 2.º do Tratado da União Europeia (JO C 326 de 26.10.2012, p. 1): «A União baseia-se 

nos valores do respeito pela dignidade humana, liberdade, democracia, igualdade, Estado de direito e respeito pelos 
direitos humanos, nomeadamente os direitos das pessoas que pertencem a minorias. Estes valores são comuns aos 
Estados-Membros, numa sociedade caracterizada pelo pluralismo, a não discriminação, a tolerância, a justiça, a 
solidariedade e a igualdade entre homens e mulheres.» 
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 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.  

 

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

Período de execução: 

 As atividades não podem ter início antes de 1 de janeiro de 2019 

 As atividades devem estar concluídas até 31 de dezembro de 2019. 

 

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

presente convite à apresentação de candidaturas. 

 

4. Critérios de seleção 

As propostas elegíveis serão avaliadas com base nos seguintes critérios: 

 Relevância do projeto (critério 1) (40 valores, máximo): 

Em que medida:  

 a proposta contribui para apoiar a integração dos refugiados através do desporto nas sociedades 

de acolhimento da UE. 

 a proposta assenta na identificação das necessidades pertinentes e concretas dos refugiados e 

das comunidades locais de acolhimento; 

 os objetivos da candidatura estão claramente definidos, são realistas e abordam questões 

pertinentes para os refugiados e as comunidades locais de acolhimento. 

 

 Qualidade (critério 2) (40 valores, máximo): 

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 para 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); 

 a qualidade e a viabilidade da metodologia proposta. 

 

 Gestão do projeto (critério 3) (20 valores, máximo):  

Em que medida: 

 o candidato demonstra a capacidade de organizar, coordenar e realizar os vários aspetos das 

atividades propostas. 
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 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 e as funções atribuídas aos seus membros. 

 

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

explicada acima. 

Um limiar mínimo de 60 valores será aplicado para o primeiro e o segundo critério combinados. 

Além disso, os três critérios em conjunto devem perfazer um mínimo de 70 valores. As candidaturas com 

classificações abaixo destes limiares serão rejeitadas. 

 

5. Orçamento disponível 

O orçamento total destinado ao cofinanciamento dos projetos estima-se em 1 400 000 EUR. 

A subvenção da UE é limitada a uma taxa máxima de cofinanciamento de 80 % dos custos elegíveis. As 

dotações para os anos seguintes serão confirmadas numa fase posterior. 

O montante máximo da subvenção é de 60 000 EUR. 

A Comissão prevê financiar cerca de 25 propostas. 

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

 

6. Prazo para apresentação das candidaturas 

Os pedidos de subvenção devem ser apresentados numa das línguas oficiais da UE, utilizando o 

formulário eletrónico disponível no sítio do convite à apresentação de candidaturas. 

O formulário de candidatura devidamente preenchido deve ser entregue antes de 7 de junho de 2018 (às 

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

