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Programa Europa para os Cidadãos 2014-2020

Objetivos gerais

• Contribuir para a compreensão pelos

cidadãos da União, da sua história e

diversidade;

• Fomentar a cidadania europeia e melhorar as

condições para a participação cívica e

democrática a nível da União.
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Objetivos específicos

• Reforçar a sensibilização em termos de memória, da história e dos

valores comuns da União: promover a paz, os valores da União e o bem-

estar dos seus povos, estimulando o debate, a reflexão e o

desenvolvimento de redes;

• Incentivar a participação democrática e cívica dos cidadãos,

desenvolvendo a sua compreensão das políticas da União, promovendo

oportunidades de empenhamento societal e intercultural e de voluntariado

a nível da União.
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Características do programa

• Igualdade de acesso

• Transnacionalidade e dimensão local

• Diálogo intercultural

• Voluntariado

• Corpo Europeu de Solidariedade

(https://europa.eu/solidarity-corps)
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Estrutura do programa

Vertente 1

Geminação de 
Cidades 

Redes de 
Cidades

Projetos da 
Sociedade 

Civil

Compromisso democrático e participação 
cívica

Encorajar a participação democrática e cívica dos 
cidadãos a nível da União

Vertente 2

Valorização: Análise, divulgação e utilização dos resultados dos projetos

Ação horizontal

Memória Europeia

Aumentar a sensibilização 
para a memória, a história e 
os valores comuns e o 
objetivo da União Europeia
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Países participantes

✓ 28 Estados-Membros da UE

✓ Países:

. Albânia

. Antiga República Jugoslava da 
Macedónia

. Montenegro

. Sérvia

. Bósnia-Herzegovina

. Kosovo

✓ Países da EFTA que são partes 
do Acordo EEE, nos termos 
desse Acordo
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Critérios de elegibilidade

Estatuto jurídico

Candidatos e parceiros devem ser ou organismos públicos ou 

organizações sem fins lucrativos dotadas de personalidade jurídica

Países participantes

O candidato deve estar estabelecido num dos países que participam 

no Programa

• pelo menos 1 EM (Memória europeia / Geminação de cidades) 

• pelo menos 2 EM (Redes de cidades / Projetos da sociedade civil)
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Quem é elegível
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Prioridades Multianuais 2019-2020

Vertente 1 - Memória Europeia

4. Debater o futuro da Europa

1. Debate
sobre os 
principais 
pontos de 
viragem da 

história 
europeia 
recente

2. Reflexão 
sobre 

sociedade civil 
e participação 

cívica nos 
regimes 

totalitários

3. Combate ao 
antissemitismo, 

ciganofobia, 
xenofobia, 

homofobia e a 
outras formas 

de

intolerância: 
ilações para 

hoje

4. Análise da 
transição 

democrática 

e da adesão à 
UE
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ANO Comemorações elegíveis

2019

1919 – Tratados de paz que puseram fim à I Guerra 
Mundial (incluindo o Tratado de Versailles)

1939 - Fim da guerra civil espanhola numa perspetiva
europeia

1979 - Eleições para o Parlamento Europeu (primeiro PE 
diretamente eleito)

1989 - Revoluções democráticas na Europa Central e 
Oriental e a queda do Muro de Berlim

2004 - Quinze anos de alargamento da UE aos países da 
Europa Central e Oriental

Programa Europa para os Cidadãos 2014-2020

ME - Comemorações elegíveis
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ANO Comemorações elegíveis

2020

1950 – Declaração Robert Schuman

1990 – Reunificação alemã

2000 - Proclamação da Carta dos Direitos Fundamentais 
da UE

Programa Europa para os Cidadãos 2014-2020

ME - Comemorações elegíveis
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Prioridades Multianuais 2019-2020

Vertente 2 - Compromisso democrático e participação cívica

1. Debater o futuro da 
Europa e combater o 

euroceticismo

2. Promover a 
solidariedade em 
tempos de crise

3. Promover o diálogo 
intercultural e a 

compreensão mútua e 
lutar contra a

estigmatização de 
migrantes  e  de grupos 

minoritários
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Critérios de Elegibilidade Específicos

Candidato e parceiros

1. Tipo de organização

Autoridades públicas locais/regionais e  
org. sem fins lucrativos, org. da 
sociedade civil, sobreviventes, 
culturais, juventude, educativas, 
investigação.

Alcançar a geração mais jovem

2. Número de parceiros 

Pelo menos 1 País elegível (EM)

Transnacionalidade

Natureza e dimensão do 
projeto

1. Orçamento

subvenção máx: 100.000 EUR

pré-financiamento de 40%-60%

2. Locais onde decorrerão as atividades

Em qualquer um dos países elegíveis

3. Duração do projeto

Máximo 18 meses

Vertente 1

Memória Europeia
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Exemplo de Memória Europeia

Women, totalitarism and shaping our common Europe - GENDER REMEMBRANCE

Coord.: FRATERNA - Centro Comunitário de Solidariedade e Integração Social (Guimarães) + 3

parceiros (IT, PT, BU)

Duração: 18 meses (01-10-2018 - 31-03-2020) Orçamento: 98.530 €

Análise de 3 países e 3 diferentes tipos de totalitarismo: Portugal e a Era Salazar; Bulgária e o 

comunismo; e a Itália e o período fascista. 

Os 4 eventos (conferência, happening, exposições… ) têm como tópico a vida das mulheres sob o 

regime totalitário e a sua contribuição para a atual consciência de origem e futuro comuns da União 

Europeia. Visa envolver jovens, mulheres e pessoas com deficiência.

O projeto vai chamar a atenção dos cidadãos e, em particular, dos jovens para o papel das mulheres 

na afirmação dos princípios democráticos da UE hoje em dia. A perspetiva do género feminino ajudará 

a fixar os valores da UE, a democracia, a inclusão, o destino e a lembrança comuns. 

Cidadãos conscientes não se deixam confundir.
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Critérios de Elegibilidade Específicos

Candidato e parceiros

1. Tipo de organização

Cidades / municípios ou comités de 
geminação ou outras organizações 
sem fins lucrativos que representem 
autoridades locais

2. Número de parceiros 

Pelo menos 2 países elegíveis (1 EM)

Natureza e dimensão do 
projeto

1. Número de participantes

Mínimo de 25 participantes convidados 
(internacionais)

2. Orçamento

Subvenção máx: 25.000 EUR  

3. Locais onde decorrerão as atividades

Num dos países elegíveis que 

participam no projeto

4. Duração do evento

Máximo de 21 dias 

Vertente 2
Compromisso Democrático 

e Participação Cívica
Medida 1 Geminação de Cidades
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Exemplo de Geminação de Cidades

Rencontres Intergénérationnelles autour de la mémoire photographique du XXème siècle de 2 

villes jumelées - Silvares (PT) et Garchizy (FR)

melées - Silvares (PT) et Garchizy (FR)

Coord.: JUNTA DE FREGUESIA DE SILVARES + 1 parceiro (FR)
Duração: 9 meses (01-02-2019 - 20-10-2019)                       Orçamento: 24.190 €  

O projeto pretende criar uma coleção fotográfica digital (1920 - meados de 1980), a fim de preservar a 

memória coletiva das duas cidades geminadas. 

Existem fotografias antigas em coleções particulares ou em arquivos de família. As duas prefeituras 

irão apelar à população e às associações, para que as partilhem. Jovens franco-portugueses vão 

viver em casas de idosos, nas férias da Páscoa, para obter depoimento sobre as fotos recolhidas.

As fotografias serão digitalizadas e apresentadas em duas exposições, uma em cada cidade, 

ilustrando um conjunto de memórias e experiências vividas noutros tempos e por outras gerações: 

estilo de vida, infância, pessoas, cenas da vida familiar, atividades políticas, atividades culturais, 

tradições, festivais e atividades económicas, como agricultura e comércio. 

A digitalização das fotos levará à sua conservação, descoberta, partilha de memória e disseminação, 

permitindo que as gerações atuais e futuras conheçam a história das duas cidades europeias.
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Exemplo de Geminação de Cidades

Rencontres 

Intergénérationnelles autour de 

la mémoire photographique du 

XXème siècle de 2 villes 

jumelées –

Silvares (PT) et Garchizy (FR)
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Critérios de Elegibilidade Específicos

Candidato e parceiros

1. Tipo de organização

Cidades / Municípios ou Comités / Redes de 
geminação; Autoridades locais / regionais; 
Federações / Assoc. de autoridades locais; 
org. sem fins lucrativos que representem 
autoridades locais.

Org. sociedade civil sem fins lucrativos

2. Número de parceiros 

Pelo menos 4 países elegíveis (2 EM)

Natureza e dimensão do 
projeto

1. Número de participantes

Mínimo de 30% de participantes 
convidados (internacionais)

2. Orçamento

Subvenção máxima de 150.000 EUR

pré-financiamento de 40%-60%

3. Locais onde decorrerão as

atividades

Pelo menos 4 eventos, em diferentes

países elegíveis

4. Duração do projeto 

Máximo 24 meses

Vertente 2
Compromisso Democrático 

e Participação Cívica
Medida 2 Redes de cidades
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Exemplo de Redes de Cidades

EUropean Counter and Alternative Narratives Network
Coord.: Município de Paredes (Portugal)  + 12 parceiros (GR, MK, BG, LT, IT, ES, AL, 
ES, BE, RO, PT, IT)
Duração: 24 meses (01-01-2018 - 31-12-2019) Orçamento: 150.000 €  

A Europa está a passar por um grande fluxo de migrantes e refugiados. A migração traz 
diversidade que leva à intolerância e discriminação. É necessário implementar medidas 
ambiciosas para reduzir as desigualdades e frustrações, evitar o choque de culturas e 
encontrar um novo modelo de coexistência no futuro.

Neste contexto, a EU CAN (Rede Europeia de Contadores e Narrativas Alternativas), 
composta por autoridades locais, ONGs, formadores e assistentes sociais visa tomar 
medidas contra o discurso do ódio e a radicalização dos jovens, construindo ferramentas 
educativas adequadas para lhes ensinar o valor da tolerância e da cultura democrática, 
combater a estigmatização dos imigrantes e construir contra narrativas, promovendo 
assim o envolvimento democrático e intercultural e a participação cívica dos cidadãos.
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Exemplo de Redes de Cidades

EUropean 

Counter and 

Alternative 

Narratives 

Network
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Critérios de Elegibilidade Específicos

Candidato e parceiros

1. Tipo de organização

Candidatos: org. sem fins lucrativos, 
org. sociedade civil, instituições 
educativas, culturais ou de 
investigação.

Autoridades públicas locais/regionais

2. Número de parceiros 

Pelo menos 3 países elegíveis (2 EM)

Natureza e dimensão do 
projeto

1. Orçamento

Subvenção máxima de 150.000 EUR

pré-financiamento de 40%-60%

2. Locais onde decorrerão as atividades

Em qualquer um dos países elegíveis

3. Duração do projeto

Máximo de 18 meses

Vertente 2
Compromisso Democrático 

e Participação Cívica
Medida 3 Projetos da Sociedade Civil
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Exemplo de Projetos da Sociedade Civil

E(U)lections’19: think, decide, change!
Coord.: Instituto Universitário de Lisboa + 3 parceiros (PT, NL, IT)

Duração: 18 meses (01-01-2019 - 30-06-2020) Orçamento: 148.930 €

A taxa de participação nas eleições para o PE diminuiu, apesar dos múltiplos esforços das 
instituições europeias para reforçar o papel dos cidadãos nos assuntos europeus. 

Este projeto foca uma mensagem clara: pense, decida, mude! Pretende sensibilizar e 
incentivar os jovens europeus (18-25 anos) para uma cidadania europeia ativa e 
combater a abstenção nas eleições europeias. 

Serão desenvolvidas várias atividades baseadas em métodos de educação não formal, a 
fim de estimular o envolvimento dos jovens nos principais temas europeus e incentivá-
los a expressar a sua opinião, exercendo o seu direito de voto nas próximas eleições ao 

Parlamento Europeu. 



© CIEJD, 2019

Coerência com os objetivos e vertentes do programa – 30%

Adequação dos objetivos / prioridades plurianuais / atividades propostas e resultados 
esperados contribuem para os objetivos do Programa

Qualidade do plano de atividades do projeto – 35%

Atividades adequadas e coerentes / eficiência / dimensão europeia / diferentes tipos de 
organizações  ou diferentes tipos de atividades ou envolvem diferentes grupos-alvo / 
métodos e atividades inovadores

Divulgação – 15%

Exploração e difusão dos resultados / efeito multiplicador / plano de divulgação realista e 
prático / media e tecnologias da informação e comunicação

Impacto e envolvimento dos cidadãos – 20%

Real dimensão europeia / Agenda Política Europeia / sustentabilidade / participação ativa
/ equilíbrio entre os participantes / grupos sub-representados ou com menos 
oportunidades /  Corpo Europeu de Solidariedade (ME e PSC)

Programa Europa para os Cidadãos 2014-2020

Critérios de Atribuição
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Convite à apresentação de propostas EACEA-51/2018: Programa 

«Europa para os Cidadãos» – subvenções de ações para 2019

Orçamento estimado para 2019 é de 17,2 milhões EUR:

- Memória europeia                                          4,0 milhões

- Geminação de cidades                                    4,8 milhões

- Redes de cidades                                           4,7 milhões

- Projetos da sociedade civil                              3,7 milhões

Programa Europa para os Cidadãos 2014-2020

Orçamento 2019
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Despesas elegíveis para Memória europeia, Redes de cidades e 
Projectos da sociedade civil:

- custos com pessoal;

- viagens, alojamento e subsistência para todos os participantes em 
eventos;

- aluguer de quartos / interpretação / tradução / recursos técnicos: recursos 
logísticos necessários para organizar eventos;

- custos de comunicação / divulgação (publicações, Web, Facebook, etc.);

- custos de coordenação;

- custos de investigação e ferramentas TIC.

Despesas elegíveis para Geminação de cidades:

- viagens, alojamento e subsistência.

Programa Europa para os Cidadãos 2014-2020

Despesas elegíveis
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AS CANDIDATURAS SÃO EFETUADAS EM LINHA (e-Form)

Antes de começar a candidatura:
Leia atentamente o Guia do programa 
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/programme_guide_2019_en.pdf
e o convite https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call_2019_pt_1.pdf

Pesquise as BOAS PRÁTICAS na plataforma da Agência:
http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-citizens/projects 

Comece a sua candidatura:
Todas as organizações envolvidas num projeto (candidato e parceiros) devem  
registar-se no portal dos participantes, de forma a obter um código de identificação
de participante (PIC)

http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.h
tml

Crie o seu e-Form:
Interativo e preenchido numa das 24 línguas oficiais.

Programa Europa para os Cidadãos 2014-2020

Procedimento de Candidatura
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Período de início de execução dos projetos:

Candidaturas até 1 fevereiro de 2019:
ME: 1 de setembro de 2019 a 28 de fevereiro de 2020
GC: 1 de julho de 2019 a 31 de março de 2020

Candidaturas até 1 março 2019:
RC: 1 de setembro de 2019 a 28 de fevereiro de 2020

Candidaturas até 1 setembro 2019:
PSC: 1 de março a 31 de agosto de 2020
GC: 1 de fevereiro a 31 de outubro de 2020
RC: 1 de março a 31 de agosto de 2020

Programa Europa para os Cidadãos 2014-2020

Início de Execução dos Projetos
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Ponto Europeu dos Cidadãos (PEC)

O Centro de Informação Europeia Jacques Delors (CIEJD) é desde 2016 o Ponto de Contacto

Nacional do Programa Europa para os Cidadãos

Informa sobre o 

Programa
Realiza sessões de 

sensibilização

Divulga pedidos de 

parcerias

Incentiva candidaturas

Trabalha com 

multiplicadores Apoia e esclarece 

dúvidas
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Questões / Dúvidas

+351 211 225 031/25/13                                                  

https://eurocid.mne.gov.pt/

facebook.com/CentrodeInformacaoEuropeiaJacquesDelors

zelia.dias@ciejd.pt

pecidadaos@ciejd.pt 

https://eurocid.mne.gov.pt/

