
PROGRAMA  

EUROPA PARA OS CIDADÃOS 

 

QUEM É ELEGÍVEL?  
 

Organizações sem fins lucrativos com 

personalidade jurídica 

Municípios e autoridades locais 

outras entidades públicas. 

 

COMO PARTICIPAR?  
 

Leia o Guia do Programa versão válida a partir de 

janeiro de 2017 e confirme se existe alguma 

oportunidade: 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-
site/files/2017_programme_guide_pt.pdf  
 

MAIS INFORMAÇÕES? 
 

Visite o portal da cidadania europeia: 
www.ec.europa.eu/citizenship 
 

DG da Migração e Assuntos Internos: 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/
policies/citizenship-programme/index_en.htm 
 

Plataforma de Boas Práticas do Programa Europa 
para os Cidadãos: 

http://ec.europa.eu/programmes/europe-for-
citizens/projects  

CIEJD—Ponto de Contacto Nacional 

2014-2020  

Relembre 

Participe 

Comprometa-se 

QUESTÕES SOBRE O PROGRAMA  

EUROPA PARA OS CIDADÃOS? 
 

Contacte o Ponto de Contacto Nacional 

Tel: + 315 211 225 031/25/13 

e-mail: pecidadaos@ciejd.pt 

Ou consulte o portal da Agência Executiva para a 

Educação, Audiovisual e Cultura (EACEA) 

http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en  

Contactos:  

Centro de Informação Europeia Jacques Delors (CIEJD) 

DGAE / Ministério dos Negócios Estrangeiros 

Palácio da Cova da Moura | Rua da Cova da Moura, 1 |1350-115 Lisboa 

http://www.ec.europa.eu/citizenship
mailto:pecidadaos@ciejd.pt
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en


Apoio a projetos que reflitam sobre as causas dos 

regimes totalitários na história europeia recente. 

Compromisso democrático e 

participação cívica 

 
Apoio a projetos que permitem aos cidadãos 

participar na vida democrática da UE: sobre a 

democracia local, capacidade dos cidadãos em 

tomar parte na política da UE.  

Endereço da Empresa Principal 

Linha de Endereço 2 

Linha de Endereço 3 

Linha de Endereço 4 

Tel: 219-235-401 

Fax: 219-235-401 

Correio electrónico: 

alguem@example.com 

Ponto Europeu dos Cidadão 

O que apoia? 
 

Memória europeia 

O Programa Europa para os Cidadãos tem 

como objetivo encorajar os cidadãos europeus a 

desempenhar um papel mais importante no 

desenvolvimento da União Europeia e a 

aproximar a Europa dos seus cidadãos.  

Ao financiar projetos nos quais os cidadãos 

podem participar, o Programa contribui para 

uma melhor compreensão da União Europeia, 

da sua história, diversidade e valores comuns. 

Geminação 

de cidades  

Redes de 

cidades  

 

Projetos da 

sociedade 

civil 

Projetos Memória Europeia  

Iniciativas que reflitam sobre os 

regimes totalitários que marcaram a 

história moderna da Europa, olhando 

para outros momentos-chave e 

considerando as várias perspetivas 

históricas. 

Prazo Final 

Até 1 de março 

 

Subvenção 

máxima: €100.000 

Geminação de Cidades 

Ilustra os benefícios da integração 

europeia ao nível local e ajuda os 

cidadãos dos diferentes Estados 

Membros a criar laços e a desenvolver 

um sentimento de identidade europeia 

comum. 

Prazo Final 

Até 1 de março 
Até 1 de setembro 

 

Subvenção 

máxima: €25.000 

Redes de Cidades 

Encorajar a criação de redes e a 

cooperação entre parceiros e os seus 

respetivos parceiros para explorar 

temas específicos, partilhar recursos 

ou centros de interesse e ultrapassar 

os desafios comuns. 

Prazo Final 

Até 1 de março 

Até 1 de setembro 

 

Subvenção entre: 

€10.000 e  

€150.000 

Projetos da Sociedade Civil  

Devem empregar métodos inovadores 

para reunir cidadãos de todos os 

contextos para colaborar e debater 

questões europeias ao nível local ou 

europeu. 

Prazo Final 

Até 1 de março 

 

Subvenção 

máxima: €150.000 

Memória 

europeia 

 

Prioridades  
 Comemorações dos principais pontos de viragem da 

história europeia  

 Sociedade civil e participação cívica nos regimes tota-
litários. Redes de Cidades 

 Ostracismo e perda de cidadania nos regimes totalitá-
rios: lições para a atualidade  

 Transição democrática e acesso à UE 

Prioridades  
 Compreender e debater o euroceticismo  

 Solidariedade nos tempos de crise  

 Combater a estigmatização de “imigrantes” e criar 
contranarrativas para promover o diálogo 
intercultural e a compreensão mútua  

 Debater o futuro da Europa  


