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Como fazer parte enquanto 
Organização?  

 
 

As organizações têm um papel fundamental no Corpo Europeu de Solidariedade (CES). São elas que 
oferecem PLACEMENTS aos jovens registados no Corpo. Nesta primeira fase, as organizações 
interessadas em participar no CES podem candidatar-se para fundos através dos programas de 
financiamento da UE. Há oito programas que suportam o Corpo Europeu de Solidariedade:  

 Programa Erasmus+ (através do Serviço Voluntário Europeu) 

 Programa da UE para o Emprego e a Inovação Social  

 Programa LIFE 

 Fundo de Asilo, Migração e Integração  

 Programa Health 

 Programa Europa para os Cidadãos 

 Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (através do programa Interreg) 

 Programa de Desenvolvimento Rural 
 

 

Várias organizações, como as não 
governamentais, de sociedade civil, autoridades 
nacionais, regionais e locais ou empresas sociais 
podem ser organizações participantes. Depois 
de serem autorizadas de acordo com cada 
programa de financiamento, as organizações 
podem procurar potenciais funcionários, 
estagiários, aprendizes ou voluntários para a sua 
base de dados de atividades solidárias no Corpo 
Europeu de Solidariedade. Cada organização 
participante tem de cumprir com os critérios de 
alta qualidade, subscrever a Missão e Princípios 
do Corpo Europeu de Solidariedade e aderir à 
Carta do Corpo Europeu de Solidariedade, 
estabelecendo os direitos e as responsabilidades 
durante todos os passos da experiência 
solidária.  

 

 

Quais são as organizações que podem participar? 

 #EUSolidarityCorps
 facebook.com/EUSolidarityCorps
/ 
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https://europa.eu/youth/SOLIDARITy_pt
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Deadline

(para 

calls) 

Cobertura 

Geográfica 

 
Programa 

Erasmus+, 

Serviço 

Voluntário 

Europeu 

 
Link 

Através do SVE, 

podem candidatar-

se a programas com 

voluntários 

internacionais em 

áreas como trabalho 

jovem, cultura, 

assistência social, 

proteção 

ambiental,… 

  Voluntariado 

ONGs, 

organizações de 

juventude, 

desporto, 

voluntariado, 

corpos públicos, 

empresas socias, 

entre outros. 

Necessita da acreditação 

das organizações e as 

candidaturas são 

submetidas à Agência 

Nacional Erasmus+ 

26/04/17 

 
04/10/17 

Estados Membros 

UE,  Member 

States, Antiga 

República Jugoslava 

da Macedónia, 

Islândia, 

Liechtenstein, 

Noruega, Turquia 

Emprego e 
Inovação 
Social 

 
Link 

Instrumento de 

financiamento que 

promove o emprego 

sustentável e de alta 

qualidade. 

Ocupacional 

Consórcio 

formado por 

entidades legais 

estabelecidas e 

registadas num 

Estado Membro 

da UE. 

Convite à apresentação de 

propostas define os 

critérios da candidatura 

17/03/17 

 
Localizações 

fronteiriças em 

pelo menos 5 

Estados 

Membros da UE 

LIFE/Fundo 
Europeu de 
Agricultura 
para Desenv. 
Rural 

 
Link 

Iniciativa agregadora 

em que o 

voluntariado ajuda 

projetos ambientais e 

de conservação da 

natureza. 

Voluntariado 

Orgãos 

públicos ou 

privados, 

atores ou 

instituições 

registados na 

UE. 

Propostas têm de estar 

de acordo com o guia de 

candidatura 

07/03/17 
Estados 

Membros UE 

Fundo de Asilo, 
Migração e 
Integração 

 
Link 

O programa 

visa integrar 

pessoas de 

países do 

terceiro Mundo 

Vertente 

ocupacional e 

de voluntariado 

Órgãos Públicos, 
Organizações sem 
fins lucrativos ou 
Organizações 
internacionais 

Submissão de proposta de 

voluntariado ou vertente 

ocupacional 

28/02/17 

 
Out/Nov 2017 

Todos os Estados 

Membros da UE, 

exceto Noruega 

Programa 
HEALTH 

 
Link 

Promove estilos de 

vida saudáveis e 

protégé cidadãos da 

UE de doenças 

graves 

Voluntariado 

ONGs, órgãos 

públicos, 

insituições de 

ensino superior, 

admnistração 

pública 

Propostas devem estar 

de acordo com critérios 

de cada proposta 

 
 
 

15/06/17 

Estados Membros 

UE, Islândia, 

Sérvia, Noruega e 

Moldávia 

Europa 
para os 
Cidadãos 

 
Link 

Projetos que criam 

maior consciência da 

UE, a sua história e 

diversidade. 

Vertente 

ocupacional e 

de voluntariado 

Órgãos públicos 

e organizações 

sem fins 

lucrativos com 

personalidade 

legal 

Propostas devem estar 

de acordo com o guia do 

programa 

01/03/17 

 
Verão 2017 

Estados Membros 

UE e Balcãs 

Ocidentais 

Interreg 
Iniciativa 
de 
Voluntários 
Link 
Enviar pedido de 

mais info para: 
REGIO-D2- 

CROSS-BORDER- 
COOPERATION@ 
ec.europa.eu 

A iniciativa 

envia 

voluntários 

para regiões 

onde 

programas de 

cooperação 

Interreg são 

geridos. 

Voluntariado 

Organizações 

públicas e 

privadas (em 

municípios, 

universidades, 

hospitais, 

associações 

participantes 

em projetos 

Interreg ou 

secretariados 

que coordenam 

programas 

Interreg). 

 
Submissão de proposta de 

voluntariado à Associação 

das Regiões Fronteiriças da 

Europa. 

Propostas 

são 

submetidas à 

Associação 

das Regiões 

Fronteiriças 

da Europa. 

Estados Membros 

UE 

Os mecanismos de candidature e de financiamento são garantidos de acordo com as regras de avaliação de cada programa. 

http://europa.eu/youth/volunteering/evs-organisation_en
http://www.eurocid.pt/pls/wsd/wsdwcot0.detalhe?p_cot_id=9000
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pt
http://www.acm.gov.pt/-/fundo-para-o-asilo-a-migracao-e-a-integracao-fami-
https://ec.europa.eu/health/programme/policy/2014-2020_pt
http://www.europedirect-oeste.pt/index.php/noticias/503-programa-europa-para-os-cidadaos
http://www.ccdr-a.gov.pt/index.php/28-noticias/621-interreg-youth

