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- Inclusão e Diversidade

- Transformação Digital

- Proteção Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e Ação 
Climática

- Participação na vida democrática

- Prevenção, Promoção e Apoio no Campo da Saúde

Prioridades
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Critérios de Elegibilidade

- Duração do Projeto
2 a 12 meses

- Local do projeto
O projeto deve decorrer no país do candidato.

Nos casos em que o projeto aborda desafios transfronteiriços, as atividades podem também 
desenvolver-se nos países programa que partilham a mesma fronteira com o país do candidato

- Participantes Elegíveis
Um grupo de cinco jovens, no mínimo, com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos, todos 
legalmente residentes no mesmo país participante e inscritos no Portal do Corpo Europeu de 
Solidariedade.

- Quem pode submeter o projeto:

a) O grupo de jovens que vai implementar o mesmo. Neste caso, um dos elementos do grupo assume 
o papel de representante legal e a responsabilidade de submeter a candidatura

b) Qualquer organismo público ou privado, legalmente estabelecido num país programa, em nome do 
grupo que vai implementar o projeto.

- Número de participantes
No mínimo 5. Não existe um número máximo de participantes. 

Projetos Solidários 
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- Classificação mínima de 
60%

- Relevância, fundamentação 
e impacto
(mínimo de 20) 

- Qualidade da conceção do 
Projeto
(mínimo de 20) 

- Qualidade da gestão do 
projeto
(mínimo de 10) 

Requisitos mínimos para 
Financiamento

Relevância, 
fundamentação 
e impacto

(Até 40 pontos)

Qualidade da 
conceção do 
Projeto

(Até 40 pontos) 

Qualidade da 
gestão do 
projeto

(Até 20 pontos)

Critérios 
de 

Avaliação

Critérios de Avaliação
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Relevância do projeto para os objetivos do Corpo Europeu de Solidariedade.

Medida em que o projeto dará resposta a necessidades societais claramente definidas e
importantes;

Relevância do projeto para as necessidades e os objetivos dos participantes individuais
e das organizações participantes;

Medida em que o projeto beneficiará as comunidades onde as atividades são realizadas.

Potencial impacto do projeto a nível local, regional, nacional e/ou europeu.

Medida em que o projeto envolve jovens com menos oportunidades como participantes.

Relevância, 
Fundamentação  e im
impacto

(Até 40 pontos)

Qualidade da 
conceção e 
implementação 
do Projeto

(Até 40 
pontos) 

Impacto e 
Disseminação

(Até 20 
pontos)

Observação

Deverão ser feitas

referências a 

oportunidades de 

melhoria para 

pontuações inferiores

a 26 pontos.

Nível Pontos

Muito bom 26-30
Bom 21-25
Razoável 15-20
Fraco 0-14

Medida em que o projeto proporciona valor acrescentado europeu.

Relevância, fundamentação e impacto
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Qualidade da conceção do Projeto

Coerência entre os objetivos do projeto e as atividades propostas.

Medida em que a composição do grupo permite atingir os objetivos do projeto.

Clareza, exaustividade e qualidade de todas as fases do projeto (preparação, execução

o e divulgação).

Envolvimento equilibrado dos participantes do grupo nas várias fases do projeto.

Em que medida o processo de aprendizagem e os resultados da aprendizagem no

projeto são pensados, identificados e documentados, em particular através do

Youthpass.

Observação

Deverão ser feitas

referências a 

oportunidades de 

melhoria para pontuações

inferiores a 34 pontos.

Nível Pontos

Muito bom 34-40

Bom 28-33

Razoável 20-27

Fraco 0-19

Em que medida o projeto é concebido, desenvolvido e implementado por jovens.

Em que medida o projeto incorpora práticas sustentáveis e amigas do ambiente.

Relevância, 
fundamentação 
e impacto

(Até 40 pontos)

Qualidade da 
conceção e 
implementação
do Projeto

(Até 40 
pontos) 

Qualidade da 
gestão do 
projeto

(Até 20 
pontos)
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Qualidade da gestão do Projeto

Qualidade das disposições práticas e das modalidades de gestão e apoio.

Qualidade da cooperação e comunicação entre os participantes do grupo.

Medidas de avaliação dos resultados do projeto.

Adequação e qualidade das medidas destinadas a divulgar os resultados do projeto e a

dar lhe visibilidade.

Observação

Deverão ser feitas

referências a 

oportunidades de 

melhoria para pontuações

inferiores a 17%.

Nível %

Muito bom 17-20

Bom 14-16

Razoável 10-13

Fraco 0-9

Relevância, 
fundamentação 
e impacto

(Até 40 pontos)

Qualidade da 
conceção e 
implementação 
do Projeto

(Até 40 
pontos) 

Qualidade da 
gestão do 
projeto

(Até 20 
pontos)
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* Viagem verde

Orçamento e Financiamento

Custos Elegíveis Montante

G
e
st

ã
o
 d

o
 P

ro
je

to Os custos associados à gestão e execução do projeto 

(p. ex., atividades de preparação, execução, 

avaliação, divulgação e acompanhamento).

Mecanismo de Financiamento: Custos unitários;

Regra de Atribuição: Com base na duração do 

projeto de solidariedade.

500 € por mês

C
u
st

o
s 

d
e
 O

ri
e
n
ta

ç
ã
o Custos associados ao envolvimento de um 

orientador no projeto.

Mecanismo de Financiamento: Custos Unitários

Regra de Atribuição: Com base no país onde o 

projeto tem lugar e nos dias de trabalho. O pedido 

de apoio financeiro destinado à cobertura dos 

custos de orientação deve ser fundamentado no 

formulário de candidatura. A duração da orientação 

não está ligada à duração do projeto.

137 € por dia de trabalho (Portugal)

No máximo 12 dias.
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Orçamento e Financiamento

Custos Elegíveis Montante

C
u
st

o
s 

E
x
c
e
c
io

n
a
is Custos do apoio à participação de jovens com menos 

oportunidades.

Mecanismo de Financiamento: Custos Reais

Regra de Atribuição: O pedido de apoio financeiro 

destinado à cobertura de custos excecionais deve 

ser fundamentado no formulário de candidatura.

100 % dos custos elegíveis
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Orçamento e Financiamento

-Verificar todas as distância banda referidas em Candidatura.

-Nos projetos solidários, caso tenha sido solicitado, verificar se o tutor mencionado está 

diretamente ligado à entidade promotora.

- Verificar a conformidade com as regras do Programa dos custos excecionais inseridos 

em Candidatura.

Verificações gerais



Obrigado

ces@juventude.pt 
erasmusmais@juventude.pt
+351 253 144 450
juventude.pt 
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