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INFORMAÇÕES GERAIS



Atividades fora do ensino e formação

formais que encorajam, promovem e

facilitam a participação dos jovens na

vida democrática da Europa, a nível

local, regional, nacional e europeu.

Atividades de Participação Juvenil



• Proporcionar oportunidades aos jovens para se envolverem e aprenderem a participar

na sociedade civil, quer nos assuntos do seu quotidiano, como na vida democrática,

com uma tónica especial para o envolvimento dos jovens com menos oportunidades.

• Sensibilizar os jovens para os valores comuns e direitos fundamentais europeus e

contribuir para o processo de integração europeia, incluindo o contributo para a

consecução de um ou mais dos Objetivos para a Juventude Europeia.

Objetivos da Ação



• Desenvolver as competências digitais dos jovens e a

literacia mediática, instigando o pensamento crítico,

combate à desinformação e notícias falsas.

• Reunir jovens e decisores políticos (quer a nível local,

regional ou nacional) e/ou contribuir para o processo de

Diálogo com a Juventude da UE.

Objetivos da Ação



As atividades podem ser

- presenciais, virtuais ou mistas

- transnacionais ou nacionais (locais, regionais ou nacionais, mas têm têm

sempre de demonstrar a sua dimensão europeia)

Tipos de Atividades

Podem assumir vários formatos desde que proporcionem espaços de informação,

debate e participação ativa dos jovens, para que as suas vozes sejam ouvidas,

especialmente sobre a forma como as políticas para a juventude devem ser moldadas e

aplicadas.



• Workshops, Consultas, Reuniões, Seminários, Formações, Webinars

• Campanhas de consciencialização para a participação dos jovens

• Simulação do funcionamento de instituições democráticas

• Debates entre jovens e decisores políticos

Tipos de Atividades

Encoraja-se a integração de atividade digitais e/ou formação relativa à utilização de

instrumentos de democracia digital.

São apoiadas formas alternativas, inovadoras e digitais de participação, incluindo o

alargamento da participação dos jovens a vários setores e espaços.



• Reuniões estatutárias

• Organização de eventos políticos

• Infraestruturas físicas, equipamentos

O que não apoia esta ação



A Estratégia da UE para a Juventude 2019-2027, no âmbito de um dos seus

domínios centrais que é o “envolvimento dos jovens”, visa a participação significativa

de TOD@S jovens a nível cívico, económico, social, cultural e político.

Um dos instrumentos de cooperação previstos para a implementação da Estratégia é o

Diálogo com a Juventude (antigo Diálogo Estruturado), que pretende promover o

diálogo e a cooperação entre jovens e decisores políticos na definição e implementação

das políticas de juventude. Funciona em ciclos de 18 meses, seguindo o Trio de

Presidências da UE e cada ciclo é dedicado a um tema prioritário.

Contexto Político



No contexto do Diálogo com a Juventude foram estabelecidos os 11 OBJETIVOS para a

JUVENTUDE EUROPEIA, que identificam um conjunto de áreas transversais que afetam

a vida dos jovens e apontam desafios a serem abordados em cada uma dessas áreas.

A Estratégia da UE para a Juventude deve contribuir para a realização desses Objetivos e

esta ação apoia atividades que se enquadrem nos Objetivos para a Juventude.

Contexto Político



Os 11 Objetivos para a Juventude Europeia:

#1 Conectar a UE com a Juventude

#2 Igualdade de género

#3 Sociedades Inclusivas

#4 Informação e Diálogo construtivo

#5 Saúde mental e bem estar

#6 Apoiar a juventude de áreas rurais

#7 Emprego de qualidade para todos

Contexto Político

#8 Ensino de qualidade

#9 Espaço e participação para todos

#10 Europa Verde e Sustentável

#11 Organizações de Juventude e

Programas Europeus



Estratégia de Participação dos Jovens para aumentar a participação dos jovens na democracia

através do Erasmus + e CES

Estratégia Europeia de Formação (para melhoria da qualidade do youth work e seu

reconhecimento) e Youthpass (instrumento de reconhecimento dos resultados de

aprendizagem de processos de educação não formal)

Estas estratégias suportam os objetivos de promover a participação juvenil, de reforçar a

qualidade dos processos de educação não formal e informal e a qualidade do trabalho com e

para os jovens.

Contexto Político – Estratégicas Temáticas 



✓ Projeto pode ter uma ou mais do que uma atividade

✓ Implementação por: grupo informal de jovens (um ou mais); organização (uma ou

mais) ou uma combinação.

✓ 4 fases: Planeamento, Preparação, Implementação e follow up.

✓ As organizações participantes e os jovens envolvidos nas atividades devem ter um

papel ativo em todas essas fases, aumentando assim a sua experiência de

aprendizagem (“atividades concebidas por jovens e dirigidas a jovens”).

Criação de um projeto



✓Diálogo com a Juventude da UE

✓Objetivos para a Juventude

✓ Processo de aprendizagem - apoio ao processo de reflexão, identificação e

documentação dos resultados individuais de aprendizagem, em particular através do

Youthpass.

Criação de um projeto

✓ Inclusão e diversidade – as atividades devem ser acessíveis e inclusivas,

com envolvimento ativo de jovens com menos oportunidades. É possível

incluir o apoio de um coach, que se torna particularmente relevante para

apoiar grupos informais de jovens, no desenvolvimento e execução de

projetos.



✓ Proteção e segurança dos participantes – prevenção e redução de riscos

✓ Construção de comunidades – este tipo de atividades é encorajado e deve perdurar para 

além da duração do projeto.

✓ Sustentabilidade ambiental – promoção de comportamentos responsáveis e sustentáveis.

✓ Transição digital - incorporação da utilização de ferramentas digitais e metodologias de 

aprendizagem que complementem as atividades presenciais.

✓Normas de qualidade Erasmus no domínio da Juventude (atendendo aos princípios básicos 

do Programa, prioridades políticas, princípios de gestão, aprendizagem, partilha de 

resultados e conhecimentos).

Criação de um projeto



CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE



- Uma organização sem fins lucrativos, associação, ONG;

- Uma ONG Europeia no setor da Juventude;

- Um organismo público local, regional ou nacional;

- Uma empresa social;

- Uma entidade com fins lucrativos ativa no domínio da responsabilidade social 
empresarial;

- Um grupo informal de jovens.

-ESTABELECIDA NUM PAÍS DO PROGRAMA OU NUM PAÍS PARCEIRO VIZINHO DA UE 
(REGIÕES 1 A 4; SEÇÃO “PAÍSES ELEGÍVEIS” NA PARTE A DO GUIA DO PROGRAMA).

Organizações elegíveis

KA154 - YOU | Critérios Específicos



- Qualquer organização 
participante elegível 
estabelecida num país 
Programa pode ser a candidata;

- Esta organização candidata-
se em nome de todas as 
organizações participantes 
envolvidas no projeto.

Quem se candidata

- Projetos Nacionais de Participação 
Juvenil
No mínimo 1 organização envolvida;

- Projetos Transnacionais de 
Participação Juvenil
No mínimo 2 organizações envolvidas de 
países diferentes. 

Número e perfil das Organizações 
participantes

KA154 - YOU | Critérios Específicos



KA154 - YOU | Critérios Específicos

Duração do Projeto
3 a 24 meses.

- Local(ais) da Atividade
No país de uma das organizações participantes ou no país da sede de uma Instituição da União
Europeia.

- Participantes Elegíveis
Jovens com idades compreendidas entre os 13 e 30 anos, residentes no país das organizações
participantes, e decisores relevantes para os tópicos abordados no projeto.

- Onde candidatar?
À Agência Nacional do país no qual a Organização candidata está estabelecida.
Exemplo: Portugal – PT02

Atividades de Participação Juvenil



KA154 - YOU | Critérios Específicos

- Anualmente, no Guia do Programa, a Comissão
publica as datas dos avisos de apresentação de
candidaturas.

- Em 2021:

Dia/Mês:
- 11 de maio, para projetos que se iniciem entre 1 de 

agosto e 31 de dezembro;
- 5 de outubro, para projetos que se iniciem entre 1 

de janeiro e 31 de maio.

Hora:
- 12h de Bruxelas (11h de Portugal Continental)

Quando candidatar

- Declaração de honra assinada
pelo representante legal da
Entidade;

- Um cronograma completo do
projeto de Atividades de
Participação Juvenil, mostrando
todas as atividades planeadas;

- Um cronograma de cada uma
das atividades e eventos de
mobilidade planeados no projeto.

Submissão da candidatura



KA154 - YOU | Onde candidatar

Portal da COM “Erasmus+ e Corpo Europeu de Solidariedade”
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-
calls/field/31047629  



CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO



KA154 - YOU | Critérios Gerais

- Classificação mínima de 60 
pontos

- Relevância, lógica e impacto
(mínimo de 15 pontos) 

- Qualidade da conceção do 
Projeto
(mínimo de 20 pontos) 

- Qualidade da Gestão do 
Projeto
(mínimo de 15 pontos) 

Requisitos mínimos para 
FinanciamentoRelevância, 

lógica e 
impacto

(Até 30 
pontos)

Qualidade da 
conceção do 
Projeto

(Até 40 
pontos) 

Qualidade da 
gestão do 
Projeto

(Até 30 
pontos)

Critérios 
de 

Avaliação



KA154 - YOU | Relevância, lógica e impacto

Pertinência da proposta para os objetivos da Ação.

Pertinência da proposta para as necessidades das organizações e participantes.

Em que medida o projeto irá abordar uma ou mais prioridades identificadas no contexto do Diálogo Jovem da UE ou 
dos Objetivos para a Juventude Europeia.

Até que ponto o projeto é adequado para produzir resultados de aprendizagem de alta qualidade para participantes.

Até que ponto o projeto proporciona valor europeu acrescentado.

O impacto potencial do projeto nos participantes e organizações participantes durante e após a execução do 
projeto.

Relevância, lógica 
e impacto

(Até 30 pontos)

Qualidade da 
conceção do 
Projeto

(Até 40 pontos) 

Qualidade da 
Gestão do Projeto

(Até 30 pontos)

Nível Pontos

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

O impacto potencial do projeto fora das organizações e indivíduos que participam diretamente no projeto, a nível 
local, regional, nacional e/ou europeu ou a nível global.

Até que ponto o projeto incorpora medidas destinadas a tornar os seus resultados sustentáveis além do tempo de 
vida do projeto.

Até que ponto o projeto é adequado para contribuir para a inclusão e diversidade, dimensões verdes, digitais e 
participativas do Programa.

Até que ponto o projeto apresenta newcomers e organizações menos experientes para a Ação.

Até que ponto o projeto aborda práticas sustentáveis e amigas do meio ambiente.



KA154 - YOU | Qualidade da conceção do Projeto

A consistência entre as necessidades identificadas, objetivos do projeto, perfis dos participantes e atividades propostas.

A clareza, integridade e qualidade de todas as fases do projeto: preparação (incluindo preparação fornecida aos
participantes), execução das atividades e follow-up.

Até que ponto os jovens estão envolvidos em todas as fases das atividades.

Até que ponto as atividades são concebidas de forma acessível e inclusiva e estão abertas a participantes com menos
oportunidades.

A adequação dos métodos de aprendizagem participativa propostos, incluindo quaisquer componentes virtuais.

A adequação e eficácia das medidas previstas para garantir a segurança e proteção dos participantes;

Até que ponto as atividades incorporam atividades sustentáveis e práticas amigas do ambiente.

Nível Pontos

Muito bom 34-40
Bom 28-33
Razoável 20-27
Fraco 0-19

A qualidade das disposições práticas e apoio no processo de reflexão, a identificação e documentação dos resultados de
aprendizagem dos participantes, e o uso consistente da mecanismos de transparência e ferramentas de
reconhecimento europeias, em particular o Youthpass.

Relevância, 
lógica e 
impacto 

(Até 30 pontos)

Qualidade da 
conceção do 
Projeto

(Até 40 
pontos) 

Qualidade da 
Gestão do 
Projeto

(Até 30 pontos)

Até que ponto o projeto faz uso de ferramentas alternativas, inovadoras e inteligentes de participação jovem, em
particular para testar novas ideias e acompanhamento.



KA154 - YOU | Qualidade da Gestão do Projeto

A qualidade das disposições práticas, gestão e modalidades de apoio.

A qualidade da cooperação e comunicação entre as organizações 
participantes, bem como com outras partes interessadas relevantes.

A qualidade das medidas de avaliação das diferentes fases e resultados do 
projeto.

A adequação e qualidade das medidas destinadas a divulgar os resultados do
projeto dentro e fora das organizações participantes.

Nível Pontos

Muito bom 26-30

Bom 21-25

Razoável 15-20

Fraco 0-14

Relevância, 
lógica e 
impacto 

(Até 30 pontos)

Qualidade da 
conceção do 
Projeto

(Até 40 pontos) 

Qualidade da 
Gestão do 
Projeto

(Até 30 
pontos)



ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO



KA154 - YOU | Atividades de Participação Juvenil

Custos Elegíveis Montante
G

e
s
tã

o
 d

o
 P

r
o

je
to Os custos associados à gestão e execução do projeto (por 

exemplo, preparação e realização de reuniões do 
projeto, ou preparação, realização, avaliação, 
disseminação e acompanhamento de atividades).

Mecanismo de Financiamento: Custos unitários.

Regra de Atribuição: Baseado na duração do projeto.

500€ por mês

C
u

s
to

s
 d

e
 O

r
ie

n
ta

ç
ã
o Custos associados ao envolvimento de um orientador no projeto. 

Mecanismo de financiamento: contribuição para custos 

unitários.

Regra de afetação: com base no país onde o projeto se realiza 

e nos dias de trabalho 

O pedido de apoio financeiro destinado à cobertura dos custos 
de orientação tem de ser fundamentado no formulário de 
candidatura. A duração da orientação não está ligada à duração 
do projeto

137€ por dia de trabalho (PT).
No máximo, 12 dias.

Subvenção 
máxima 
atribuída por 
projeto para 
atividades de 
participação 
juvenil: 
60.000,00 EUR



KA154 - YOU | Atividades de Participação Juvenil

Custos Elegíveis Montante

A
p

o
io

 d
e
 I

n
c
lu

s
ã
o

Custos adicionais diretamente relacionados com 
a participação de pessoas com menos 
oportunidades e respetivos 
acompanhantes, decisores e facilitadores 
(incluindo despesas de viagem e de subsistência 
justificadas, desde que não seja pedida uma 
subvenção para esses participantes nas rubricas 
orçamentais «Viagem» e «Apoio individual»).

Mecanismo de Financiamento: Custos reais.
Regra de Atribuição: O pedido deve ser 
justificado pela organização e aprovado pela AN.

100% dos custos elegíveis

C
u

s
to

s
 E

x
c
e
c
io

n
a
is Custos de prestação de garantia financeira, caso 

seja solicitada pela AN. 

Custos de vistos e relacionados com vistos, 
autorizações de residência, vacinas e 
certificados médicos. 

Mecanismo de Financiamento: Custos reais.

Regra de Atribuição: O pedido deve ser 
justificado pela organização e aprovado pela AN.

Garantia financeira: 80 % das despesas 

elegíveis

Despesas de viagem dispendiosas: 80 % das 

despesas elegíveis

Custos de vistos e relacionados com vistos, 

autorizações de residência, vacinas e 

certificados médicos: 100 % das despesas 

elegíveis



KA154 - YOU | Atividades de Participação Juvenil

Custos Elegíveis Montante

A
p

o
io

 a
 e

v
e
n

to
s
 d

e
 

P
a
r
ti

c
ip

a
ç
ã
o

 J
u

v
e
n

il

Custos associados à realização de conferências, seminários ou 

eventos nacionais e transnacionais, etc., com exceção do pessoal 

da(s) organização(ões) participante(s)/membros do(s) grupo(s) 

informal(ais) de jovens e facilitadores, uma vez que a presença destes 

participantes nas reuniões deve ser abrangida pela rubrica orçamental 

«gestão de projetos».

Mecanismo de financiamento: contribuição para custos unitários.

Regra de afetação: com base no número de participantes no evento, 

incluindo decisores, excluindo facilitadores

100€ por participante

Financiamento suplementar para eventos físicos realizados no âmbito do projeto



KA154 - YOU | Atividades de Participação Juvenil

Custos Elegíveis Montante

V
ia

g
e
m

Contribuição para as despesas de viagem dos participantes, incluindo 

acompanhantes, decisores e facilitadores, do respetivo local de origem 

para o local da atividade e regresso.

Mecanismo de financiamento: contribuição para custos unitários.

Regra de afetação: baseada na distância do trajeto e no número de 

pessoas.

A candidatura tem de indicar a distância entre o local de origem e o local 

onde se realiza a atividade, utilizando a calculadora de distâncias 

disponibilizada pela Comissão Europeia.

No caso de atividades itinerantes, o candidato deve somar as distâncias 

entre os locais e escolher a banda de distância correspondente ao total.

Financiamento suplementar para mobilidades realizadas no âmbito do projeto

Distâncias de viagem Viagens normais
Viagens 

ecológicas

0 – 99 km 23 EUR

100 – 499 km 180 EUR 210 EUR

500 – 1 999 km 275 EUR 320 EUR

2 000 – 2 999 km 360 EUR 410 EUR

3 000 – 3 999 km 530 EUR 610 EUR

4 000 – 7 999 km 820 EUR

Igual ou superior a 8 000 km 1 500 EUR



KA154 - YOU | Atividades de Participação Juvenil

Custos Elegíveis Montante

A
p

o
io

 i
n

d
iv

id
u

a
l

Custos associados à subsistência.

Mecanismo de financiamento: contribuição para custos 

unitários.

Regra de afetação: com base na duração da estada por 

participante, incluindo acompanhantes, formadores e 

facilitadores (se necessário), além de um dia de viagem antes 

da atividade e um dia de viagem após a atividade, e até mais 

quatro dias para participantes que recebam uma 

subvenção para viagens ecológicas.

37€ por dia (PT).

A
p

o
io

 à
 i

n
c
lu

s
ã
o Custos relacionados com a organização de atividades de

mobilidade para participantes com menos oportunidades.

Mecanismo de financiamento: contribuição para custos

unitários.

Regra de afetação: com base no número de participantes 
com menos oportunidades, excluindo acompanhantes, 
facilitadores e decisores.

100€ por participante.



KA154 - YOU | Atividades de Participação Juvenil

Custos Elegíveis Montante

C
u

s
to

s
 e

x
c
e
c
io

n
a
is Despesas de viagem dispendiosas dos participantes, incluindo 

acompanhantes, decisores e facilitadores; incluindo a utilização de 

meios de transporte mais ecológicos e com menos emissões de 

carbono.

Mecanismo de financiamento: custos reais.

Regra de afetação: o pedido deve ser justificado pelo candidato e 

aprovado pela agência nacional.

80% das despesas 
elegíveis



LINKS ÚTEIS



KA154 - YOU | Links Úteis

Estratégia da UE para a Juventude

https://europa.eu/youth/strategy_pt

Resolução do Conselho da União Europeia e dos Representantes dos Governos dos Estados-

Membros reunidos no Conselho relativa ao quadro para a cooperação europeia no domínio da

juventude: Estratégia da União Europeia para a Juventude 2019-2027

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=PT

Diálogo com a Juventude da UE

https://europa.eu/youth/eu-youth-dialogue_pt

Objetivos para a Juventude Europeia

https://europa.eu/youth/strategy/european-youth-goals_pt

https://youth-goals.eu/

https://europa.eu/youth/strategy_pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=PT
https://europa.eu/youth/eu-youth-dialogue_pt
https://europa.eu/youth/strategy/european-youth-goals_pt
https://youth-goals.eu/


KA154 - YOU | Links Úteis

Estratégia para a Participação dos Jovens

https://www.salto-youth.net/rc/participation/ypstrategy/

https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-4089/20200929_ParticipationStrategy_Online_Final_02.pdf

Youthpass e Estratégia Europeia de Formação

(ETS - Supporting the development of quality youth work in Europe through capacity building)

https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/

https://ec.europa.eu/youth/sites/default/files/eu-training-strategy-youth_en.pdf

Youthpass

https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/youthpass/

https://www.youthpass.eu/en/

https://www.salto-youth.net/rc/participation/ypstrategy/
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-4089/20200929_ParticipationStrategy_Online_Final_02.pdf
https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/
https://ec.europa.eu/youth/sites/default/files/eu-training-strategy-youth_en.pdf
https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/youthpass/
https://www.youthpass.eu/en/


KA154 - YOU | Links Úteis

Estratégia para a Inclusão e Diversidade para a Juventude

https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionstrategy/aboutid/

Transição digital

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en

Sustentabilidade ambiental

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

Fonte de Recursos da SALTO sobre PARTICIPAÇÃO

https://participationpool.eu/resource/?text=participation&l1=0&rt=0&rl=0&rc=0&ra=0&rtg=0&s=d

Guia do Programa Erasmus+ 2021-2027
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

https://www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionstrategy/aboutid/
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://participationpool.eu/resource/?text=participation&l1=0&rt=0&rl=0&rc=0&ra=0&rtg=0&s=d


Obrigado pela participação!
A informação disponibilizada nesta apresentação não 
dispensa a consulta da informação na íntegra  do Guia do 
Programa, prevalecendo a informação que está no Guia 
oficial.

Margarida Prata
margarida.prata@juventude.pt

José Baptista
jose.baptista@juventude.pt

juventude.pt

erasmusmais@juventude.pt

/erasmusmaisjuventudeemacao


