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Introdução

REC
Direitos, 

Igualdade & 

Cidadania

• Contribuir para o desenvolvimento de 

um espaço europeu com base nos 

valores de igualdade de direitos dos 

cidadãos, conforme consta na Carta, 

no Tratado e nas convenções 

internacionais de direitos humanos

EFC
Europa para os 

Cidadãos

• Ajudar o público a compreender a 

história, os valores e a diversidade da 

EU, bem como incentivar a participação 

e mobilização democrática dos cidadãos

2014-2020

CERV
Cidadãos, 

Igualdade, 

Direitos & 

Valores

2021-2027



Pilares

CERV

Valores da 

União

Igualdade, Direitos e  

Igualdade de Género

Envolvimento & 

participação dos 

cidadãos

DAPHENE



Pilares e Objetivos

Valores da União
Igualdades & 

Direitos

Envolvimento 

Cidadãos
Daphene

Proteger e promover 

os valores da União

através de apoio 

financeiro a 

organizações da 

sociedade civil que 

sejam ativas a nível 

local, regional, 

nacional ou 

transnacional. 

1. Promover direitos, não-

discriminação, igualdade 

incluindo igualdade de género

2. Combater racismo, 

xenofobia e todas formas de 

intolerância

3. Proteger e promover direitos 

das crianças e pessoas com 

deficiência

4. Proteger e promover direitos 

cidadania Europeia e direito de 

proteção dados pessoais

1. Aumentar consciência 

para história Europeia

2. Promover envolvimento 

dos cidadãos e participação 

na vida democrática da 

União

3. Promover intercâmbios 

entre cidadãos de diferentes 

Estados Membros (cidades-

gémeas e redes de cidades)

1. Prevenir e combater 

violência baseada no 

género contra 

mulheres incluindo 

violência doméstica

2. Prevenir e combater 

todas as formas de 

violência contra 

crianças, jovens e 

outros grupos de risco

3. Suporte e proteção 

de vítimas



Quem pode candidatar-se?

As organizações da sociedade civil ativas a nível local, regional, nacional e 

transnacional, bem como outras partes interessadas, podem candidatar-se a 

receber financiamento CERV para o período de 2021-2027. De acordo com 

o Regulamento do Programa são elegíveis as entidades jurídicas estabelecidas 

num Estado-Membro ou território ultramarino, num país terceiro associado ao 

Programa e qualquer entidade jurídica criada ao abrigo do Direito da União ou 

qualquer organização internacional.

Organizações 

Internacionais

Entidades Públicas 

e Privadas

Organizações Não 

Governamentais, 

Organizações sem fins 

lucrativos, Associações 

culturais



PROCEDIMENTOS DA 

CANDIDATURA

CRITÉRIOS DE

SELEÇÃO

Candidatura



PROCEDIMENTOS DA 

CANDIDATURA

Criar e completar o 

formulário eletrónico 

Registar a organização 

e obter código PIC

Atribuição da 

subvenção

Submissão da 

candidatura 

Verificação da 

elegibilidade Seleção 



Elegibilidade

CRITÉRIOS

DE SELEÇÃO

- Para serem elegíveis, os requerentes 
(beneficiários e entidades filiadas) 
devem: − ser pessoas jurídicas (órgãos 
públicos ou privados) − estar 
estabelecido num dos países 
elegíveis, ou seja: − Estados-Membros 
da UE (incluindo países e territórios 
ultramarinos 

Para ser selecionado, deve-se  ter: 

- Capacidade financeira :

- Os candidatos devem dispor de recursos estáveis e 
suficientes para executar com êxito os projetos e 
contribuir com a sua quota-parte

- Capacidade operacional (com os seguintes documentos: 
perfis gerais (qualificações e experiências) do pessoal 
responsável pela gestão e execução do projeto; 
descrição dos participantes no consórcio (se aplicável); 
lista de projetos anteriores (projetos-chave 
concretizados nos últimos quatro anos).

Seleção



Estrutura da Candidatura (Exemplo)

Part A Part B Calculator

• Informação Admin:
• Preencher 

formulários online
• Informação entidades 

& orçamento
• Informações de 

contacto
• PDF será gerado pelo 

portal

• Calculadora Orçamento:
• Download template,

preencher e fazer 
upload

Part C

• Indicadores:

• Preencher formulários 

online;

• Informação sobre 

entidades, lista eventos, 

lista participantes;

• PDF será gerado pelo portal

• Descrição Técnica:
• Download template & 

preencher 
• Informação sobre 

necessidades, 
metodologia, 
atividades, 
resultados, etc. 

e.g.12 eventsem 24 meses



 Relevante, de acordo com as prioridades políticas europeias

 Que responda a uma necessidade real

 Metodologia bem definida e adequada

 Parceria sólida

 Forte dimensão europeia, com valor relevante para a EU

 Resultados realistas e sustentáveis (ou seja, um projeto 

cujos resultados permaneçam após o termino do projeto)

O que torna um projeto vencedor?



Modelos de Financiamento

o Subvenções de acção - financiamento de projectos nacionais ou 

transnacionais

o Subvenções de funcionamento- financiam as despesas de 

funcionamento de um organismo que prossegue um fim de 

interesse geral europeu ou um objetivo que se inscreve numa 

política da EU

o Aquisições – concursos para contratos de serviços, por exemplo 

estudos da UE, conferências da UE, campanhas da EU. estudos 

da EU; (contratação de uma empresa para fazer um estudo que 

considera ser importante e se enquadre no âmbito do projeto –

e.g., um estudo estatístico)

o Prémios – reconhecem trabalhos e realizações notáveis, 

incentivam o investimento — os prémios de incentivo destinam-se 

a estimular o investimento numa determinada direção



Atividades elegíveis 

Atividades analíticas, tais como estudos, pesquisas, 
inquéritos e avaliações

Atividades de sensibilização e divulgação, campanhas nos 
meios de comunicação

Apoio às redes europeias, sociedade civil

Atividades de treino, desenvolvimento de capacidades, aprendizagem
mútua, workshops, conferências



• Programa Justiça

• Europa Criativa

• ERASMUS

• Europa Digital

• Horizonte Europa

• Outros

Complementaridade



• Promover a cooperação judiciária em matéria civil e penal

• Promover o Estado de Direito, a independência e a imparcialidade do sistema judiciário, incluindo

através da melhoria dos sistemas de justiça nacionais e a aplicação efetiva das decisões da UE;

• Apoiar a formação dos agentes do Sistema judiciário, com vista a fomentar uma cultura comum em

matéria legislativa e judicial, bem como a implementação efetiva dos instrumentos legais da União, no 

contexto do Programa Justiça;

• Promover a igualdade no acesso à justiça, incluindo por meios eletrónicos (e-Justice), através de 

processos e procedimentos civis e penais eficientes, promovendo o respeito pelos direitos das vítimas, 

das pessoas suspeitas e das pessoas condenadas em processo criminal.

Programa Justiça - complementaridade



Alguns dados 2021-2022



Exemplos de projetos com coordenação 

portuguesa 



Exemplos de projetos com coordenação 

portuguesa 



Exemplos de projetos com coordenação 

portuguesa 



• https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/999999999/project/101049306/program/43251589/details

• https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/999999999/project/101091134/program/43251589/details

•

• https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/999999999/project/101089773/program/43251589/details

• https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/999999999/project/101088202/program/43251589/details

• https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/999999999/project/101088295/program/43251589/details

• https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/999999999/project/101088154/program/43251589/details

• https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/999999999/project/101086645/program/43251589/details

• https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/999999999/project/101087004/program/43251589/details

• https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/org-details/999999999/project/101054131/program/43251589/details

•

Exemplos de projetos com coordenação 
portuguesa 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Ffunding-tenders%2Fopportunities%2Fportal%2Fscreen%2Fhow-to-participate%2Forg-details%2F999999999%2Fproject%2F101049306%2Fprogram%2F43251589%2Fdetails&data=05%7C01%7Cmargarida.oliveira%40ani.pt%7C090e34dc3cc349a7cb1308daedb80f3b%7C0383970c8e6247a8990e9a81506f56f1%7C0%7C0%7C638083672037333659%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cDrPE929kXs%2Bo5gKx%2BDNFol67tG5E%2FVqEtZQTJgbxEg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Ffunding-tenders%2Fopportunities%2Fportal%2Fscreen%2Fhow-to-participate%2Forg-details%2F999999999%2Fproject%2F101091134%2Fprogram%2F43251589%2Fdetails&data=05%7C01%7Cmargarida.oliveira%40ani.pt%7C090e34dc3cc349a7cb1308daedb80f3b%7C0383970c8e6247a8990e9a81506f56f1%7C0%7C0%7C638083672037333659%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iC1kdzhahz47i%2BTJMblmJerc%2FWVyNE77GF8Itnw%2FNhQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Ffunding-tenders%2Fopportunities%2Fportal%2Fscreen%2Fhow-to-participate%2Forg-details%2F999999999%2Fproject%2F101089773%2Fprogram%2F43251589%2Fdetails&data=05%7C01%7Cmargarida.oliveira%40ani.pt%7C090e34dc3cc349a7cb1308daedb80f3b%7C0383970c8e6247a8990e9a81506f56f1%7C0%7C0%7C638083672037333659%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2ByTgCDcGN5wdGBiFFWMeAylfU2ao3mXIHHUv%2Fi76y%2Fw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Ffunding-tenders%2Fopportunities%2Fportal%2Fscreen%2Fhow-to-participate%2Forg-details%2F999999999%2Fproject%2F101088202%2Fprogram%2F43251589%2Fdetails&data=05%7C01%7Cmargarida.oliveira%40ani.pt%7C090e34dc3cc349a7cb1308daedb80f3b%7C0383970c8e6247a8990e9a81506f56f1%7C0%7C0%7C638083672037333659%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BTMJXTfTD7pXIKOnYdCZb%2FoQg%2FJyRgYgZQUTSfLRuy0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Ffunding-tenders%2Fopportunities%2Fportal%2Fscreen%2Fhow-to-participate%2Forg-details%2F999999999%2Fproject%2F101088295%2Fprogram%2F43251589%2Fdetails&data=05%7C01%7Cmargarida.oliveira%40ani.pt%7C090e34dc3cc349a7cb1308daedb80f3b%7C0383970c8e6247a8990e9a81506f56f1%7C0%7C0%7C638083672037333659%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Tdto1EQ9xOEEZuz4fTeyjRlNgAFNKAmmr7Yj2Z9Bacs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Ffunding-tenders%2Fopportunities%2Fportal%2Fscreen%2Fhow-to-participate%2Forg-details%2F999999999%2Fproject%2F101088154%2Fprogram%2F43251589%2Fdetails&data=05%7C01%7Cmargarida.oliveira%40ani.pt%7C090e34dc3cc349a7cb1308daedb80f3b%7C0383970c8e6247a8990e9a81506f56f1%7C0%7C0%7C638083672037333659%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9msYSFwSyMAmyv4NKQajtGtWf%2BA9cFvIXvVEGkg%2F%2B3c%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Ffunding-tenders%2Fopportunities%2Fportal%2Fscreen%2Fhow-to-participate%2Forg-details%2F999999999%2Fproject%2F101086645%2Fprogram%2F43251589%2Fdetails&data=05%7C01%7Cmargarida.oliveira%40ani.pt%7C090e34dc3cc349a7cb1308daedb80f3b%7C0383970c8e6247a8990e9a81506f56f1%7C0%7C0%7C638083672037333659%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Au55pLqLBlaky5QALw4d9Bc9k0sfK9qoWnbIbCq34wM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Ffunding-tenders%2Fopportunities%2Fportal%2Fscreen%2Fhow-to-participate%2Forg-details%2F999999999%2Fproject%2F101087004%2Fprogram%2F43251589%2Fdetails&data=05%7C01%7Cmargarida.oliveira%40ani.pt%7C090e34dc3cc349a7cb1308daedb80f3b%7C0383970c8e6247a8990e9a81506f56f1%7C0%7C0%7C638083672037333659%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3kn8lBxkzbvKQYVlJe1AXtPpyg%2BrZuW0NBy1Ay5Tkus%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Ffunding-tenders%2Fopportunities%2Fportal%2Fscreen%2Fhow-to-participate%2Forg-details%2F999999999%2Fproject%2F101054131%2Fprogram%2F43251589%2Fdetails&data=05%7C01%7Cmargarida.oliveira%40ani.pt%7C090e34dc3cc349a7cb1308daedb80f3b%7C0383970c8e6247a8990e9a81506f56f1%7C0%7C0%7C638083672037333659%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Qa34DHGCX%2FTyWkp7qlRvnn04emwB7jELqIDC1GBFg4k%3D&reserved=0


Proposta para promover a igualdade e lutar contra o racismo, 
xenofobia e discriminação

8 dezembro 2022 – 20 June 2023 (26 semanas)

20 milhões de euros com mín. subsídio de € 100.000

Apenas consórcios - mín. 2 organizações

Os projectos podem ser nacionais ou transnacionais

Apenas organizações estabelecidas na UE

90 % taxa de confinanciamento da UE

AVISOS ABERTOS



Convite à apresentação de propostas para prevenir e 
Proposta para prevenir e combater a violência baseada no 
género e a violência contra as crianças:

8 dezembro 2022 – 19 abril 2023

Apenas consórcios 

Os projectos podem ser nacionais ou transnacionais

Apenas organizações estabelecidas na UE

AVISOS ABERTOS



• CERV-2023-CHAR-LITI-CIVIC

• Data de abertura : 24 de janeiro de 2023

• Data limite: 25 de maio de 2023, 17:00:00 (Bruxelas)

• CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT

• Data de abertura : 19 de janeiro de 2023

• Data limite: 20 de abril de 2023, 17:00:00 (Bruxelas)

Avisos a abrir brevemente



• CERV-2023-CHAR-LITI-LITIGATION

• Data de abertura : 24 de janeiro de 2023

• Data limite: 25 de maio de 2023, 17:00:00 (Bruxelas)

• CERV-2023-CHAR-LITI-SPEECH

• Data de abertura : 24 de janeiro de 2023

• Data limite: 25 de maio de 2023, 17:00:00 (Bruxelas)

Avisos a abrir brevemente



• CERV-2023-CHAR-LITI-WHISTLE

• Data de abertura : 24 de janeiro de 2023

• Data limite: 25 de maio de 2023, 17:00:00 (Bruxelas)

• CERV-2023-CHAR-LITI-CHARTER

• Data de abertura : 24 de janeiro de 2023

• Data limite: 25 de maio de 2023, 17:00:00 (Bruxelas)

Avisos a abrir brevemente



Links Úteis

• Mais informação em: 

✓https://justica.gov.pt/Programa-Cidadaos-Igualdade-Direitos-e-Valores-CERV 

✓https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv 



Como candidatar-se

• Ir ao portal ‘Funding & tenders opportunities’

• Funding & tenders (europa.eu)

• Ler atentamente o texto dos Avisos de abertura de prazos para 
apresentação de candidaturas

• Questões: EC-CERV-CALLS@ec.europa.eu ou cerv.pt.pcn@pj.pt

• Subscrever Newsletter

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/cerv
mailto:EC-CERV-CALLS@ec.europa.eu
mailto:cerv.pt.pcn@pj.pt




MJ - Ponto de Contacto Nacional

Produzir 

material 

promocional 

Promover o 

programa através 

das redes sociais 

Organizar e 

participar em 

eventos de 

informação, 

conferências, 

workshops a nível 

local, regional e 

nacional

Promover o 

programa a nível 

Nacional e 

regional

Fornecer 

informações aos 

potenciais 

candidatos sobre 

as diferentes 

vertentes do 

programa 

Criar e manter 

website dedicado

Responder aos 

pedidos de 

informação e 

apoiar os 

candidatos a facilitar 

a procura de 

parceiros a nível 

local, regional e 

nacional

Mobilizar as 

organizações 

relevantes para se 

envolverem no 

programa CERV 

Empreender 

ações para 

chegar a regiões 

que até ao 

momento não 

participaram no 

programa 

Desenvolver a 

cooperação com 

estruturas de 

idêntica natureza 

noutros 

programas de 

financiamento da 

UE, tais como 

Erasmus 

Manter Registo de 

todas as 

candidaturas com 

envolvimento PT

Procurar 

acompanhar a 

implementação 

dos projetos com 

envolvimento PT, 

incluindo os seus 

resultados 

principais

Resultados chave 2021-2022:

> 50 Eventos

> 1300 

Participantes 

Ativos 



cerv.pt.pcn@pj.pt

Muito obrigada!

Braga, 21-10-2022

mailto:cerv.pt.pcn@pj.pt
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