Apoio à Empregabilidade e Inclusão dos Jovens
O novo domínio de atuação
Luís Madureira Pires

Aprovação e objetivos do Programa 2013-16

O Programa Cidadania Ativa é um dos 8 programas em vigor em
Portugal financiados pelo Mecanismo Financeiro do Espaço
Económico Europeu/EEA Grants
Foi aprovado em 22 de março de 2013 e é o único a ser gerido por
uma entidade externa ao Estado, após concurso
O objetivo definido para o Programa Cidadania Ativa é o

fortalecimento da Sociedade Civil e o progresso da justiça social, da
defesa dos valores democráticos e do desenvolvimento sustentável
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Aprovação e objetivos do Programa 2013-16
Prioridades de atuação definidas pela FCG dentro de um
quadro de referência definido pelos EEA Grants e após consulta
informal a ONG representativas da Sociedade portuguesa
3 Domínios de Atuação foram definidos:
A. Participação das ONG na conceção e aplicação de
políticas públicas, a nível nacional, regional e local

B. Promoção dos valores democráticos, incluindo a
defesa dos Direitos Humanos, dos direitos das
minorias e da luta contra as discriminações
C. Reforço da eficácia da ação das ONG

3

Concursos de 2013 do Programa
A procura foi muito
significativa, tendo
sido possível
acolher apenas uma
pequena fração dos
interessados
Cerca de 110
entidades
participam nos
projetos aprovados

Domínio
A
B
C
TOTAL

Domínio
A
B
C
TOTAL

Candidaturas
Recebidas
55
198
111
364

Projetos
Aprovados
10
23
21
54

Apoios
Apoio Máximos Pagamentos
Solicitados
Aprovados
(11/03/2014)
4.152.660 €
631.719 €
140.994 €
14.231.964 €
1.141.522 €
328.261 €
7.207.904 €
1.208.498 €
227.005 €
25.592.528 €
2.981.739 €
696.260 €

Em execução
(11/03/2014)
8
20
15
43

Os primeiros
projetos iniciaramse no último
trimestre, a
execução está ainda
numa fase inicial
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O reforço através da reserva dos EEA Grants
APOIO À EMPREGABILIDADE E INCLUSÃO DOS JOVENS – NOVO DOMÍNIO D
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5% do montante total dos EEA Grants para Portugal (2.987.500 euros) ficou cativo numa
reserva a afetar posteriormente
Das negociações entre o FMO e o Governo português resultou que esta
reserva seria integralmente atribuída ao Programa Cidadania Ativa

Foi ainda decidido que o Programa concentraria estes novos recursos na
abordagem ao desemprego jovem, ao abandono escolar e aos jovens em risco
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O reforço através da reserva dos EEA Grants
APOIO À EMPREGABILIDADE E INCLUSÃO DOS JOVENS – NOVO DOMÍNIO D
Situação de
desemprego
jovem muito grave
Reforço através da
reserva dos EEA
Grants

Novo
Domínio de
Atuação D

DESAFIO: galvanizar a intervenção da sociedade civil para a resposta a estes problemas.
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Nova estrutura e
orçamento repartido do Programa
8,7 M €

Reforço de 50% face à dotação inicial
Para projetos a concluir até abril de 2016

Domínio A
5,8 M €

Domínio B
Domínio C
Domínio D
Cooperação Bilateral
Gestão do Programa
Ações Complementares

Orçamento antes do Reforço

Orçamento Reforçado
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Domínio de Atuação D:
Apoio à empregabilidade e inclusão dos jovens
OBJETIVO:
apoio a projetos que se destinam exclusiva ou maioritariamente a jovens,
promovendo uma maior intervenção das ONG na inclusão social e profissional
da juventude
GRUPOS-ALVO:
jovens desempregados de idade inferior a 30 anos
jovens em situação de abandono escolar de idade inferior a 30 anos
jovens em situação de vulnerabilidade de idade inferior a 30 anos
SUB-ÁREAS:
capacitação para a empregabilidade

PRIORIDADE PARA JOVENS EM
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE

empreendedorismo e criação de emprego
inclusão social de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade
participação cívica dos jovens
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Domínio de Atuação D:
Apoio à empregabilidade e inclusão dos jovens
CONCURSOS:
um único concurso em 2014, com DOTAÇÃO DISPONÍVEL de 2.553.000 euros

INVESTIMENTO ELEGÍVEL POR PROJETO:
entre 27.500 e 138.500 euros (tipologia grandes projetos)

% FINANCIAMENTO:
máximo de 90% do investimento elegível (mas pode ser menos)

DURAÇÃO MÁXIMA DOS PROJETOS:
18 meses, mas os projetos têm que terminar até 30 de abril de 2016
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Domínio de Atuação D:
Apoio à empregabilidade e inclusão dos jovens
CANDIDATOS:
só um projeto por entidade, quer como promotor ou como parceiro
só ONG podem ser promotoras
outras entidades, quer sejam ou não ONG, podem ser parceiras
PARCERIAS:
obrigatória formalização de parceria em cada projeto apoiado
parcerias com entidades do sistema formal de educação, públicas ou
privadas, ou que promovam o emprego e formação profissional parecem
ser desejáveis em projetos de várias sub-áreas
ESPECIFICIDADES DO DOMÍNIO D:
todos os parceiros são elegíveis para financiamento, independentemente
de serem ou não ONG, desde que estabelecidos em Portugal,
Noruega, Islândia ou Liechtenstein
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Domínio de Atuação D:
Exemplos de projetos financiáveis
CAPACITAÇÃO PARA A EMPREGABILIDADE:

c/ prioridade para jovens em
situação de vulnerabilidade

Formação para jovens com dificuldades de entrada no mercado de trabalho,
desenvolvimento de competências profissionais e relacionais/comportamentais
Promoção da aquisição de competências e conhecimentos transversais, incluindo
através da participação em atividades e projetos, para integração mercado laboral
Orientação vocacional para jovens que abandonaram a escola
Gestão de carreira para jovens
Advocacy e aconselhamento das tomadas de decisão quanto à revisão dos
currículos da educação formal, de modo a garantir empregabilidade
Programas de estágios com vista à criação sustentável de emprego,
nomeadamente emprego verde
VER LISTA DE EXEMPLOS EM ANEXO AO AVISO DO CONCURSO
D21 APOIO À EMPREGABILIDADE E INCLUSÃO DOS JOVENS
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Domínio de Atuação D:
Exemplos de projetos financiáveis
EMPREENDEDORISMO E CRIAÇÃO DE EMPREGO:

c/ prioridade para jovens em
situação de vulnerabilidade

Promoção de fóruns de mecenato social e de ideias de negócio e projetos
Formação de jovens empreendedores e aconselhamento/mentoring
ao longo de todo o ciclo do projeto
Aconselhamento financeiro e jurídico de jovens empresários,
incluindo o acesso ao microcrédito e outras fontes de financiamento
Suporte técnico aos novos jovens empresários para preparar
pedidos de subvenção ou crédito
Apoio à incubação e desenvolvimento de projetos,
nomeadamente na vertente das garantias a microcrédito
Formação de formadores em empreendedorismo,
particularmente empreendedorismo social
VER LISTA DE EXEMPLOS EM ANEXO AO AVISO DO CONCURSO
D21 APOIO À EMPREGABILIDADE E INCLUSÃO DOS JOVENS
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Domínio de Atuação D:
Exemplos de projetos financiáveis
INCLUSÃO SOCIAL DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE:
Projetos de apoio à concretização plena do potencial de trabalho dos jovens,
com os centros de juventude e escolas como meio de inclusão
Ações específicas de inclusão de jovens, nomeadamente no ambiente escolar,
através da cultura, das artes e do desporto
Ações para a consciencialização e competências interculturais de todos os jovens
e combater o preconceito e a discriminação de jovens em situação vulnerável
Atividades educativas e de informação de suporte sobre os direitos dos jovens
Promoção de um melhor acesso dos jovens a serviços públicos de qualidade em
geral, e particularmente aqueles relevantes para grupos específicos
Promoção do acesso dos jovens às TIC, designadamente através da formação
VER LISTA DE EXEMPLOS EM ANEXO AO AVISO DO CONCURSO
D21 APOIO À EMPREGABILIDADE E INCLUSÃO DOS JOVENS
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Domínio de Atuação D:
Exemplos de projetos financiáveis
PARTICIPAÇÃO CÍVICA DOS JOVENS:
Advocacy e aconselhamento das tomadas de decisão visando a promoção de
uma sociedade mais inclusiva para a juventude
Campanhas dirigidas a jovens de informação e formação para a promoção da
cidadania ativa, direitos humanos, etc.
Apoio à formação de indivíduos e instituições especializadas na mediação de
questões dos jovens de minorias e em situação de vulnerabilidade
Ações voltadas para jovens vulneráveis, em situação de risco e sujeitos à
discriminação, que reforcem a sua participação ativa
Suporte à criação de redes que permitam aos jovens contribuir para uma intervenção
nas comunidades deficitárias em termos da sua participação na sociedade civil
Ações de promoção da responsabilidade ambiental dos jovens
VER LISTA DE EXEMPLOS EM ANEXO AO AVISO DO CONCURSO
D21 APOIO À EMPREGABILIDADE E INCLUSÃO DOS JOVENS
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Concursos de 2014: Lista de reserva
OBJETIVO:
afetação integral dos recursos do Programa (dado que estes são os últimos concursos)
afetação ótima dos recursos – somente as candidaturas com pelo menos 60 pontos
podem ser diretamente selecionadas para apoio

CANDIDATURA
Grande Projeto
CANDIDATURA
Grande
Projeto
CANDIDATURA
Grande Projeto

LISTA DE RESERVA
CANDIDATURA
Grande Projeto

CANDIDATURA
Grande Projeto

1.-----2.-----3.------

CANDIDATURA
Grande Projeto

CANDIDATURA
Grande Projeto

CANDIDATURAS
NÃO SELECIONADAS
> 50 PTS

CANDIDATURA CANDIDATURA
Grande Projeto Grande Projeto

CANDIDATURA
Grande Projeto
CANDIDATURA
Grande Projeto

CANDIDATURA
Grande Projeto

4.-----5.-----...
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Concursos de 2014: Lista de reserva
COMPOSIÇÃO DA LISTA:

OK

caso a dotação total seja inferior ao necessário para apoiar todas as candidaturas
com pelo menos 60 pontos, a seleção será feita com base nas melhores classificações
as candidaturas com classificação superior a 50 pontos que não possam ser
selecionadas são passíveis de incorporar a lista de reserva

> 50 pts

a lista de reserva é composta por candidaturas a grandes projetos dos concursos de
2014 a todos os Domínios de Atuação e é ordenada por classificação final

é válida até 28 de fevereiro de 2015 - as candidaturas que não forem
selecionados até essa data serão automaticamente não selecionadas

28FEV15
> 50 pts
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Concursos de 2014: Lista de reserva
COMPOSIÇÃO DA LISTA:

a dotação total da lista de reserva será a soma de todas as dotações
remanescentes de todos os concursos para grandes projetos de 2014

€

DISPONÍVEL

o número de projetos a integrar na lista de reserva será decidido pelo
Comité de Seleção, não podendo ultrapassar 40% das dotações a concurso
as decisões sobre seleção de projetos serão tomadas pelo Conselho de Administração
da Fundação com base nas recomendações feitas pela Comissão de Seleção

CANDIDATURA
Grande Projeto

CANDIDATURA
Grande Projeto

> 50 pts
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Concursos de 2014: Lista de reserva
MOBILIZAÇÃO DA LISTA DE RESERVA:
a Comissão de Seleção selecionará as candidaturas da lista de reserva que esgotem o
financiamento disponível, tendo em conta a respetiva ordenação pela classificação
a Comissão de Seleção selecionará as candidaturas da lista de reserva a ser mantidas
em espera, ordenadas por classificações finais
o Gestor do Programa poderá selecionar candidaturas dessa lista para
concessão de apoios caso os recursos necessários fiquem disponíveis
LISTA DE RESERVA
1.-----2.-----3.-----4.-----5.-----...

SELEÇÃO
para
concesssão
de apoio

CANDIDATURA
Grande Projeto

€

DISPONÍVEL

DOTAÇÃO
CONCURSO
XXX
DOTAÇÃO
CONCURSO
YYY
DOTAÇÃO
CONCURSO
ZZZ
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IMPRESCINDÍVEL A LEITURA DOS SEGUINTES DOCUMENTOS:

Regulamento
do Programa

Manual do
Promotor

Avisos de
Concurso

www.cidadaniaativa.gulbenkian.pt

CONTACTOS:
cidadaniaativa@gulbenkian.pt
[+351] 217 823 660

