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Corpo Europeu de Solidariedade 2021-2027: primeiro convite à
apresentação de propostas para apoiar atividades de voluntariado jovem

Bruxelas, 15 de abril de 2021

A Comissão lançou hoje o primeiro convite à apresentação de propostas no âmbito do novo Corpo
Europeu de Solidariedade 2021-2027. O Corpo Europeu de Solidariedade apoia os jovens que
pretendam participar em atividades de voluntariado numa série de domínios, desde ajudar as
pessoas necessitadas até apoiar ações no domínio da saúde e do ambiente, em toda a UE e no
exterior. A prioridade deste ano será a saúde e mobilizará voluntários para trabalhar em projetos que
abordem os desafios no domínio da saúde, incluindo o impacto da pandemia de COVID-19 e a
recuperação.

Com um orçamento específico de mil milhões de EUR para o período de 2021-2027, o novo programa
criará oportunidades para cerca de 270 000 jovens que poderão assim contribuir para a resposta aos
desafios societais e humanitários graças a ações de voluntariado ou aos seus próprios projetos de
solidariedade. Para o primeiro ano de ação, estão disponíveis mais de 138 milhões de euros. A partir
do próximo ano, o programa também deixará os jovens contribuir com o seu voluntariado para a
ajuda humanitária em todo o mundo e para enfrentar os desafios humanitários em países terceiros
seguros, participando nas atividades aí desenvolvidas pela UE.

Margaritis Schinas, vice-presidente responsável pela Promoção do Modo de Vida Europeu, declarou:
«A solidariedade está no coração do projeto europeu, tanto dentro da nossa União e com os nossos
parceiros no resto do mundo. O nosso modo de vida europeu mostra às gerações mais jovens que
somos mais fortes em conjunto. É esta a sua experiência que podem partilhar através das
oportunidades oferecidas pelo Corpo Europeu de Solidariedade. Com o voluntariado no seu cerne,
este programa mobiliza e capacita os jovens para participarem ativamente na sociedade, fiéis aos
nossos valores, e para se tornarem verdadeiros embaixadores da mudança.»

Segundo a comissária da Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude, Mariya Gabriel:
«Os jovens têm muito a dar à sociedade. Numa era em que tudo parece possível, queremos
encorajá-los a serem ativos, a demonstrarem solidariedade e a partilharem tempo, empenho e paixão
pelas causas que os preocupam. Fazer parte do Corpo Europeu de Solidariedade é também uma
ocasião inestimável para adquirir experiência e desenvolver novas competências. Este ano, com
especial destaque para as atividades e projetos no domínio da prevenção e apoio da saúde,
esperamos mobilizar também voluntários nos nossos esforços conjuntos para combater a pandemia
de COVID-19.»

O novo Corpo Europeu de Solidariedade apoia as grandes prioridades políticas da UE, ajudando as
organizações e os jovens a enfrentá-las. Destacam-se, em especial, quatro vertentes:

Promover a inclusão e da diversidade;

Reforçar os projetos para serem «mais ecológicos» e incentivar comportamentos
ambientalmente sustentáveis e responsáveis entre os participantes e as organizações
participantes;

Apoiar a transição digital através de projetos e atividades que promovam as competências
digitais, promovam a literacia digital e desenvolvam a compreensão dos riscos e oportunidades
da tecnologia digital;

Promover a participação dos jovens nos processos democráticos e a participação cívica.

Para além destes quatro domínios de intervenção, o programa poderá ir acrescentando anualmente
prioridades necessárias para abordar as questões prementes, como a saúde, este ano.

Para participarem no Corpo Europeu de Solidariedade, as organizações devem obter um selo de
qualidade que certifique que realizam atividades de solidariedade de elevada qualidade, em
conformidade com os princípios, objetivos e requisitos do programa. Qualquer organismo público ou
privado pode candidatar-se a financiamento, com a ajuda das agências nacionais do Corpo Europeu
de Solidariedade sediadas em todos os Estados-Membros da UE e países terceiros associados ao
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programa — Islândia, Listenstaine, Turquia e República da Macedónia do Norte. Além disso, grupos
de jovens inscritos no Portal do Corpo Europeu de Solidariedade podem candidatar-se diretamente ao
financiamento de projetos de solidariedade que desenvolvam e dirijam.

O período de candidatura a ambos os convites à apresentação de propostas ao abrigo do novo
programa 2021-2027 abre a 15 de abril e fecha a 5 de outubro de 2021. As candidaturas ao selo de
qualidade para o voluntariado solidário podem ser apresentadas a qualquer momento. O prazo de
candidatura ao selo de qualidade para o voluntariado no âmbito da ajuda humanitária termina em 22
de setembro de 2021.

Contexto
Lançado em dezembro de 2016, o Corpo Europeu de Solidariedade é um programa financiado pela UE
desde outubro de 2018, com um orçamento operacional de 375,6 milhões de EUR para o período de
2018-2020. O voluntariado dá aos jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos (até
35 para atividades humanitárias) a oportunidade de contribuírem para o trabalho quotidiano das
organizações especializadas em atividades que beneficiam as comunidades.

Até à data, aderiram ao Corpo Europeu de Solidariedade 275 000 jovens e cerca de 50 000
participantes iniciaram já as suas atividades. Com base no êxito da iniciativa, o Corpo Europeu de
Solidariedade prossegue as suas atividades para 2021-2027, alargando-as ao voluntariado no
domínio da ajuda humanitária da UE.

Os projetos de voluntariado oferecem aos jovens oportunidades para participarem em atividades
de solidariedade e ajudarem a dar resposta às necessidades identificadas nas comunidades locais. O
voluntariado pode ser realizado num país diferente do país de residência do participante (nível
transfronteiras) ou no país de residência do participante (nível nacional). Os jovens podem fazer
voluntariado a título individual ou em equipa e as atividades podem durar 12 meses.

O selo de qualidade é um processo que certifica que uma organização está disposta e apta a
realizar atividades de solidariedade de elevada qualidade, em conformidade com os princípios,
objetivos e normas de qualidade do Corpo Europeu de Solidariedade. A obtenção do selo de
qualidade é uma condição prévia para a participação em atividades de voluntariado.

Um projeto de solidariedade é uma atividade de solidariedade não lucrativa iniciada, desenvolvida
e realizada pelos próprios jovens durante dois a 12 meses. Os projetos de solidariedade devem
abordar os principais desafios no seio das comunidades.
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