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O CONSELHO DA EUROPA
O Conselho da Europa ( CoE ) – com 47 Estados-membros
e uma população total de mais de 800 milhões de pessoas – foi
criado em 1949 para garantir que as atrocidades da Segunda
Guerra Mundial nunca aconteçam novamente. Seu trabalho
é único uma vez que todas as ações são baseadas em seus
valores fundamentais: os direitos humanos, a democracia e
o Estado de direito.
■

É a única organização no mundo onde jovens líderes
tomam decisões ao lado de representantes do governo sobre
as prioridades da juventude, programas e políticas.
■

O QUE É A FUNDAÇÃO EUROPEIA
DA JUVENTUDE?
A Fundação Europeia da Juventude (FEJ), criada em
1972, desempenha um papel fundamental no trabalho do
Conselho da Europa para incentivar a cooperação entre
os jovens na Europa e facilitar a sua participação activa na
sociedade civil e na tomada de decisão política .
■

Por mais de 40 anos, o FEJ tem prestado assistência
e financiamento para atividades juvenis que promovem
direitos humanos, democracia, tolerância e solidariedade.
Dá aos jovens uma voz na vida política e democrática e as
ferramentas de que precisam para trabalhar eficazmente nas
diversas sociedades de hoje.
■

QUER SABER OS NOSSOS NÚMEROS?
Cada ano o FEJ, com sede no Centro Europeo da
Juventude de Strasbourg, financia aproximadamente €3
milhões para projetos de juventude.
■

A FEJ apoia uma atividade de jovens para cada dia
de trabalho na Europa – 300 apoios envolvendo mais de
15.000 jovens por ano. Mais de 370.000 jovens europeus se
beneficiaram diretamente de projetos financiados pelo FEJ.
■

O QUE HÁ DE NOVO ?
Re-estruturada em 2013, o papel do FEJ em ajudar a
moldar as atividades financiadas foram reforçadas. O pessoal
do FEJ estão disponível para fornecer orientação e conselho
de amigo e avaliar o conteúdo e metodologia. Eles querem
saber o que os candidatos pretendem alcançar e o impacto
e os resultados de seus projetos.
■

Como o orçamento FEJ é composto de dinheiro público,
todos os candidatos são analisados em detalhe e avaliados
para assegurar a transparência e prestação de contas e
para prevenir fraudes. Apoios têm de ser reembolsadas (na
totalidade ou em parte) no caso de irregularidades ou erros
e sanções adicionais se aplicam em casos de fraude .
■

A nova interativa página online da FEJ – http://eyf.coe.
int – inclui ferramentas divertidas e informativas, bem como
uma série de materiais de aprendizagem fornecidos por nós
e organizações registadas.
■

QUEM PODE SE CANDIDATAR ?
►► ONGs

internacionais de Juventude presente
em pelo menos 7 Estados-Membros
►► Redes internacionais de ONGs de juventude
de pelo menos 7 Estados-Membros
►► Redes Regionais de ONGs de Juventude
de 4-6 Estados-Membros
►► ONGs de juventude nacionais sedeadas
em um Estado-Membro
►► ONGs de juventude local, com sede
em um Estado-Membro

Essas organizações devem ser sem fins lucrativos e nãogovernamentais, com seus próprios estatutos, ser dirigida
por e para jovens com idades entre 15 e 30 e estar a fazer
um trabalho em consonância com os valores do Conselho
da Europa.
■

O QUE QUEREMOS APOIAR ?
O FEJ apóia atividades, estudos, pesquisas, materiais e
documentação – em consonância com os valores e trabalho
do Conselho da Europa. As atividades geralmente devem ser
realizadas em um ou mais Estados-Membros do FEJ.
■

■

Projetos devem destinar-se a

►► fortalecer

a paz e a cooperação;
uma cooperação mais estreita
e compreensão entre os jovens;
►► incentivar o intercâmbio de informações;
►► estimular a ajuda mútua.
►► promover

■ Eles também devem se ajustar as prioridades actuais
do setor da juventude do Conselho da Europa (ver detalhes
no site).

... E NÃO APOIA?
►► projetos

comerciais
ou compra de equipamentos ou edifícios
►► Atividades turísticas
►► Atividades desportivas
►► Reuniões estatutárias
►► Atividades dentro de programas
escolares ou universitários
►► Bolsas de estudo
►► Atividades limitadas à formação profissional
►► Construção

O QUE NÓS OFERECEMOS?
■ Há quatro categorias de apoios aberta
a diferentes tipos de organizações:
►► Atividades internacionais (aberto a todos, exceto ONGs
locais)
►► Apoios estruturais (não aberto a ONGs nacionais e locais)
►► Atividades-piloto (não aberto a ONGs/redes
internacionais)
►► Planos de trabalho anuais (aberto apenas para ONGs/
redes internacionais, pode incluir atividades piloto)

COMO ISSO ACONTECE ?
Registo
Os candidatos devem primeiro registar a sua organização com a FEJ.
■

Candidatura
Se o registro for validado, o candidato deve garantir
que suas candidaturas estão completas e detalhadas antes
de submeter.
■

Decisão
Decisões para atividades internacionais , planos de
trabalho e apoios estruturais são tomadas em junho e dezembro de cada ano. Para as atividades -piloto , as decisões são
tomadas a cada 2-3 meses. Todas as decisões estão disponíveis
através do site.
■

Notificação
Formulários de aceitação da bolsa listando um conjunto
de condições de pagamento são enviados para os candidatos
selecionados e 80% do subsídio é pago cerca de 10 semanas
antes do início da atividade.
■

Avaliação
■ Atividade e relatórios financeiros devem ser enviados
para o FEJ dois meses após o término da atividade. Os 20%
restantes do subsídio serão pagos após o recebimento de
relatórios satisfatórios pelo FEJ.
■ Todos os prazos e outras informações estão disponíveis
na página online da FEJ.
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POR
O Conselho da Europa é a principal organização
de defesa dos direitos humanos no continente.
Tem 47 Estados-membros, 28 dos quais são
também membros da União Europeia. Todos
os Estados-membros do Conselho da Europa
assinaram a Convenção Europeia dos Direitos do
Homem, um tratado que visa proteger os direitos
humanos, a democracia e o Estado de direito.
O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem controla a
implementação da Convenção nos Estados-membros.
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