


Key Action 3 

Apoio às Reformas Políticas 
Objectivos gerais 

 

• Potenciar o diálogo estruturado em matérias de 
políticas de juventude e participação democrática 
a nível local, regional, nacional e europeu. 

• Intensificar a discussão e antecipação de políticas 
de juventude inovadoras e estruturais desde a sua 
preparação à sua implementação. 

• Desenvolver a cooperação política de juventude a 
nível europeu, promover a Estratégia para a 
Juventude da UE e incentivar o Diálogo Estruturado 
entre os jovens e os decisores políticos. 

 

 



Key Action 3 

Apoio às Reformas Políticas 
Principais actividades 
 

• Apoio ao Método Aberto de Coordenação 
(aprendizagem entre pares, discussão temática em 
ambiente não formal e apresentação de boas 
práticas).  

• Apoio ao Diálogo Estruturado, no domínio da juventude. 

• Apoio ao Fórum Europeu da Juventude parcerias entre 
a sociedade civil e as ONGs europeias de âmbito 
juvenil. 

• Apoiar redes europeias e a implementação de 
ferramentas que promovam a transparência e o 
reconhecimento das competências adquiridas na área 
não formal e informal. 

 
 



Key Action 3 

Apoio às Reformas Políticas 
Principais actividades 

 
• YouthPass. 

• Semana Europeia da Juventude. 

• Apoiar o envolvimento activo das redes da sociedade 
civil e organizações não-governamentais na 
implementação de políticas.  

• Apoiar o Diálogo Estruturado com os jovens e incentivar 
a sua participação activa na vida democrática. 

• Apoiar o intercâmbio de boas práticas, o diálogo, a 
aprendizagem mútua e a cooperação entre os 
decisores políticos e stakeholders do Programa. 

• Promoção de sinergias com outros programas europeus 
(Fundos Estruturais e de Desenvolvimento p.e.). 
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Diálogo Estruturado! 



Key Action 3 

Apoio às Reformas Políticas 
Diálogo Estruturado 
 

• Encontros, conferências e reuniões que promovam a 
participação activa dos jovens na vida democrática 
através da interacção com os decisores políticos.  

• Visa promover a voz activa dos jovens através da 
formulação de posições, propostas e recomendações e 
em como as políticas para a juventude possam ser 
moldadas ao nível local e global. 
 

Fases do Projecto de Diálogo Estruturado 

 

• Planeamento e Preparação; 

• Implementação das Actividades; 

• Avaliação / Reflexão / Divulgação de Resultados. 
 

 
 



Key Action 3 

Apoio às Reformas Políticas 
Que Actividades estão englobadas nesta Acção 
 

• Encontros nacionais, transnacionais e seminários que 
proporcionam um espaço informativo, debate e participação 
activa dos jovens em diálogo com os decisores políticos em 
questões relevantes para estratégia europeia; 

• Encontros nacionais e transnacionais, seminários de preparação 
das Conferências Oficiais da Juventude organizadas durante 
cada semestre da Presidência da União Europeia; 

• Eventos que promovam o debate e informação sobre políticas 
de juventude para as actividades organizadas durante a 
Semana Europeia da Juventude; 

• Consulta à juventude para discussão das suas necessidades em 
matérias relacionadas com a participação democrática; 

• Simulação de Eventos do funcionamento das instituições 
democráticas e das funções dos decisores políticos nessas 
mesmas instituições. 
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Actividades Não Elegíveis! 



Key Action 3 

Apoio às Reformas Políticas 
Actividades Não Elegíveis 

• Encontros estatutários de organizações ou de redes de 
organizações; 

•  Eventos de influência política. 

 

Critérios de Elegibilidade 

Uma organização participante pode ser: 

• Organização sem fins lucrativos, Associações e ONG’s; 

• Um organismo público de âmbito nível local; 

• Sede num País do Programa ou país parceiro vizinho da 
UE . (Organizações de países parceiros elegíveis só podem 
participar no projecto como parceiros, não como candidatos) 

 

 

 



Key Action 3 

Apoio às Reformas Políticas 
Critérios de Elegibilidade 

• Qualquer organização estabelecida num País do 
Programa pode ser candidata. Projectos realizados 
por duas ou mais organizações, esta organização 
submete, em nome de todas a organizações 
participantes do Programa do País; 

• Encontros Internacionais: pelo menos duas 
organizações participantes de pelo menos dois 
países diferentes, dos quais pelo menos um é um 
país do Programa.  

• Encontros Nacionais: envolve uma organização de 
um país do Programa. 

 

 



Key Action 3 

Apoio às Reformas Políticas 
Critérios de Elegibilidade 

 

• Jovens participantes: entre os 13 e os 30 anos vindos de 

um país envolvido no Projecto. 

• Decisores Políticos: a participação de decisores ou 

especialistas na área da política de juventude é 

independente da sua idade e proveniência geográfica. 

• Mínimo de participantes: 30 jovens participantes. 

• O projecto deve acontecer no país da organização 

candidata. (no caso de projectos apresentados por ONGs 

europeias, as actividades podem ocorrer em qualquer um dos 

países do Programa envolvidos no projecto) 
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Duração dos Projectos! 



Key Action 3 

Apoio às Reformas Políticas 
Critérios de Elegibilidade 

 

• Duração: 3 a 24 meses. 

• Submissão de candidatura @ Agência Nacional do 
país em que a organização requerente estiver 
estabelecida. 

• Até quando?  

30.Abril - 12h (início entre 1.Agosto do mesmo ano e 
28.Fevereiro do ano seguinte)   

01.Outubro -12h (início entre 1.Janeiro e 30.Setembro 
do ano seguinte) 



Key Action 3 

Apoio às Reformas Políticas 
Critérios de Avaliação 

 

• Relevância do Projecto: até 30%. 

• Qualidade da concepção e implementação do 

Projecto: até 40%. 

• Impacto e disseminação: até 30%. 

 

Financiamento 

 

• Máximo: 50.000,00€ 
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Key Action 3 

Apoio às Reformas Políticas 
Regras de Financiamento 

 


