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Em Portugal
O Programa Europa para os Cidadãos prevê, em cada Estado-Membro, a

designação de estruturas, os Pontos de Contacto Nacionais (PCN), com a
responsabilidade de assegurar a divulgação eficaz do Programa, as suas
atividades e oportunidades de financiamento.
Em Portugal, o Centro de Informação Europeia Jacques Delors (CIEJD) é o
Ponto de Contacto Nacional para o Programa, desde 2016.
Nesse âmbito:
• Informa sobre o Programa Europa para os Cidadãos;
• Incentiva a candidatura de projetos;
• Organiza eventos e iniciativas de sensibilização;
• Apoia na procura de parcerias;
• Trabalha com multiplicadores, designadamente com redes de informação
europeia.
Aqui poderá encontrar documentação e informação relevante sobre o Programa,
as suas vertentes e sobre as candidaturas às várias iniciativas, através do
atendimento presencial, por telefone ou por e-mail.
Centro de Informação Europeia Jacques Delors
Ponto de Contacto Nacional - Programa Europa para os Cidadãos
Direção-Geral dos Assuntos Europeus / Ministério dos Negócios Estrangeiros
Rua da Cova da Moura, nº 1
1350-115 Lisboa
Tel.: +351 211 225 031 / 211 225 025
E-mail: pecidadaos@ciejd.pt

PCN em outros países
Os Pontos de Contacto Nacional distribuídos pela
Europa, disseminam informação e o seu funcionamento em rede constituiu ma
mais valia deste programa.

Em Bruxelas
A Agência de Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura (
EACEA

) é responsável pela implementação de grande parte das atividades do Programa
Europa para os Cidadãos. É igualmente responsável pela gestão de todo o ciclo
de vida dos projetos, incluindo a elaboração de convites à apresentação de
propostas, a seleção dos projetos e a assinatura de decisões/convenções de
subvenção, a gestão financeira, o acompanhamento dos projetos, a comunicação
com os beneficiários e os controlos no local.
EACEA - Unit C1 Europe For Citizens
Rue de Spa 2 (SPA2 3/89)
B-1000 Brussels - Belgium

Vertente 1 – Memória europeia: EACEA-C1-REMEMBRANCE@ec.europa.eu
Vertente 2 – Compromisso democrático e participação cívica
Geminação de cidades e Redes de cidades: EACEA-C1-TT-NT@ec.europa.eu
Projetos da sociedade civil: EACEA-C1-CIVILSOCIETY@ec.europa.eu
Financiamento (operating grants): eacea-c1-operatinggrants@ec.europa.eu

