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PT 

 
Comité Económico e Social Europeu 

 

REGRAS APLICÁVEIS AO 

PRÉMIO CESE PARA A SOCIEDADE CIVIL 2019 

Recompensar a excelência em iniciativas da sociedade civil 

MAIS MULHERES NA SOCIEDADE E NA ECONOMIA EUROPEIAS 

 

 

1. Objetivo e finalidade geral do Prémio CESE para a Sociedade Civil 

 

Para o Comité Económico e Social Europeu (o «CESE», ou o «Comité») o objetivo deste prémio, 

atribuído anualmente, é recompensar e encorajar as iniciativas de organizações da sociedade civil e/ou 

de indivíduos que tenham contribuído significativamente para promover a identidade e a integração 

europeias. 

 

A finalidade geral do prémio consiste, portanto, em sensibilizar para o contributo que as organizações 

da sociedade civil e/ou os indivíduos podem dar para a criação de uma identidade e cidadania 

europeias, de uma forma que sustente os valores comuns em que se alicerça a integração europeia. 

 

2. Tema do Prémio CESE para a Sociedade Civil 2019: Mais mulheres na sociedade e na 

economia europeias 

 

A igualdade entre os homens e as mulheres é um Objetivo de Desenvolvimento Sustentável acordado a 

nível internacional
1
, bem como um princípio e um valor fundamental da União Europeia

2
. Além disso, 

é um motor do crescimento económico, e a perda económica decorrente da disparidade no emprego 

entre os homens e as mulheres estima-se em 370 mil milhões de euros por ano
3
. 

 

No entanto, segundo os últimos dados disponíveis, as mulheres representam 51% da população da 

UE
4
, mas a percentagem de mulheres empregadas é 67%

5
 (das mulheres com três ou mais filhos, estão 

empregadas apenas 55%, em comparação com 85% dos homens)
6
; 32% das mulheres trabalham a 

                                                      
1

  Objetivo de Desenvolvimento Sustentável n.º 5 das Nações Unidade: alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres 

e raparigas. 

2
 Artigos 2.º e 3.º do TUE; artigos 8.º, 19.º e 153.º do TFUE e artigo 23.º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. 

3
 Eurofound (2016): «The gender employment gap: Challenges and solutions» [Disparidade no emprego entre os homens e as 

mulheres: desafios e soluções]. 

4
  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics#Earnings. 

5
  Idem. 

6
  https://eige.europa.eu/publications/poverty-gender-and-intersecting-inequalities-in-the-eu. 

https://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/43-2015-the_gender_employment_gap-challenges_and_solutions.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_statistics%23Earnings
https://eige.europa.eu/publications/poverty-gender-and-intersecting-inequalities-in-the-eu
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tempo parcial
7
, em comparação com apenas 8% dos homens, e a disparidade salarial média entre os 

homens e as mulheres eleva-se ainda a cerca de 16%
8
, o que conduz a uma disparidade de género nas 

pensões de reforma superior a 38%
9
. Além disso, devido a vários fatores, a precariedade do emprego é 

mais frequente entre as mulheres (27%) do que entre os homens (15%)
10

. As mulheres constituem o 

maior potencial de empreendedorismo por explorar, representando apenas 31% do número total dos 

empresários
11

, 46% dos doutorados, 33% dos investigadores e 20% dos titulares dos graus académicos 

mais elevados
12

; Apenas 6,3% dos cargos de diretor executivo das grandes empresas cotadas em bolsa 

na UE são ocupados por mulheres e apenas 26,7% dos membros dos conselhos de administração 

dessas empresas são do sexo feminino
13

. Por último, apenas 13% dos autarcas eleitos e 29% dos 

membros dos governos e assembleias regionais são mulheres
14

. Além disso, estima-se que, em média, 

a percentagem de mulheres nos parlamentos e nos governos nacionais é apenas 30%
15

, em comparação 

com 36,4% no Parlamento Europeu
16

. 

 

Os europeus atribuem grande importância à promoção da igualdade de género: um inquérito especial 

Eurobarómetro sobre a igualdade de género publicado em 2017 revela que 84% dos inquiridos 

consideravam importante a igualdade entre os homens e as mulheres (incluindo 80% dos homens)
17

.  

 

Ao longo dos últimos 60 anos, a UE realizou grandes progressos através da adoção de uma série de 

diretivas relativas à igualdade e ao combate à discriminação, programas de política e instrumentos de 

financiamento para promover a igualdade de género na União Europeia
18

. A UE está ciente da 

necessidade de intensificar os esforços destinados a eliminar as disparidades de género. Na verdade, a 

Comissão Europeia estimou que, ao atual ritmo dos progressos, serão necessários 70 anos para as 

tarefas domésticas serem repartidas de forma equitativa entre os homens e as mulheres, 30 anos para a 

taxa de emprego entre as mulheres alcançar os 70% e 20 anos para se alcançar a paridade política
19

. A 

Declaração do Trio de Presidências sobre a igualdade de género assinada em julho de 2017 pelas 

                                                      
7

  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics#Rise_of_part-time_and_temporary_work. 

8
  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics. 

9
  https://www.equalpayday.be/europa/. 

10
  https://eige.europa.eu/resources/ti_pubpdf_mh0217250enn_pdfweb_20170503163908.pdf. 

11
 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-481_en.htm. 

12
  https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/experts/role_models_leading_girls_into.htm.  

13
  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1495_pt.htm. 

14
  https://cor.europa.eu/pt/events/Pages/europe-for-her.aspx. 

15
  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20190306-2. 

16
  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1495_pt.htm. 

17
 http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=50074.  

18
 Ver, por exemplo, as Diretivas 2006/54/CE, 2014/124/UE, 79/7/CEE, 2004/113/CEE, 92/85/CEE e 2010/18/UE. 

19
  http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0046_PT.html. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics%23Rise_of_part-time_and_temporary_work
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics
https://www.equalpayday.be/europa/
https://eige.europa.eu/resources/ti_pubpdf_mh0217250enn_pdfweb_20170503163908.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-481_en.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/experts/role_models_leading_girls_into.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1495_pt.htm
https://cor.europa.eu/pt/events/Pages/europe-for-her.aspx
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20190306-2
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1495_pt.htm
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=50074
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0046_PT.html
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Presidências estónia, búlgara e austríaca enuncia o compromisso de repor a igualdade de género na 

lista de prioridades da UE
20

. 

 

O CESE atribui grande importância à igualdade entre os homens e as mulheres. O artigo 1.º do seu 

Regimento, que entrou em vigor em 15 de março de 2019, dispõe que o «Comité procura garantir o 

respeito dos princípios da igualdade entre os homens e as mulheres e da não discriminação, como 

definidos pelo direito da União Europeia, em todas as suas políticas». 

 

No seu recente parecer dedicado às questões em matéria de igualdade de género, o CESE apelou «para 

um compromisso forte por parte das instituições da UE, dos governos, da sociedade civil e do setor 

privado para com a igualdade de género»
21

. Por este motivo, em 2019, ano das eleições da UE, o 

CESE decidiu atribuir o seu Prémio para a Sociedade Civil às organizações ou indivíduos que 

intervieram em domínios que conferem poder e capacidades às mulheres em termos económicos e 

sociais. Tal corresponde, aliás, às três principais prioridades do documento «Strategic Engagement for 

Gender Equality 2016-2019» [Compromisso estratégico para a igualdade de género 2016-2019]
22

, 

ainda em vigor, nomeadamente: 

 

 aumentar a participação das mulheres no mercado laboral e a igualdade entre os géneros em termos 

de independência económica; 

 reduzir as disparidades de género nas remunerações, rendimentos e pensões e, assim, combater a 

pobreza entre as mulheres; e 

 promover a igualdade entre as mulheres e os homens no processo de decisão. 

 

3. Elegibilidade 

 

3.1 Candidatos elegíveis 

 

O Prémio CESE para a Sociedade Civil está aberto a todas as organizações da sociedade civil, 

registadas oficialmente na União Europeia, que operem a nível local, nacional, regional ou europeu. 

Está igualmente aberto a pessoas a título individual. 

 

As organizações da sociedade civil são definidas no Parecer do CESE – O papel e o contributo da 

sociedade civil organizada na construção europeia como «estruturas organizativas cujos membros 

servem o interesse geral através de um processo democrático de discurso e de entendimento e atuam 

como intermediários entre os poderes públicos e os cidadãos»
23

. Contribuem ativamente para moldar 

os assuntos de interesse público, com base nas suas próprias preocupações e recorrendo aos seus 

                                                      
20

  Declaração do Trio de Presidências sobre a igualdade entre mulheres e homens, disponível em: 

https://www.eu2017.ee/sites/default/files/inline-

files/EU2017EE%20Trio%20Presidency%20Declaration%20on%20Equality%20Between%20Women%20and%20Men_0.pdf.  

21
 Parecer do Comité Económico e Social Europeu – Questões em matéria de igualdade de género (SOC/610), adotado em 15 de maio 

de 2019, ponto 1.3. 
22

  Comissão Europeia, «Strategic Engagement for Gender Equality 2016-2019», (SWD(2015) 278 final de 3.12.2015, 

ISBN 978-92-79-53451-5), p. 9. 
23

  Parecer do Comité Económico e Social – O papel e o contributo da sociedade civil organizada na construção europeia – CESE 

851/1999 de 22 de setembro de 1999 (JO C 329 de 17.11.1999, p. 30). 

https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/strategic_engagement_for_gender_equality_en.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/strategic_engagement_for_gender_equality_en.pdf
https://www.eu2017.ee/sites/default/files/inline-files/EU2017EE%20Trio%20Presidency%20Declaration%20on%20Equality%20Between%20Women%20and%20Men_0.pdf
https://www.eu2017.ee/sites/default/files/inline-files/EU2017EE%20Trio%20Presidency%20Declaration%20on%20Equality%20Between%20Women%20and%20Men_0.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/strategic_engagement_for_gender_equality_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:51999IE0851
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próprios conhecimentos específicos e capacidades, dentro do seu âmbito de ação. Estas organizações 

atuam de forma autónoma e os membros são cidadãos empenhados que participam no seu trabalho e 

nas suas atividades. A referida definição inclui os chamados «intervenientes no mercado de trabalho» 

(ou seja, os parceiros sociais), as organizações representativas dos setores social e económico, as 

organizações não governamentais que mobilizam as pessoas em torno de uma causa comum (por 

exemplo, as organizações ambientalistas, as organizações de defesa dos direitos humanos, as 

associações de consumidores, as associações de solidariedade social, as organizações culturais, as 

organizações escolares e de formação, etc.), as organizações de base local, ou seja, organizações 

societais criadas a nível local, cujos objetivos são definidos pelos seus membros (por exemplo, 

organizações de jovens, associações de famílias e todas as organizações que permitem aos cidadãos 

participar na vida local e municipal), e comunidades religiosas. Também são elegíveis as organizações 

da sociedade civil criadas por ato legislativo ou regulamentar, cuja afiliação seja parcial e/ou 

totalmente obrigatória (por exemplo, as associações profissionais)
24

. 

 

Os indivíduos são pessoas singulares. Os cidadãos da UE são elegíveis, independentemente do seu 

país de residência. Também são elegíveis nacionais de países terceiros, desde que residam legalmente 

no território da UE. Os membros do CESE, os delegados da CCMI, o pessoal do CESE e os membros 

do painel de avaliação e os seus familiares não são elegíveis. 

 

3.2 Iniciativas elegíveis 

 

O objetivo específico da edição de 2019 do Prémio para a Sociedade Civil é recompensar iniciativas 

inovadoras levadas a cabo no território da UE com o fim de sensibilizar e lutar pela igualdade de 

género na UE. No contexto deste prémio, a igualdade de género é entendida, não só, como a 

igualdade de direitos, mas também como a igualdade de oportunidades, a responsabilidade, o 

empoderamento e a participação em todas as esferas da vida económica e social. 

 

Estas iniciativas já devem ter sido implementadas ou estar ainda em curso. São excluídas as 

iniciativas previstas cuja implementação não tenha começado em 6 de setembro de 2019 (data 

limite para a apresentação das candidaturas). 

 

Para serem elegíveis, as atividades/iniciativas devem incidir, pelo menos, num dos seguintes 

domínios: 

 

 combate aos estereótipos de género, aos comportamentos sociais discriminatórios e aos 

preconceitos em todas as esferas da vida económica e social, incluindo os que sejam suscetíveis 

de limitar o desenvolvimento dos talentos naturais das mulheres e dos homens e os ligados às 

suas escolhas educativas e profissionais; 

 sensibilização para as consequências dos estereótipos de género produzidos pelos conteúdos 

mediáticos; 

 combate à segregação horizontal no mercado de trabalho, tanto nas áreas com uma força de 

trabalho predominantemente masculina, por exemplo as ciências e as tecnologias, como nas que 

                                                      
24

  Isto aplica-se, por exemplo, aos intervenientes no mercado de trabalho austríaco. 
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possuem uma forte presença feminina e que são, frequentemente, menos bem remuneradas, por 

exemplo a educação, os cuidados de saúde e a assistência social; 

 combate à segregação vertical no mercado de trabalho, promovendo a igualdade de 

oportunidades de participação das mulheres em postos de trabalho altamente qualificados e 

cargos de liderança nos conselhos de administração das empresas; 

 combate aos padrões de segregação de género no ensino e na formação; 

 promoção do empreendedorismo feminino, sobretudo em setores não tradicionais, reforço do 

acesso das mulheres ao financiamento e resolução dos desafios enfrentados pelas empresárias; 

 sensibilização para a importância da independência económica das mulheres; 

 combate às disparidades entre os homens e as mulheres em termos de salário e de pensões de 

reforma; 

 promoção da igualdade de género no processo de decisão; 

 resposta às necessidades específicas das mulheres com responsabilidades familiares (crianças e 

adultos dependentes), promovendo o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional em 

termos de género, nomeadamente através de iniciativas destinadas a repartir as tarefas 

domésticas e de cuidados de forma mais equitativa e do desenvolvimento de uma infraestrutura 

social e económica acessível e económica para o exercício da igualdade de direitos (instalações 

de cuidados, padrões de trabalho, etc.); 

 resolução dos desafios específicos com que as mulheres vulneráveis se confrontam, 

nomeadamente as mulheres com baixas qualificações, as mães solteiras, as trabalhadoras que 

regressam ao mercado de trabalho, as mulheres com deficiência, migrantes e minorias étnicas; 

 sensibilização, promoção da aprendizagem mútua e divulgação de boas práticas relacionadas 

com os pontos anteriores. 

 

4. Apresentação de candidaturas e prazos 

 

As candidaturas são apresentadas preenchendo o formulário de candidatura em linha (disponível em: 

www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). Em casos devidamente justificados ligados a problemas 

técnicos documentados, o CESE pode autorizar a candidatura por correio eletrónico, fax ou via postal. 

 

A candidatura deve conter todas as informações solicitadas pelo júri, permitindo: 

 

 confirmar que as organizações da sociedade civil ou os indivíduos em questão preenchem os 

critérios formais de participação; 

 confirmar que as organizações da sociedade civil ou os indivíduos em questão cumprem os 

critérios de exclusão; 

 confirmar que as organizações da sociedade civil ou os indivíduos em questão aceitam as 

disposições relativas à responsabilidade, verificações, auditorias e legislação aplicável; 

 avaliar os méritos substantivos de cada participação em relação aos critérios de atribuição do 

prémio. 

 

Para o efeito, cada candidatura deve incluir a declaração sob compromisso de honra relativa aos 

critérios de exclusão e de elegibilidade, devidamente preenchida e assinada (anexo 1). 

 

http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize
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Antes da atribuição do prémio, os candidatos serão convidados a enviar a ficha de entidade legal e a 

ficha de identificação financeira devidamente preenchidas e assinadas, juntamente com os documentos 

comprovativos pertinentes. As fichas encontram-se disponíveis em: 

https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_pt 

e  

https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_pt. 

 

As candidaturas podem ser redigidas em qualquer língua oficial da UE. Contudo, a fim de acelerar o 

processo de avaliação, o CESE agradece que o formulário de candidatura seja enviado em inglês ou 

francês. 

 

A apresentação de uma candidatura implica a aceitação de todos os termos e condições constantes dos 

documentos do concurso e, se for o caso, a renúncia do candidato aos seus próprios termos e condições 

gerais ou específicos. 

 

O prazo para o envio das candidaturas é sexta-feira, 6 de setembro de 2019, às 10 horas (CET). 

A fim de evitar a sobrecarga do sistema, recomenda-se que os candidatos enviem a sua 

candidatura com antecedência. 

 

Os candidatos só podem apresentar uma proposta. A participação no concurso é gratuita. Os eventuais 

custos incorridos pelos candidatos com a preparação e o envio da candidatura não serão reembolsados. 

 

Os candidatos verão uma mensagem no ecrã a confirmar que a sua candidatura foi enviada com êxito. 

 

5. Avaliação e atribuição do prémio 

 

5.1 Etapas da avaliação 

 

A avaliação será realizada por um grupo de peritos, composto por 10 membros (painel de avaliação), 

sujeitos às obrigações em matéria de conflitos de interesses previstas no Regulamento Financeiro
25

. A 

avaliação será feita exclusivamente com base nas informações fornecidas na candidatura apresentada. 

 

O CESE reserva-se o direito de não comunicar a identidade dos membros do painel de avaliação; no 

entanto, esta pode ser divulgada após a atribuição do prémio. 

 

Os participantes não devem contactar os membros do painel de avaliação por quaisquer motivos 

relacionados com o prémio ao longo de todo o processo. Qualquer tentativa neste sentido conduzirá à 

exclusão do candidato. 

 

As decisões do painel de avaliação são definitivas, vinculativas e não passíveis de recurso. 

 

                                                      
25

 Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de julho de 2018, relativo às disposições 

financeiras aplicáveis ao orçamento geral da União, que altera os Regulamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) 

n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014 e (UE) n.º 283/2014, e a Decisão 

n.º 541/2014/UE, e revoga o Regulamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 (JO L 193 de 30.7.2018, p. 1).  

https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_pt
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.193.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2018:193:TOC
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O processo desenrola-se em cinco etapas: 

 

(1) Verificação da elegibilidade dos candidatos; 

(2) Verificação da elegibilidade das iniciativas candidatas ao prémio; 

(3) Verificação da não exclusão dos candidatos; 

(4) Avaliação da qualidade das iniciativas candidatas ao prémio com base nos critérios de 

atribuição; 

(5) Atribuição do prémio. 

 

O CESE avaliará a elegibilidade, a não exclusão e a qualidade sem uma ordem específica. O prémio só 

pode ser atribuído aos candidatos que superem todas as etapas. Não serão transmitidas aos candidatos 

quaisquer informações sobre a sua candidatura até ao final do processo. Todos os candidatos serão 

notificados dos resultados o mais rapidamente possível e, em qualquer caso, no prazo de 15 dias de 

calendário a contar da data da decisão da atribuição do prémio pelo gestor orçamental (etapa 5), 

provisoriamente no final de novembro de 2019. 

 

5.1.1 Verificação da elegibilidade dos candidatos 

 

Para serem elegíveis, os candidatos devem preencher os requisitos referidos no ponto 3.1 acima. 

 

Todos os candidatos devem apresentar uma declaração sob compromisso de honra (anexo 1), 

devidamente assinada e datada (por um representante autorizado no caso das organizações da 

sociedade civil), declarando que são elegíveis para o prémio. Esta declaração é parte da declaração 

utilizada para os critérios de exclusão (ver ponto 5.1.3 abaixo). Por conseguinte, os candidatos devem 

fornecer apenas uma declaração que abranja ambos os aspetos. 

 

O CESE avaliará a elegibilidade dos candidatos com base na declaração sob compromisso de honra. 

Antes da atribuição do prémio, solicitar-se-á aos candidatos que forneçam uma ficha de entidade legal 

devidamente preenchida e assinada, juntamente com os respetivos comprovativos (ver ponto 4 acima). 

 

O Comité reserva-se o direito de exigir a qualquer candidato a entrega da ficha acima mencionada e 

dos respetivos comprovativos, em qualquer momento do processo de avaliação. Nesse caso, o 

candidato deve fornecer a ficha e os comprovativos sem demora. O CESE pode rejeitar a candidatura 

se a ficha e os comprovativos não forem apresentados dentro do prazo. 

 

5.1.2 Verificação da elegibilidade das iniciativas 

 

A elegibilidade das iniciativas candidatas ao prémio será verificada com base no formulário de 

candidatura em linha. As iniciativas candidatas ao prémio, para serem elegíveis, devem preencher os 

requisitos referidos no ponto 3.2 acima. Não se tomarão em consideração as outras atividades 

desenvolvidas pelo candidato. 

 

5.1.3 Verificação da não exclusão 

 

Todos os candidatos devem apresentar uma declaração sob compromisso de honra (anexo 1), assinada 

e datada (por um representante autorizado no caso das organizações da sociedade civil), indicando que 
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não se encontram em qualquer das situações de exclusão previstas nos artigos 136.º e 141.º do 

Regulamento Financeiro e enumeradas na referida declaração. 

 

O Comité reserva-se o direito de verificar se os candidatos se encontram numa das situações de 

exclusão, exigindo os documentos comprovativos indicados na declaração apresentada sob 

compromisso de honra. Nesse caso, o candidato deve fornecer os documentos solicitados dentro do 

prazo indicado pelo CESE. O CESE pode rejeitar a candidatura se os documentos solicitados não 

forem apresentados dentro do prazo. 

 

O candidato não é obrigado a apresentar um determinado documento se informar o CESE de que o 

mesmo pode ser consultado, gratuitamente, numa base de dados pública. 

 

5.1.4 Avaliação da qualidade 

 

O painel de avaliação analisará a qualidade das candidaturas com base nos critérios de atribuição 

abaixo definidos. Os avaliadores analisarão apenas as iniciativas candidatas ao prémio, e não as outras 

atividades do candidato. Não há limite mínimo para cada critério específico. Contudo, serão 

eliminados os candidatos que não obtiverem pelo menos metade da pontuação máxima para cada 

critério. 

 

Critérios de atribuição do prémio Pontos 

Critério 1 – Sustentabilidade 

Com base neste critério, avaliar-se-á o potencial da iniciativa proposta para 

produzir um impacto a longo prazo e inspirar outros na Europa, ou seja, para 

ser aplicada ou adaptada à mesma categoria de beneficiários ou a outra 

categoria de beneficiários noutros lugares, no mesmo ou noutro 

Estado-Membro da UE. 

35 pontos 

Critério 2 – Participação e colaboração 

Com base neste critério, avaliar-se-á, por um lado, em que medida a iniciativa 

proposta envolve ativamente os beneficiários e, por outro, a sua capacidade de 

partilha de boas práticas e de sensibilização para as questões relacionadas com 

o tema relativamente ao qual se atribui o Prémio para a Sociedade Civil. Neste 

contexto, também se tomará em conta a interseccionalidade e a abordagem 

colaborativa com outros intervenientes pertinentes. 

35 pontos 

Critério 3 – Inovação 

Com base neste critério, avaliar-se-á a criatividade da iniciativa proposta, a sua 

singularidade e grau de inovação no seu contexto específico. Neste sentido, a 

inovação é entendida como a apresentação de novas ideias e de formas novas 

ou melhoradas para implementar uma solução ou abordagem existente ou para 

a adaptar a um contexto ou grupo-alvo diferentes. 

30 pontos 

Total de pontos 

100 pontos 

(50 pontos no 

mínimo) 
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5.1.5 Atribuição do prémio 

 

O prémio será atribuído pelo Comité, com base na avaliação efetuada pelo painel de avaliação, que 

tem a liberdade de recomendar ou não a atribuição dos prémios, em função da sua avaliação da 

qualidade das realizações apresentadas. 

 

O CESE pode atribuir um máximo de 5 prémios para os 5 candidatos mais bem classificados. 

 

6. Montante dos prémios 

 

O Comité pretende atribuir, no máximo, cinco prémios. O valor do primeiro prémio eleva-se a 14 000 

euros. O montante do segundo, terceiro, quarto e quinto prémios é de 9 000 euros. Se o primeiro lugar 

for partilhado por mais de um vencedor ex aequo, o montante de cada um dos primeiros prémios é, 

respetivamente, 11 500 euros no caso de dois primeiros prémios, 10 600 euros no caso de três 

primeiros prémios, 10 250 euros no caso de quatro primeiros prémios e 10 000 euros no caso de cinco 

primeiros prémios. O Comité não é obrigado a atribuir os cinco prémios. O CESE pode decidir não 

atribuir o Prémio para a Sociedade Civil. 

 

A cerimónia de entrega dos prémios realizar-se-á em 11 e 12 de dezembro de 2019, durante a reunião 

plenária do CESE. Serão convidados para a cerimónia dois representantes por vencedor, com a viagem 

e o alojamento organizados pelo Comité, de acordo com as regras que serão notificadas aos 

vencedores em devido tempo. 

 

O valor do prémio será pago por transferência bancária no prazo de 30 dias após a cerimónia de 

entrega dos prémios, na condição de os vencedores terem apresentado todos os documentos 

solicitados. Os vencedores são responsáveis pelo pagamento de impostos e encargos aplicáveis à 

utilização do montante do prémio. 

 

7. Dados pessoais 

 

Os dados pessoais constantes dos documentos apresentados no âmbito da candidatura (tais como nome 

e endereço) serão tratados em conformidade com o Regulamento (UE) 2018/1725 relativo à proteção 

das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições e pelos 

órgãos e organismos da União e à livre circulação desses dados
26

. Salvo indicação em contrário, as 

respostas às perguntas, bem como os dados pessoais solicitados para avaliar a candidatura à luz das 

regras do concurso serão tratados unicamente para esse efeito pelo Departamento da Comunicação. 

São anexadas informações sobre o tratamento dos dados pessoais (anexo 2). 

 

Os dados pessoais dos candidatos poderão ser registados no Sistema de Deteção Precoce e de Exclusão 

(EDES) caso estes se encontrem numa das situações referidas no artigo 136.º do Regulamento 

Financeiro e indicadas na declaração sob compromisso de honra. Para mais informações, ver a 

                                                      
26

  Regulamento (UE) 2018/1725 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2018, relativo à proteção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições e pelos órgãos e organismos da União e à livre 

circulação desses dados, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 45/2001 e a Decisão n.º 1247/2002/CE (JO L 295 de 21.11.2018, 

p. 93). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=PT
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declaração de privacidade disponível em 

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_pt.cfm. 

 

8. Obrigações em matéria de publicidade 

 

Sem prejuízo do ponto 7 acima, os candidatos concedem ao CESE o direito de comunicar ao público, 

em qualquer língua e por qualquer meio e qualquer tipo de técnica, o nome dos candidatos, as suas 

atividades e o montante dos prémios atribuídos aos vencedores. 

 

Qualquer comunicação ou publicação por parte dos vencedores sobre a atividade para a qual o prémio 

foi atribuído deve indicar que a atividade foi galardoada com o Prémio CESE para a Sociedade Civil. 

Esta obrigação aplica-se por um período de um ano a partir da data da entrega do prémio. 

 

9. Responsabilidade 

 

Os candidatos serão os únicos responsáveis em caso de queixa relacionada com as atividades 

realizadas no âmbito do prémio. 

 

10. Controlo e auditorias 

 

Os vencedores devem aceitar os controlos e auditorias efetuados pelo CESE, pelo Organismo Europeu 

de Luta Antifraude (OLAF) e pelo Tribunal de Contas mencionados no artigo 129.º do Regulamento 

Financeiro e as obrigações de publicidade em relação ao concurso e ao prémio recebido, conforme 

especificado no ponto 8 acima. 

 

11. Legislação aplicável, reclamações e tribunal competente 

 

O Prémio para a Sociedade Civil rege-se pela legislação da União, completada, quando necessário, 

pela legislação nacional belga. 

 

As observações relativas ao processo de atribuição do prémio podem ser apresentadas à autoridade que 

atribui o prémio utilizando os contactos indicados no ponto 13 abaixo. 

 

Caso entendam que ocorreu má administração, os candidatos podem apresentar uma queixa junto do 

Provedor de Justiça Europeu, no prazo de dois anos a contar da data em que tomaram conhecimento 

dos factos na origem da queixa (ver http://www.ombudsman.europa.eu). 

 

O tribunal competente para as questões relativas a este prémio é o Tribunal Geral da União Europeia: 

 

Tribunal Geral da União Europeia  

Rue du Fort Niedergrünewald 

L-2925 Luxembourg 

Tel.: +352 43031  Fax: +352 4303 2100 

Correio eletrónico: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu 

Internet: http://curia.europa.eu 

 

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_pt.cfm
http://www.ombudsman.europa.eu/
mailto:GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
http://curia.europa.eu/
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Para obter informações sobre a interposição de recursos, consulte o endereço acima indicado. 

 

12. Sanções 

 

Podem ser impostas sanções financeiras de 2 a 10% do valor do prémio e aplicadas decisões de 

exclusão de todos os contratos, subvenções e concursos financiados pelo orçamento da União aos 

participantes que tenham apresentado declarações falsas (Declaração sob compromisso de honra, 

anexo 1), ou cometido irregularidades ou fraudes, nos termos do artigo 136.º do Regulamento 

Financeiro. 

 

13. Informações adicionais 

 

Para mais informações, contactar: 

 

Anna Comi, secretariado do Departamento da Comunicação do CESE 

Tel.: +32 2 546 93 67 

 

ou 

 

Chantal Hocquet, secretariado do Departamento da Comunicação do CESE 

Tel.: +32 2 546 92 99 

 

Pode também enviar uma mensagem eletrónica para civilsocietyprize@eesc.europa.eu. 

 

Caso sejam pertinentes para outros potenciais candidatos, as perguntas e respostas às mensagens 

eletrónicas serão publicadas na página dedicada ao Prémio para a Sociedade Civil no sítio Web do 

CESE (www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). O CESE recomenda aos candidatos que consultem o 

sítio Web do prémio com regularidade, a fim de obterem as informações mais atualizadas. 

 

 

 

mailto:civilsocietyprize@eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize

