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Dotado de um orçamento específico de

1,009 € mil milhões
para o período de 2021-2027,  

o novo Corpo Europeu de Solidariedade 

acolherá, pelo menos,

270 000 jovens. 
Esses jovens contribuirão para dar resposta 

a desafios societais e humanitários 

através do voluntariado ou da 

criação dos seus próprios projetos de 
solidariedade. Além de ambicionar 

ser mais inclusivo, este programa quer 

também ser mais digital e mais 

ecológico. Pela primeira vez, o programa 

permitirá aos jovens fazer voluntariado no 

domínio da ajuda humanitária em 

qualquer parte do mundo. 

SÍNTESE

 O Corpo Europeu de Solidariedade  é um programa de 
financiamento da UE destinado aos jovens que pretendam 
participar em atividades de solidariedade em diversos 
domínios. Essas atividades vão da ajuda a pessoas des-
favorecidas à ajuda humanitária, passando por ações no 
domínio da saúde e do ambiente em toda a UE e fora dela. 

O programa oferece aos jovens a possibilidade não só de 
darem um contributo significativo para a sociedade, mas 
também de adquirirem uma experiência inestimável e de-
senvolverem novas competências. As atividades de soli-
dariedade que abordem desafios societais estão abertas 
a pessoas com idades compreendidas entre os 18 e os 
30 anos, ao passo que as atividades de ajuda humanitária 
estão abertas aos jovens entre os 18 e os 35 anos. O pro-
grama dirige-se igualmente às organizações de solidarie-
dade que procurem envolver os jovens nas suas atividades. 

Para poderem participar no Corpo Europeu de Solidariedade, 
as organizações precisam de obter um  selo de qualidade  
que certifique que são capazes de realizar atividades de 
solidariedade de elevada qualidade, em conformidade com 
os princípios, os objetivos e os requisitos do programa.

https://europa.eu/youth/solidarity_pt
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/quality-label_pt


NOVO
Prioridades horizontais do programa:  

inclusivo, ecológico e digital

O novo Corpo Europeu de Solidariedade apoia as     
 prioridades políticas da União Europeia  e envolve 
organizações e jovens em projetos que estejam  
em linha com essas prioridades. 

O programa promove a inclusão e a diversidade e visa pro-
porcionar a todos os jovens igualdade de acesso às oportunida-
des do Corpo Europeu de Solidariedade. 

O programa visa adotar  práticas ecológicas   em todos os pro-
jetos e atividades, bem como promover comportamentos am-
bientalmente sustentáveis e responsáveis entre os participantes 
e as organizações. 

O Corpo Europeu de Solidariedade contribui para a  transição      
 digital  através do apoio a projetos e a atividades destinadas 
a reforçar as competências digitais, promover a literacia digital 
e desenvolver uma compreensão dos riscos e das oportunidades 
das tecnologias digitais. 

Além disso, o Corpo Europeu de Solidariedade promove a partici-
pação cívica e a participação dos jovens nos  processos demo‑            
 cráticos . Centrado no voluntariado, o programa mobiliza os jo-
vens e dá-lhes os meios de que precisam para desempenharem 
um papel ativo na sociedade e para se tornarem verdadeiros 
agentes de mudança. 

O programa proporciona a flexibilidade necessária para acres-
centar prioridades anuais, o que lhe permite contribuir para re-
mediar as dificuldades imprevistas, como as consequências e a 
recuperação da pandemia de COVID-19, em especial no domínio 
da prevenção e do apoio no domínio da saúde. O programa pode 
mobilizar voluntários para apoiar projetos que respondam a di-
ferentes desafios no domínio da saúde.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_pt


Quais são  
as ações  

apoiadas pelo 
programa para 

2021-2027?

VOLUNTARIADO
O voluntariado proporciona aos jovens a oportunidade de contri-
buírem para o trabalho quotidiano de organizações especializa-
das em atividades de solidariedade em benefício das comunida-
des. As atividades podem ter lugar no estrangeiro ou no país de 
residência do participante. O voluntariado individual pode durar 
até 12 meses, ao passo que o voluntariado em equipa dura ge-
ralmente entre duas semanas e dois meses.

NOVO
            Vertente de ajuda humanitária
Pela primeira vez, e com base no programa Voluntários 
para a Ajuda da UE, o Corpo Europeu de Solidariedade 
alarga o seu campo de ação às atividades de voluntaria-
do que apoiam operações de ajuda humanitária. 

Esta vertente estará aberta aos jovens com idades com-
preendidas entre os 18 e os 35 anos e visa prestar ajuda 
de emergência com base nos princípios fundamentais de 
neutralidade, humanidade, independência e imparciali-
dade, contribuindo para dar resposta às necessidades de 
assistência, ajuda e proteção mais urgentes. Ajudará a 
dar resposta aos desafios humanitários em países ter-
ceiros seguros onde decorram atividades de ajuda hu-
manitária da UE. 

Os voluntários no domínio da ajuda humanitária recebe-
rão formação e preparação para garantir que possuem 
as aptidões e as competências necessárias para ajudar 
eficazmente as pessoas necessitadas. Os voluntários e 
as organizações poderão contar com apoio complemen-
tar, por exemplo, de orientadores e peritos experientes.

PROJETOS DE SOLIDARIEDADE  
Os projetos de solidariedade são atividades desenvolvidas da 
base para o topo, concebidas e realizadas por um grupo de 
jovens com vista a dar resposta às principais dificuldades das 
suas comunidades.

O novo programa centrar-se-á, por conseguinte, em projetos 
de voluntariado e de solidariedade. Os estágios e os empregos, 
uma das ações do Corpo Europeu de Solidariedade 2018-2020, 
serão descontinuados.



Os jovens que 
desejem aderir ao 

programa devem inscrever-se 
no Corpo Europeu de Solidariedade, 

através do Portal Europeu da 
Juventude. No portal, os jovens podem 
consultar as oportunidades publicadas, 

ao passo que as organizações 
titulares de um selo de qualidade 

podem procurar potenciais 
participantes para os  

seus projetos.

NOVO
                 Tendo em conta a transformação digital  
Tendo em conta a transformação digital e a sua ambição de 
apoiar a experiência de aprendizagem dos jovens, o Corpo Eu-
ropeu de Solidariedade oferece formação em linha a todos os 
jovens inscritos no programa. A nova secção sobre a formação 
em linha pode ser consultada no Portal Europeu da Juventude. 
Estão disponíveis módulos de formação em 28 línguas para 
que os jovens explorem a sua motivação, melhorem as suas 
competências e os seus conhecimentos e se preparem para 
participar no programa. 

Quer saber mais?

Consulte o  portal do Corpo Europeu de Solidariedade  para saber mais sobre o programa. 

 A  Comissão Europeia , as  agências nacionais   

 e a  Agência de Execução Europeia da Educação e da Cultura  gerem e executam o programa.

Siga‑nos nas redes sociais

 @EuropeanYouthEU  

 @European Solidarity Corps Official 

 @European_Youth_EU  @EuropeanYouthEU 
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