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ANEXO I 

Atividades do programa 

Os objetivos específicos do programa, a que se refere o artigo 2.º, n.º 2, são prosseguidos 

mediante a prestação de apoio às seguintes atividades: 

(a) Sensibilização e divulgação de informação a fim de melhorar o conhecimento 

das políticas e dos direitos nos domínios abrangidos pelo programa. 

(b) Aprendizagem mútua, através da partilha de boas práticas entre as partes 

interessadas, para melhorar o conhecimento e o entendimento mútuos e o 

envolvimento cívico e democrático. 

(c)  Atividades analíticas e de acompanhamento
1
 para melhorar a compreensão da 

situação nos Estados-Membros e a nível europeu, assim como melhorar a 

aplicação do direito e das políticas da UE. 

(d) Formação das partes interessadas a fim de melhorar o seu conhecimento das 

políticas e direitos nos domínios abrangidos. 

(e) Desenvolvimento e manutenção de tecnologias da informação e das 

comunicações (TIC). 

(f) Reforço da sensibilização dos cidadãos para a cultura, a história e a evocação 

da memória europeias, assim como do sentimento de pertença à União. 

(g) Aproximação de cidadãos europeus de diferentes nacionalidades e culturas, 

proporcionando-lhes a oportunidade de participarem em atividades de 

geminação de cidades. 

(h) Promoção e facilitação da participação ativa na construção de uma União mais 

democrática, bem como sensibilização para os direitos e valores mediante a 

concessão de apoio às organizações da sociedade civil. 

(i) Financiamento de apoio técnico e organizacional à aplicação do Regulamento 

[(UE) n.º 211/2011], promovendo assim o exercício pelos cidadãos do direito 

de lançar ou de apoiar iniciativas de cidadania europeia.  

(j) Reforço das capacidades das redes europeias para promover e desenvolver o 

direito da União, assim como as metas e estratégias políticas, nos domínios 

abrangidos pelo programa.  

(k) Aprofundamento dos conhecimentos sobre o programa, divulgação e 

transmissibilidade dos seus resultados e promoção da aproximação aos 

cidadãos, nomeadamente através da criação e do apoio aos gabinetes/redes de 

contacto nacionais do programa. 

                                                 
1 Estas atividades podem incluir, nomeadamente, a recolha de dados e de estatísticas, a definição de 

metodologias comuns e, se for caso disso, de indicadores ou parâmetros de referência, a realização de estudos, 

investigações, análises e inquéritos, a realização de avaliações, a realização de avaliações de impacto, a 

elaboração e publicação de manuais, relatórios e material educativo. 
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ANEXO II 

Indicadores 

O programa será acompanhado com base num conjunto de indicadores destinados a avaliar o 

grau de consecução dos seus objetivos gerais e específicos, na perspetiva de minimizar os 

encargos administrativos e financeiros. Para o efeito, devem ser recolhidos dados respeitantes 

aos seguintes indicadores-chave: 

 

Número de pessoas que participaram em: 

i) ações de formação; 

ii) atividades de aprendizagem mútua e de partilha de boas práticas; 

iii) atividades de sensibilização, informação e divulgação. 

Número de organizações da sociedade civil que participaram em atividades de apoio e de reforço das capacidades 

Número de redes e iniciativas transnacionais centradas na evocação da memória e no património cultural europeus em 

resultado da intervenção do programa 

 


