
1

3

5

7

2

4

6

8

europa.eu/solidarity-corps

 @EuropeanYouthEU  EuropeanYouthEU

#EUSolidarityCorps 

8 passos para 
as organizações

Um guia rápido para não  
te perderes nos processos do  

Corpo Europeu de Solidariedade.
Obtenha o seu número PIC
O número PIC (Código de Identificação de 
Participante) é um identificador de 9 dígitos que 
lhe permite aceder aos formulários de candidatura 
online. Para o receber, registe-se no portal do 
participante da Comissão Europeia

Obtenha o seu Selo de Qualidade
Um Selo de Qualidade garante conformidade com 

os princípios e objetivos do Corpo, permite-lhe 
aceder à base de dados de jovens e candidatar-se 

a financiamento. Para obter um, peça-o 
online à agência nacional do seu país. 

Demora aproximadamente 6 semanas.
Desenvolva o seu projeto 
e identifique parceiros
Pense nos objetivos, nos resultados e no impacto 
do seu projeto, liste as atividades e desenvolva 
a gestão e governança do projeto. Encontre os seus 
parceiros de projeto no estrangeiro que o ajudarão 
a apoiar ou receber participantes.
 › Procure parceiros
 › Procure participantes potenciais

Candidate-se a um financiamento
Submeta a sua candidatura para 

financiamento online à agência nacional 
do seu país. Há três datas limite por ano. 
Veja a próxima chamada para propostas.

Receba uma decisão sobre 
o financiamento
A sua agência nacional vai avaliar a sua 
candidatura agora. Demora aproximadamente 
3 meses. Após a aprovação do seu projeto 
e assinado o acordo de financiamento, receberá 
pré-financiamento. Selecione e associe participantes 
no portal do Corpo Europeu de Solidariedade.Comece o seu projeto 

O projeto inclui tempo de preparação antes 
de as atividades começarem e avaliação 

e disseminação de resultados após 
as atividades terminarem.

Implemente as atividades do projeto
Encontre-se com os participantes do seu projeto, 
implemente as atividades planeadas e lembre-se 
de emitir, para os participantes, o certificado 
de participação e o Youthpass documentando 
os resultados de aprendizagem.

Encerre o seu projeto
Submeta um relatório final 

e receba o pagamento final. 

A minha organização é elegível?
O Corpo Europeu de Solidariedade está aberto 
a qualquer entidade pública ou privada, de um 
país participante ou parceiro, sem ou com fins 

lucrativos, local, regional, nacional ou internacional, 
que com as suas atividades trate desafios sociais 
importantes para o benefício de uma comunidade 

ou da sociedade como um todo.

Mais informação 
no guia do Corpo Europeu 

de Solidariedade
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