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Erasmus+

Ação Chave 1

Mobilidade Individual para 
fins de Aprendizagem

Ação Chave 2

Cooperação para a 
Inovação e o Intercâmbio 

de Boas Práticas

Ação Chave 3

Apoio à Reforma das 
Políticas

Oportunidades para que os 
indivíduos melhorem as suas 
habilidades, conhecimentos e 

competências. Visa o 
aumento da empregabilidade 

e ganho de consciência 
cultural.

Desenvolvimento e 
transferência de práticas 
inovadoras em educação, 

treino e provisão para jovens 
entre os países participantes.

Atividades estratégicas de 
apoio à reforma política em 

toda a UE na educação, 
formação e juventude. 

Projetos de promoção do 
diálogo com a  Juventude.
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CORPO EUROPEU DE SOLIDARIEDADE

Para agir onde e quando for necessário, em caso de crise. Quer se trate de uma catástrofe natural, da crise da 
migração ou simplesmente do atendimento aos mais vulneráveis, cada jovem europeu pode fazer a diferença. Uma 

resposta comum para problemas que não devem ficar confinados aos países onde surgiram pela primeira vez. 

Em Setembro de 2016, o presidente da Comissão Europeia anunciou o nascimento de um novo programa europeu, a 
fim de fazer face a essas necessidades. Foi assim que nasceu o Corpo Europeu de Solidariedade (CES).

Para onde posso ir?
Os Projetos do CES estão 
disponíveis em todos os 

países membros da União 
Europeia

Qual é a duração de 
um projeto?

Os Projetos do CES 
tem a duração entre 1 

e 12 meses

Quem pode participar?
Pode participar num projeto 
CES qualquer pessoa com 

idade compreendida entre os 
18 e os 30

Qual é o custo de participação?
Os Projetos do CES são 100% 
financiados pela UE. Viagens, 

comida, alojamento, seguros, etc



Tipos de Atividades
Volunteering activities

Traineeship and jobs

Solidarity Projects

Campos de atividade
Criatividade e cultura

Educação e trainings

Emprego e empreendedorismo

Meio ambiente e proteção natural

Saúde e bem-estar

Educação física e desporto

Trabalhando com refugiados e migrantes

Desafios sociais

Prevenção e recuperação de desastres

e muitos mais…

https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/volunteering_en
https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/traineeships-jobs_en
https://europa.eu/youth/solidarity/young-people/solidarity-projects_en


https://europa.eu/youth/solidarity/quiz_en

Qual é a oportunidade certa para ti?

https://europa.eu/youth/solidarity/quiz_en


Testemunho
Farah Shahabuddin



Onde procurar oportunidades?
Training Courses 

www.salto-youth.net/tools/european-training-calen
dar/browse

ESC Oficial 
https://europa.eu/youth/go-abroad/volunteering/o

pportunities_en

Diversas  Oportunidades
www.facebook.com/groups/YouthOpportunitiesPT

Mais Informação
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/p

rogramme-guide/part-b/three-key-actions_pt

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/browse/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/browse/
https://europa.eu/youth/go-abroad/volunteering/opportunities_en
https://europa.eu/youth/go-abroad/volunteering/opportunities_en
https://www.facebook.com/groups/YouthOpportunitiesPT
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions_pt
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-actions_pt


CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by 

Flaticon, infographics & images by Freepik

Contactos
evs.jcv@gmail.com

www.facebook.com/JCVbraga

@jcv_braga

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr


PERGUNTAS?




