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Perguntas frequentes 

 Por que ação/atividade/produto pode um cidadão, um grupo de cidadãos, uma associação ou 
uma organização receber o Prémio do Cidadão Europeu? 

O artigo 2.º da Regulamentação relativa ao Prémio do Cidadão Europeu prevê que um cidadão, 
um grupo de cidadãos, associações ou organizações possam receber o Prémio do Cidadão 
Europeu por projetos que tenham realizado e cujos empreendimentos e/ou empenho nos 
seguintes domínios tenham sido excecionais ou marcantes:  

 Atividades que promovam um melhor entendimento mútuo e uma maior integração entre os 
cidadãos dos Estados-Membros ou que facilitem a cooperação transfronteiriça ou 
transnacional na União Europeia;  

 Atividades que incluam uma cooperação cultural transfronteiriça ou transnacional a longo 
prazo que contribua para o reforço do espírito europeu;  

 Projetos ligados ao Ano Europeu em curso;  
 Atividades que consubstanciem os valores consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais 

da União Europeia.  
 Um tema específico que pode ser adicionado pelo Chanceler do Prémio. 

 O Prémio do Cidadão Europeu pode ser atribuído a alguém por realizações ao longo da vida? 

Não. As realizações ao longo da vida não são tidas em conta para determinar os vencedores do 
Prémio do Cidadão Europeu. Apenas são examinados projetos específicos. 

 Que projetos são tidos em consideração para o Prémio do Cidadão Europeu? 

O artigo 3.º da Regulamentação relativa ao Prémio do Cidadão Europeu sobre os critérios de 
elegibilidade dispõe o seguinte: 

«Apenas serão considerados os projetos executados exclusivamente nos Estados-Membros da UE 
ou parcialmente nos Estados-Membros da UE (nos casos em que a parte realizada nos Estados-
Membros da UE represente mais de 50 % do orçamento total do projeto).» 

Além disso, os projetos devem abordar um dos domínios acima referidos no primeiro travessão 
desta página (enumerados no artigo 2.º da regulamentação) e não devem ser abrangidos pelos 
«critérios de exclusão» apresentados no artigo 4.º da Regulamentação relativa ao Prémio do 
Cidadão Europeu. 

 Estão também previstos critérios de elegibilidade para os cidadãos, os grupos de cidadãos, as 
associações e as organizações que podem receber o prémio? 

Sim. O artigo 3.º da Regulamentação do Prémio do Cidadão Europeu sobre os critérios de 
elegibilidade dispõe o seguinte: 

«São elegíveis para a atribuição do prémio cidadãos nacionais de um Estado-Membro da UE ou 
nacionais de países terceiros que residam legalmente no território da União à data de 
apresentação da sua nomeação ou candidatura.  

Grupos, associações e organizações com personalidade jurídica são elegíveis para a atribuição do 
prémio se estiverem registados num Estado-Membro da UE à data de apresentação da sua 
nomeação ou candidatura. Grupos, associações e organizações sem personalidade jurídica são 
elegíveis para a atribuição do prémio se o chefe de projeto e a pessoa que representa o grupo / a 
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associação / a organização forem nacionais de um Estado-Membro da UE ou nacionais de países 
terceiros que residam legalmente num Estado-Membro da UE à data de apresentação da 
nomeação ou candidatura do grupo / da associação / da organização. Para efeitos de 
elegibilidade de grupos, associações e organizações sem personalidade jurídica, o chefe de 
projeto e a pessoa que representa o grupo / a associação / a organização podem ser a mesma 
pessoa.» 

Além disso, o artigo 4.º da Regulamentação relativa ao Prémio do Cidadão Europeu referente aos 
critérios de exclusão prevê o seguinte: 

«Os cidadãos, os grupos, as associações ou as organizações que participem nos seguintes projetos 
não são elegíveis para a atribuição de um prémio:  

 Projetos que receberam mais de 50 % de financiamento do orçamento da UE;  
 Projetos que já receberam um prémio atribuído por uma instituição, um organismo, um serviço 

ou uma agência da UE;  
 Atividades realizadas no exercício de uma função política ou de um mandato resultante de 

eleições;  
 Atividades que não respeitem os valores consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais;  
 Atividades que tenham fins lucrativos;  
 Atividades realizadas por organizações públicas e governamentais.  

Os cidadãos, grupos, associações ou organizações não são elegíveis para o prémio caso tenham 
sido considerados culpados de uma infração penal por sentença judicial transitada em julgado.  

Os cidadãos, grupos, associações ou organizações sem personalidade jurídica não são elegíveis 
para o prémio caso o chefe de projeto e a pessoa que representa aqueles tenham sido 
considerados culpados de uma infração penal por decisão judicial transitada em julgado.» 

 Um projeto totalmente patrocinado/financiado por uma empresa pode candidatar-se/ser 
nomeado? 

Sim, mas o próprio projeto não pode ter um fim lucrativo. 

 A candidatura em nome próprio/nomeação deve ser carregada na plataforma de registo 
(EU Survey)? 

Sim, tem de ser carregada na plataforma de registo (EU Survey).  

Se tiver dificuldades durante o processo, queira enviar uma mensagem eletrónica para 
CitizensPrize@europarl.europa.eu descrevendo o problema e anexando uma captura de ecrã 
para o clarificar.  

 Podem a declaração de honra ou os estatutos da organização/associação ser enviados 
separadamente da candidatura na plataforma de registo? 

A declaração de honra e os estatutos da organização/associação devem ser carregados na 
plataforma de registo (EU Survey). Em caso de problemas, queira enviar uma mensagem 
eletrónica para CitizensPrize@europarl.europa.eu após ter apresentado a 
candidatura/nomeação, incluindo a designação completa do projeto e a data de apresentação 
da candidatura/nomeação. 

 E se os anexos que devo carregar excederem o limite máximo de 1 MB?  

Comprima os ficheiros e carregue-os. Se ainda tiver dificuldades, envie uma mensagem 
eletrónica para CitizensPrize@europarl.europa.eu, indicando a designação completa do projeto 
e a data de apresentação da candidatura/nomeação. 

 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pt/be-heard/prizes
mailto:CitizensPrize@europarl.europa.eu
mailto:CitizensPrize@europarl.europa.eu
mailto:CitizensPrize@europarl.europa.eu
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 Quem deve preencher e assinar a declaração de honra? 

A declaração de honra deve ser preenchida e assinada: 

 pelo cidadão candidato/nomeado no caso de uma candidatura/nomeação de um cidadão; 
 por um representante do grupo de cidadãos, da associação ou da organização 

candidatos/nomeados no caso de uma candidatura/nomeação de, respetivamente, um grupo 
de cidadãos, uma associação ou uma organização. 

(Regulamentação relativa ao Prémio do Cidadão Europeu – artigo 6.º «Apresentação de 
nomeações ou candidaturas») 

 Há um limite de idade para a candidatura ou a nomeação? 

Não, não há qualquer limite de idade para a candidatura ou a nomeação. 

 Quantos cidadãos, grupos de cidadãos, associações ou organizações pode um deputado ao 
Parlamento Europeu nomear?  

Para cada edição do prémio, cada deputado ao Parlamento Europeu tem o direito de nomear 
apenas um cidadão ou um grupo de cidadãos, ou uma associação ou uma organização. 

 Quantos projetos pode um cidadão, um grupo de cidadãos, uma associação ou uma 
organização nomear?  

Um cidadão, um grupo de cidadãos, uma associação ou uma organização tem o direito de nomear 
outro cidadão, grupo de cidadãos, associação ou organização para o Prémio do Cidadão Europeu.  

(Regulamentação relativa ao Prémio do Cidadão Europeu – artigo 6.º «Apresentação de 
nomeações ou candidaturas») 

 Existe uma diferença entre a nomeação por um cidadão/grupo de 
cidadãos/associação/organização e a nomeação por um deputado ao Parlamento Europeu?  

Não, não existe diferença. No entanto, os deputados ao Parlamento Europeu que tenham 
apresentado nomeações não podem participar nos júris nacionais que as examinam. 

 Podem um cidadão, um grupo de cidadãos, uma associação ou uma organização candidatar-se 
com mais do que um projeto? 

Os cidadãos, grupos de cidadãos, associações ou organizações que satisfaçam os critérios 
definidos nos artigos 3.º e 4.º da Regulamentação relativa ao Prémio do Cidadão Europeu podem 
candidatar-se ao Prémio do Cidadão Europeu por projetos que tenham realizado. Podem, assim, 
candidatar-se mais do que uma vez, cada vez com um projeto diferente. 

 Quando é que o projeto deverá ter tido lugar? 

As regras não mencionam quando um projeto deve ter sido realizado. No entanto, é aconselhável 
que tenha sido concluído recentemente ou que ainda esteja em curso.  

 É possível alguém que se candidata em nome próprio nomear outra pessoa? 

Sim. Os cidadãos, grupos de cidadãos e as associações ou organizações que satisfaçam os critérios 
de elegibilidade fixados no artigo 3.º, segundo e terceiro parágrafos, podem nomear outro 
cidadão, grupo de cidadãos, ou outra associação ou organização para o Prémio do Cidadão 
Europeu. 

(Regulamentação relativa ao Prémio do Cidadão Europeu – artigo 6.º «Apresentação de 
nomeações ou candidaturas») 

 Em que língua pode ser apresentada uma candidatura/nomeação?  
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As candidaturas/nomeações podem ser apresentadas em qualquer língua oficial da União 
Europeia.  

Se o país-alvo de projetos com aspetos transnacionais ou transfronteiriços for diferente do país 
do candidato, o projeto será traduzido para a língua comum do júri nacional. A tradução é 
organizada pelo secretariado do prémio.  

(Regulamentação relativa ao Prémio do Cidadão Europeu – artigo 6.º, quarto parágrafo – 
Apresentação de nomeações ou candidaturas) 

 Em que Estado-Membro será o projeto avaliado pela primeira vez? 

No caso de grupos e projetos transfronteiriços, a nomeação ou candidatura deve ser examinada 
pelo júri nacional do Estado-Membro onde, em termos orçamentais, a maior parte das atividades 
teve lugar, ou seja, mais de 50 % do orçamento do projeto. Em caso de dúvida, o secretariado do 
prémio contactará o candidato/nomeador para determinar onde o projeto teve lugar. 

(Regulamentação relativa ao Prémio do Cidadão Europeu – artigo 6.º, terceiro parágrafo, 
«Apresentação de nomeações ou candidaturas») 

 Pode um jornalista candidatar-se ao Prémio do Cidadão Europeu? 

Em princípio, qualquer pessoa pode candidatar-se ao Prémio do Cidadão Europeu se cumprir 
plenamente a regulamentação relativa ao prémio no que diz respeito à elegibilidade da pessoa e 
do projeto apresentado (principalmente os artigos 2.º, 3.º e 4.º da Regulamentação relativa ao 
Prémio do Cidadão Europeu). 

Se o jornalista trabalhar para uma organização de comunicação social pública/governamental, o 
seu projeto será provavelmente abrangido pelos critérios de exclusão previstos no artigo 4.º, 
nomeadamente, o facto de as «atividades realizadas por organizações públicas e 
governamentais» não serem elegíveis. 

No entanto, se o jornalista tiver realizado um projeto fora do seu trabalho normal e sem qualquer 
pagamento pelo mesmo (por exemplo, numa base voluntária no seu tempo livre), poderá ser 
considerado elegível se todas as outras cláusulas da regulamentação o permitirem.  

Tenha em atenção que apenas a Chancelaria do Prémio do Cidadão Europeu pode decidir se 
uma candidatura/nomeação é ou não elegível, após ter examinado todo o processo da 
candidatura/nomeação em causa. 

 Um projeto que tenha sido realizado no exercício de uma função política ou de um mandato 
resultante de eleições é elegível? 

Um projeto que tenha sido realizado no exercício de uma função política ou de um mandato 
resultante de eleições não é elegível. 

(Regulamentação relativa ao Prémio do Cidadão Europeu – artigo 4.º «Critérios de exclusão») 

 Posso candidatar-me com uma ideia de projeto que ainda não tenha sido executada? 

Não. Os projetos ainda em preparação no momento da candidatura não são elegíveis.  

(Regulamento do Prémio do Cidadão Europeu – artigo 2.º «Atividades a ter em consideração») 

 Pode uma escola ou um grupo de alunos candidatar-se? 

Um grupo de alunos (de uma escola pública ou privada), inclusive com um professor, pode 
candidatar-se com um projeto fora das atividades escolares normais.  

Uma escola pública não pode candidatar-se (enquanto organização), uma vez que está abrangida 
pelos critérios de exclusão – atividades de organizações públicas e governamentais (artigo 4.º da 
Regulamentação reativa ao Prémio do Cidadão Europeu). 
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Em princípio, uma escola privada pode candidatar-se como organização (desde que, 
evidentemente, satisfaça os critérios da regulamentação relativa ao prémio). 

 Uma candidatura/nomeação cujo projeto apresentado seja um estudo/uma tese/uma 
dissertação de investigação é elegível? 

Nas regras não há indicação de que sejam inelegíveis, desde que cumpram os critérios de 
elegibilidade (artigos 2.º e 3.º da Regulamentação relativa ao Prémio do Cidadão Europeu) e não 
sejam abrangidas pelos critérios de exclusão (artigo 4.º da Regulamentação relativa ao Prémio 
do Cidadão Europeu). 

 O prémio pode ser atribuído a título póstumo? 

O prémio pode ser atribuído a título póstumo caso a declaração relativa aos critérios de 
elegibilidade e de exclusão, exigida nos termos do artigo 6.º, sexto parágrafo, da 
regulamentação, tenha sido assinada pelo respetivo cidadão/gestor do projeto/representante 
do grupo, da associação ou organização antes de ter falecido. 

(Regulamentação relativa ao Prémio do Cidadão Europeu – artigo 9.º «Decisão de atribuição do 
prémio») 

 Quem seleciona os vencedores? 

A seleção realiza-se em duas fases: 

1. Júris nacionais – compostos por, pelo menos, três deputados ao Parlamento Europeu, um 
representante de uma organização nacional da sociedade civil e um representante de uma 
organização de jovens nacional – propõem à Chancelaria do Prémio do Cidadão Europeu um 
máximo de cinco potenciais vencedores dos respetivos Estados-Membros, não apresentados 
por ordem de preferência. 

2. A Chancelaria seleciona os projetos vencedores de entre os projetos pré-selecionados 
fornecidos pelos júris nacionais.  

A Chancelaria é composta pelo Chanceler, quatro vice-presidentes do Parlamento Europeu, 
dois antigos presidentes do Parlamento Europeu, duas personalidades eminentes, um 
representante de uma organização pan-europeia da sociedade civil e um representante de 
uma organização pan-europeia de jovens. 

  (Regulamentação relativa ao Prémio do Cidadão Europeu – artigo 7.º «Júris nacionais» e 
artigo 8.º «Autoridade responsável pela atribuição do prémio») 

 Quantos vencedores recebem o Prémio do Cidadão Europeu em cada edição? 

A Chancelaria escolhe, pelo menos, um vencedor de cada um dos Estados-Membros. Em casos 
excecionais, a Chancelaria pode escolher mais do que um vencedor de um Estado-Membro. No 
entanto, o número de prémios atribuídos anualmente está limitado a uma quota de, no máximo, 
50 vencedores. 

(Regulamentação relativa ao Prémio do Cidadão Europeu – artigo 10.º «Quotas anuais») 

 Quando são informados os vencedores? 

A Chancelaria informará os vencedores e aqueles que os nomearam logo após a decisão de 
atribuição. 

(Regulamentação relativa ao Prémio do Cidadão Europeu – artigo 11.º «Periodicidade») 

 Onde serão publicados os nomes dos vencedores? 

O anúncio oficial é feito através do Jornal Oficial da União Europeia, (série «C»), bem como na 
secção «Prémios» no sítio Web do Parlamento Europeu. 

https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html?locale=pt
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pt/be-heard/prizes


 

6 

Além disso, o Chanceler do Prémio do Cidadão Europeu envia uma carta de felicitações 
personalizada a cada um dos vencedores.  

(Regulamentação relativa ao Prémio do Cidadão Europeu – artigo 10.º «Periodicidade») 

 Como são homenageados os vencedores do Prémio do Cidadão Europeu? 

Em primeiro lugar, os Gabinetes de Ligação do Parlamento Europeu nos Estados-Membros 
organizam cerimónias nacionais para homenagear o(s) vencedor(es) dos respetivos Estados-
Membros.  

Em segundo lugar, é organizada uma cerimónia central de entrega dos prémios em Bruxelas ou 
Estrasburgo, no outono, que reúne todos os vencedores do prémio. O Parlamento Europeu cobre 
as despesas de viagem e alojamento do vencedor ou de um único representante da organização 
vencedora. 

 Que montante recebe o vencedor? 

O prémio tem um valor simbólico; os vencedores recebem uma medalha e um diploma e não 
podem reclamar qualquer compensação/recompensa financeira. 

 Não encontrei resposta à minha pergunta, como posso contactar-vos? 

Queira enviar uma mensagem eletrónica para CitizensPrize@europarl.europa.eu.com as suas 
perguntas e responderemos o mais rapidamente possível. 

 Onde posso encontrar informações atualizadas sobre o Prémio do Cidadão Europeu? 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pt/be-heard/prizes 

Candidaturas/Nomeações em todas as línguas da UE: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanCitizensPrize2021 

 

mailto:CitizensPrize@europarl.europa.eu
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/pt/be-heard/prizes
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanCitizensPrize2021

