
 
 

 
 

CANDIDATURAS ABERTAS 

ENCONTRO EUROPEU DE JOVENS LUSODESCENDENTES 

 ALFEIZERÃO - REGIÃO OESTE 

 

A associação Cap Magellan, em colaboração com onze parceiros europeus de oito países diferentes, 
organiza este Verão um encontro de jovens lusodescendentes e/ou trabalhadores juvenis lusófonos 
de diferentes países europeus, no âmbito do programa Erasmus +. Terá lugar em Alfeizerão - Região 
Oeste e outras cidades da CIM Oeste, Portugal, de 10 a 14 de Agosto de 2020. 

Este Encontro está sujeito a inscrição prévia e as candidaturas estão abertas, sendo o tema da 
semana de trabalho: "Incluindo a diferença: promover a empregabilidade de todos os jovens na 
Europa". Através deste encontro, serão proporcionadas formações aos jovens e animadores de 
juventude presentes, oriundos de diferentes países europeus e de diferentes nacionalidades. Ao 
longo do programa, participarão em seminários, actividades de formação, mas também em visitas de 
descoberta regional, em conformidade com as obrigações actuais em matéria sanitária. 

O objectivo do projecto é de desenvolver competências-chave na procura de emprego entre os 
jovens, através de seminários e actividades de educação informal. O projecto visa realçar o 
bilinguismo e o multiculturalismo que muitos jovens lusodescendentes ou lusófonos têm em comum 
na Europa, mas também dar respostas aos jovens para quem é mais difícil encontrar trabalho: jovens 
com deficiência, jovens que vivem em zonas rurais, imigrantes e requerentes de asilo. 

Ao mesmo tempo, os participantes construirão um projecto de solidariedade para ajudar à integração 
profissional de jovens refugiados em Portugal, em colaboração com uma empresa local e com 
estruturas públicas e privadas especializadas no acolhimento de refugiados no país. Isto permitirá que 
os frutos da formação sejam aplicados, que a mesma continue na prática e que se multiplique o 
impacto do encontro a diferentes níveis: a nível local, graças ao projecto; a nível nacional, graças ao 
impacto em cada país de onde provém cada jovem participante; e a nível europeu, graças à rede 
europeia lusófona construída durante o evento. 

Os benefícios de participar neste Encontro: 
- Oportunidade de visitar e descobrir Portugal 
- Não há custos a suportar pelo participante: viagens internacionais dentro dos valores definidos pelo 
programa Erasmus+, viagens locais, alimentação e alojamento custeados pelos organizadores 
- Formação validada por um certificado nominativo, afim de valorizar as competências adquiridas 
- Participação na construção de um projecto de solidariedade ligado aos grandes desafios 
contemporâneos 



 
 

 
 

- Participação activa na Rede europeia lusófona, que se manterá após a reunião. 

Critérios de selecção: 
1. Nível mínimo B2 de português 
2. Ser um jovem animador de juventude, estar em contacto com jovens no decurso do 

seu trabalho, ser um representante ou membro activo de uma associação de jovens. 
Será dada preferência aos jovens trabalhadores em contacto com grupos 
desfavorecidos (por exemplo, os requerentes de asilo). 

3. Viver num dos oito países seguintes : Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, 
Espanha, França, Portugal, , Reino Unido. 

 
Para as pessoas interessadas no projecto e que residam noutro país da UE, é possível candidatar-se 
de qualquer forma. As candidaturas serão analisadas de acordo com os lugares disponíveis e a 
motivação do candidato. No entanto, a cobertura dos custos no âmbito do programa europeu será 
diferente: os custos do transporte internacional não serão cobertos. 

Como candidatar-se :              
Para se candidatar, por favor preencha o formulário de candidatura online até 28/06/2020 e descreva 
a sua motivação para participar no projecto: https://forms.gle/3Sd9eZkpgGDMeLsE7 

Incluído na participação no projecto : 
1) Alojamento, alimentação e, para os candidatos elegíveis, viagem internacional ida e volta da 
cidade de residência do candidato até Alfeizerão (montante das despesas de viagem internacional 
reembolsado: Alemanha: reembolso das despesas de viagem até um máximo de 360 euros; Áustria: 
reembolso das despesas de viagem até um máximo de 360 euros; Bélgica : reembolso das despesas 
de viagem até um montante máximo de 275 euros; Dinamarca: reembolso das despesas de viagem 
até um montante máximo de 360 euros; Espanha: reembolso das despesas de viagem até um 
montante máximo de 180 euros; França: reembolso das despesas de viagem até um montante 
máximo de 275 EUR; Portugal: reembolso das despesas de viagem até um montante máximo de 20 
euros; Reino Unido: reembolso das despesas de viagem até um montante máximo de 275 euros. 
Desde que o participante tenha efectivamente estado presente no Encontro, e mediante 
apresentação de prova de despesas, o reembolso terá lugar após o Encontro). O reembolso das 
despesas de viagem é limitado aos participantes da Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, 
Portugal, Espanha ou Reino Unido, no âmbito das regras e parcerias estabelecidas no programa 
europeu. 

2)   A formação permite que os participantes desenvolvam as suas competências 
profissionais. Serão integrados numa rede transnacional sustentável de jovens líderes lusófonos 
e/ou lusófonos. 

3)     A participação na formação é uma vantagem para um CV. Os participantes receberão em 
seu nome um certificado europeu que reconhecerá as competências que adquiriram. 

 

Organizações parceiras Erasmus+ : 

Alemanha : ASPPA (Associação dos pós-graduados Portugueses na Alemanha) 
 
Áustria /Africa : ADYFE (African Diaspora Youth Forum in Europe) 
 
Bélgica : FLD - Forca Luso-Descendente 
 
Dinamarca : A Portugisisk Forening i Danmark 

Espanha : AECT Duero-Douro - Agrupacion Europea de Cooperacion Territorial Duero Douro 

 

https://forms.gle/3Sd9eZkpgGDMeLsE7


 
 

 
 

Portugal : CNJ (Conselho Nacional da Juventude Portuguesa, plataforma representativa das 
instituições de juventude com o Estado) ; A Intercultura–AFS Portugal ; Bue Fixe ; CNJ – Conselho 
Nacional da Juventude de Portugal ; Solsef - Sol Sem Fronteiras 

Reino Unido: Native Scientist ; PARSUK - Portuguese Association of Researchers and Students in the 
United Kingdom  

 

Fundada em Paris a 24 de novembro de 1991, a associação Cap Magellan é a primeira e maior 

associação de jovens luso-descendentes, lusofónos ou lusófilos, que partilham o mesmo 

desejo de promover a língua portuguesa e a cultura lusófona. 

É uma associação pioneira em vários projetos e ações que valorizam as vantagens de uma dupla-
cultura numa sociedade em plena mutação. Com mais de 30.000 contactos directos e uma rede nas 
universidades francesas, a Cap Magellan assume um papel de defesa das realidades e necessidades 
dos lusodescendentes. Dos primeiros forums franco-portugueses sobre a educação, a cultura e o 
emprego desde 1992, passando pelos concertos dos melhores músicos lusófonos nas principais 
salas parisienses desde 1993 - como o concerto do grupo Resistência no Bataclan em janeiro de 
2017 para os 25 anos da Cap Magellan, as campanhas de cidadania e de segurança rodoviária, as 
campanhas de divulgação do ensino superior português e presença nos maiores certames de 
estudantes em França, os Rallyes Papers, as Queimas das Fitas em Paris, as publicações mensais e 
anuais como o CAPMag e o Guia de Verão em Portugal, a co-organização da Gala celebrando a 1ª 
República de Portugal, no Hôtel de Ville em Paris, dedicada à comunidade lusófona, a associação 1/ 
participa ativamente na vida da comunidade franco-portuguesa e lusófona em França nas áreas da 
juventude, do emprego, da cultura e da cidadania e 2/ assume o papel de representante em Portugal 
da Lusodescendência com a presença no Conselho de Administração do Conselho nacional de 
Juventude, por exemplo. Mais recentemente lançou ainda os Estados gerais da lusodescendência, 
Rede que reúne o top 100 das associações franco-portuguesas e o top 100 das estruturas ligadas ao 
ensino da língua portuguesa, rede comprometida, em conjunto, a lançar campanhas nacionais de 
promoção da língua portuguesa e de cidadania. 

 
Contacto: 
 
Organização, Programa e Inscrição : 
Guillaume Pousa       Caroline Gomes   
Cap Magellan - Tél. : + 33 1 79 35 11 00  Cap Magellan - Tél. : + 33 1 79 35 11 00 
guillaume.pousa@capmagellan.org   info@capmagellan.org 
 
Imprensa  
Angela Fernandes  
Cap Magellan - Tél. : + 33 1 79 35 11 00 
communication@capmagellan.org 
 
Mais informações e formulário de candidatura: capmagellan.com 
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