
 
Lisboa, 25 de outubro 2013 

 
 

Prémio Europeu Carlos Magno para a Juventude 2014 l ançado hoje 
 

 
O processo de candidatura para o Prémio Carlos Magn o para a Juventude 2014 arranca hoje. O 

prémio destina-se a jovens que tenham desenvolvido projetos destinados a promover o intercâmbio 
entre pessoas de diferentes países europeus. O praz o termina a 20 de janeiro de 2014.  
 

O Prémio Carlos Magno para a Juventude, organizado em conjunto pelo Parlamento Europeu e pela 
Fundação Internacional Prémio Carlos Magno, em Aachen (Alemanha) desde 2008, é atribuído a projetos 
realizados por jovens entre os 16 e os 30 anos.  

 
Os trabalhos vencedores devem servir de modelo para jovens europeus e oferecer exemplos práticos 

sobre a vida em comunidade na Europa. Entre os projetos selecionados, estão programas de intercâmbio 
para jovens bem como trabalhos artísticos e para a Internet com dimensão europeia.  

 
"Faz parte do Prémio Europeu Carlos Magno para a Juventude. Desempenha o teu papel na 

construção da Europa de amanhã e faz ouvir a tua voz. As tuas ideias podem fazer a diferença!", afirmou o 
presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz. 

 
Prémio monetário de 10.000 euros 

 
Os três vencedores irão receber €5000, €3000 e €2000, respetivamente para o primeiro, segundo e 

terceiro lugares. Serão também convidados a visitar o Parlamento Europeu em Bruxelas ou Estrasburgo no 
outono de 2014.  
 

Os representantes dos projetos vencedores a nível nacional serão convidados estar presentes na 
cerimónia de entrega do prémio, em maio de 2014. Estarão ainda presentes, dois dias depois, na cerimónia 
de entrega do Prémio Internacional Carlos Magno da cidade de Aachen, inserida numa visita de quatro dias.  
 

Vencedores de 2013  
 

Em 2013, o primeiro prémio foi atribuído ao projeto de media espanhol "Europe on Track". O segundo 
lugar coube à Polónia, com "Discover Europe", um concurso de fotografia que une os cidadãos através da 
sua criatividade e visão da Europa. O terceiro prémio foi entregue ao programa de intercâmbio da Estónia 
"The Story of my Life", um acampamento residencial que une pessoas de diferentes setores da sociedade 
através do diálogo.  

 
O projeto "Gap Year Portugal", da autoria de Gonçalo Silva, foi o vencedor do concurso a nível 

nacional em 2013. O objetivo do projeto é ajudar estudantes que queiram realizar um ano sabático no final 
do ensino secundário para fazer voluntariado, estagiar ou viajar. 
 
 

Fases do concurso:  
 

• Lançamento do concurso e das candidaturas online: 25 de outubro de 2013   
 

• Prazo para apresentação das candidaturas: 20 de janeiro de 2014  
 

• Seleção dos 28 projetos finalistas pelos júris nacionais: 3 de março de 2014 
 



 
• Seleção dos três projetos vencedores pelo júri europeu: 10 de abril de 2014 
 
• Cerimónia de entrega dos prémios em Aachen: 27 de maio de 2014. 

 
 
Links: 
 
Formulários de candidatura: 
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/pt/form.html 
 
Website do Prémio Europeu Carlos Magno para a Juventude:  
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/pt/introduction.html 
 
 
Twitter:  @EUYouthPrize  #ECYP2014 
 
 
 
 
 
Para mais informações, contactar: 
 
Constanze Beckerhoff:  
constanze.beckerhoff@europarl.europa.eu 
Tel: 32 2-2844302 – 0032 498-983550 

 


