A iniciativa Voluntários para a Ajuda da UE reúne voluntários e organizações de diferentes
países, disponibiliza apoio prático aos projetos de ajuda humanitária e contribui para reforçar,
a nível local, a capacidade e a resiliência de comunidades afetadas por catástrofes, além de
oferecer oportunidades aos cidadãos da UE de se envolverem na ajuda humanitária.
Financia projetos apresentados por consórcios de organizações sediadas e não sediadas na UE,
cujos objetivos são reforçar a capacidade de preparação e de resposta das organizações não
sediadas na UE perante crises humanitárias e melhorar a respetiva gestão de voluntários.
Adicionalmente, financia ações de reforço da capacidade técnica das organizações na UE,
com vista ao cumprimento das normas e procedimentos necessários para a participação na
iniciativa Voluntários para a Ajuda da UE.
81 organizações estão envolvidas na implementação de projetos de desenvolvimento de
capacidades e 40 organizações estão empenhadas em projetos de assistência técnica para
reforçar os respetivos sistemas de gestão e operacionais e para trabalhar na implementação de
melhores práticas de prestação de ajuda humanitária e de gestão de voluntários.
As normas europeias sobre a gestão de voluntários por parte de organizações humanitárias
foram desenvolvidas no contexto desta iniciativa. Um programa europeu de formação de
voluntários irá garantir que estes estão bem treinados e preparados antes da implementação.
O objetivo da consulta pública aberta consiste em dar aos cidadãos da UE e a todas as partes
interessadas uma oportunidade de expressarem as suas opiniões sobre o desempenho dos
Voluntários para a Ajuda da UE durante os primeiros três anos da implementação. A consulta
pública aberta também se destina a reunir informações e dados que não é possível obter
através da investigação documental e também fontes de informação adicionais.
A avaliação incidirá sobre a implementação da iniciativa ao longo dos últimos três anos (de
meados de 2014 a meados de 2017). Os resultados da avaliação serão tidos em conta na
conceção de programas futuros e na atribuição dos recursos. A avaliação também
disponibilizará recomendações, incluindo sobre como garantir o alcance necessário da
iniciativa.
O relatório final será publicado na Livraria da UE e no sítio Web da DG ECHO relativo às
avaliações – Comissão Europeia.

Quem pode participar?
A consulta pública está aberta a todos os que quiserem contribuir até 31 de outubro
2017. Todos os indivíduos, organizações públicas e organizações privadas estão convidados a
contribuir para esta consulta.

Como posso participar?
Estão disponíveis dois questionários diferentes:



Um deles foi concebido para os participantes com um conhecimento limitado ou
pouco profundo da iniciativa
O outro foi concebido para os participantes com um conhecimento profundo da
iniciativa

Escolha o questionário mais adequado.

