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Contacto: 
SupportUkraine@cor.europa.eu 

 
 

Perguntas frequentes 
Campos de férias para crianças e jovens 

 
 
Quem são os organizadores e quem devo contactar? 

Os organizadores dos campos de férias são os municípios e as regiões da União Europeia, 
em coordenação com a Associação dos Municípios da Ucrânia, e com a colaboração do 
Comité das Regiões Europeu. Se está interessado em participar como anfitrião, contacte: 
SupportUkraine@cor.europa.eu. 

Quem pode beneficiar dos campos de férias? 
- Crianças e jovens do ensino básico e secundário (dos 6 aos 17 anos) 
- Cuidadores acompanhantes (um adulto por cada 10 crianças).  

Qual é o objetivo principal dos campos de férias? 
A ideia é criar um espaço onde as crianças e os jovens se sintam seguros e encontrem a 
normalidade através de uma rotina diária equilibrada e de atividades que contribuam 
para restabelecer a sua confiança no futuro e lhes permitam desprender-se das 
experiências traumatizantes vividas. 

De que forma podem os campos de férias ajudar as crianças e os jovens? 
- Afastando as experiências traumáticas da guerra 
- Reduzindo a carga psicoemocional 
- Proporcionando atividades recreativas organizadas 
- Propondo um intercâmbio cultural 
- Estimulando a recuperação e o enriquecimento pessoal 
- Ajudando-os a adquirir aptidões linguísticas e outras competências durante as férias 

escolares num ambiente seguro. 

Qual é a duração dos campos de férias? 
A duração dependerá da disponibilidade dos anfitriões. Todas as ofertas são bem-vindas, 
mas recomenda-se uma duração de quatro semanas ou mais. 

Que custos devem ser cobertos pelo órgão de poder local ou regional? 
Todos os custos relacionados com as crianças e os cuidadores que as acompanham 
desde a Ucrânia (incluindo eventuais viagens durante a sua estadia e as atividades 
organizadas durante o campo) devem ser cobertos pelo órgão de poder local ou regional 
anfitrião, com a eventual participação de parceiros locais do setor privado. 

Quem cobre as despesas de viagem? 
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- Fora da Ucrânia: o órgão de poder local ou regional anfitrião organizará o transporte 
de ida e volta do grupo de crianças ou jovens desde a fronteira ucraniana até ao 
destino final. 

- Dentro da Ucrânia: os parceiros ucranianos serão responsáveis pelo 
acompanhamento seguro das crianças e jovens até ao local de recolha acordado na 
fronteira. 
 

O que deve ser fornecido durante a estadia das crianças e jovens nos campos de férias? 
O órgão de poder local ou regional anfitrião deve fornecer: 
- alojamento em estabelecimentos hoteleiros ou instalações similares para grupos; 
- 3 ou 4 refeições por dia, bem como água e outras bebidas não alcoólicas; 
- oportunidades regulares de contacto com os familiares; 
- seguro de saúde durante a estadia; 
- equipamento geral, em função das necessidades das crianças e jovens acolhidos e 

das atividades planeadas; 
- roupas, calçado, produtos de higiene e toalhas. 

Que tipo de atividades poderão ser organizadas nos campos? 
Desportos, jogos ativos e atividades destinadas a reforçar o espírito de equipa, aulas 
dadas por especialistas, sessões de formação, aulas de artesanato, desenho, fotografia, 
cinema, excursões e visitas à cidade, apoio psicológico organizado (todas as categorias de 
campos de férias existentes: desportivos, criativos, de aprendizagem da língua, de 
escuteiros, etc.) 

Quais são os documentos necessários? 
Os documentos principais são os seguintes: 
- passaporte (passaporte estrangeiro no caso dos cuidadores acompanhantes); 
- certidão de nascimento da criança; 
- procuração de um dos progenitores (autenticada);  
- decisão dos poderes públicos locais constituindo um grupo e designando as pessoas 

responsáveis pelas crianças durante a sua estadia no campo de férias; 
- acordo entre a parte anfitriã e a comunidade ucraniana. 

Informações adicionais e declaração de confidencialidade 
- A Associação dos Municípios da Ucrânia deve assegurar, em estreita cooperação com 

as autoridades de acolhimento europeias, o tratamento transparente, coordenado e 
atempado de todos os documentos e procedimentos administrativos necessários 
para a viagem e para a estadia na entidade de acolhimento. 

- A Associação dos Municípios da Ucrânia faz o levantamento das necessidades de 
cada município e trata as propostas dos países europeus. Contacta os municípios 
estrangeiros dispostos a disponibilizar campos de férias para acolher crianças da 
Ucrânia. Dá instruções claras ao presidente do município ucraniano da comunidade 
em causa para manter a confidencialidade e não divulgar pormenores relacionados 
com a partida das crianças. 

- A parte anfitriã é responsável pela saúde e segurança das crianças enquanto estas se 
encontram no campo de acolhimento. 

 
 
Mais informações: 
SupportUkraine@cor.europa.eu 
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