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Introdução

Introdução
O Erasmus+, com um envelope financeiro de 14,7 mil milhões 
de euros para o período 2014/2020, agrupa num único pro-
grama todos os que existiam no domínio da educação, for-
mação e juventude, incluindo os aspetos internacionais do 
ensino superior. O desporto está pela primeira vez presen-
te, dado a UE, após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa, 
tê-lo como uma nova competência.

O aumento do financiamento do Erasmus+ em cerca de 
40%, comparativamente ao Quadro Financeiro Plurianual 
2007/2013, demonstra que a juventude é uma prioridade 
central da União Europeia. A prova já estava clara na Es-
tratégia Europa 2020, uma vez que a juventude está presen-
te nos cinco objetivos da estratégia Europa 2020, em espe-
cial no domínio da educação, onde se pretende baixar as 
taxas de abandono escolar precoce para níveis inferiores a 
10% e incentivar a que, pelo menos, 40% da população entre 
30-34 anos de idade conclua um curso do ensino superior  
ou equivalente.

O Erasmus+ reúne a aprendizagem formal, não formal e in-
formal, com o objetivo de criar sinergias e promover a coo-
peração intersetorial entre os vários setores da educação, 
da formação e da juventude. Pretende promover uma cultu-
ra de aprendizagem ao longo da vida, reforçar as qualifica-
ções, aumentar o emprego, combater a exclusão social, in-
centivar a cidadania ativa.

Para a UE, os jovens são uma solução, não são um problema.
Estou certo que os jovens portugueses vão tirar partido das 
oportunidades que o Erasmus+ proporciona.
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Erasmus+

Os recursos de apoio financeiro da União Europeia para a 
educação, a formação, a juventude e o desporto, no período 
2014-2020, estão concentrados no programa Erasmus+. Pro-
porciona uma vasta gama de oportunidades para estudan-
tes dos diferentes níveis de ensino, doutorandos, docentes, 
membros do pessoal e instituições dos Estados-Membros 
e de países-terceiros. Dispõe de uma dotação orçamental 
de 14,7 mil milhões de euros (a preços de 2011)*, o que re-
presenta um aumento de 40% em relação aos níveis de des-
pesa inscritos para esta área no anterior quadro financeiro 
(2007-2013).

Este reforço de verbas e políticas enquadra-se no compro-
misso assumido pela UE de investir na área da juventude e 
da formação, procurando superar os efeitos da crise sobre 
as novas gerações, nomeadamente ao nível do desemprego, 
e simultaneamente rentabilizar as novas potencialidades e 
competências que os jovens asseguram para o reforço da 
competitividade e nível de desenvolvimento da União Euro-
peia. No contexto da extrema competitividade global e das 
prioridades da Estratégia Europa 2020 para um crescimen-
to inteligente, sustentável e inclusivo, é crucial para a União 
Europeia a aposta na formação, competências e criatividade.  

Erasmus+
Programa para 

a educação, 
formação, a 

juventude e o 
desporto

 

A sociedade de conhecimento, a modernização dos siste-
mas de ensino e formação são determinantes para a criação 
de emprego e para o aumento da competitividade europeia.

O Erasmus+ congregou  os diferentes programas para esta 
área no período do anterior quadro financeiro 2007-2013: 
Aprendizagem ao Longo da Vida (Erasmus, Leonardo da Vin-
ci, Comenius, Grundtvig e Jean Monnet), Juventude em Ação 
e cinco programas de cooperação internacional (Erasmus 
Mundus, Tempus, Alfa, Edulink e o programa de cooperação 
bilateral com os países industrializados).
Assente no objetivo de reforçar as competências e a empre-
gabilidade, bem como modernizar a educação, a formação 
e a animação de juventude, o Erasmus+ dá a oportunida-
de a mais de quatro milhões de jovens, estudantes e adul-
tos europeus de estudar, seguir uma ação de formação, ad-
quirir experiência de trabalho ou fazer um voluntariado no 
estrangeiro.

* Considerando a atualização anual dos montantes orçamentados para os programas 
da UE de 0,2%, o montante global do Erasmus+ para 2014-2020 é de cerca de 16,3 mil 
milhões de euros, a preços de 2015.
O envelope financeiro indicativo global está dotado de 14.774.000 milhões de euros ao 
abrigo da rubrica 1 e de 1.680.000 milhões de euros ao abrigo da rubrica 4 do Quadro 
Financeiro Plurianual 2014-2020. O orçamento anual é adotado pela autoridade orça-
mental. Os diferentes passos para a adoção do orçamento da UE podem ser acompa-
nhados em: http://ec.europa.eu/budget/documents/budget_current_year_en.htm
Para informações sobre o orçamento disponível por ação, o número previsto de pro-
jetos a subvencionar, bem como o montante médio indicativo das subvenções, con-
sultar o Programa de Trabalho Anual de 2016 de Erasmus+ (http://ec.europa.eu/dgs/
education_culture/more_info/awp/index_en.htm).

Pretende ajudar a executar a Estratégia Europa 2020, nomeadamente:
• Reduzir o abandono escolar para menos de 10%.
• Aumentar os níveis de conclusão do ensino superior para, no mínimo, 
40% da população europeia com 30 a 40 anos de idade.
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Erasmus+

O Erasmus+ apoia mais de 125.000 instituições e organi-
zações, promovendo a cooperação e o estabelecimento de 
parcerias transnacionais entre instituições e organizações 
de ensino, formação e juventude, tendo em vista aproximar 
os mundos do ensino e do trabalho, a fim de colmatar as 
lacunas existentes em termos de competências na Europa.

O programa destina-se a financiar também as medidas to-
madas a nível nacional para modernizar os sistemas de edu-
cação, formação e animação de juventude. 
No domínio do desporto, apoia projetos relacionados com o 
desporto de base e medidas destinadas a fazer face a pro-
blemas transfronteiras à integridade da prática desportiva, 
como a luta contra o falseamento dos resultados dos jogos, 
a dopagem, a violência e o racismo.

O Erasmus+ promove:

 » Oportunidades de estudo, formação, experiência 
profissional ou voluntariado no estrangeiro. 

 » Atividades de ensino ou aprendizagem no 
estrangeiro, para profissionais ativos as áreas da 
educação, da formação e da juventude. 

 » O desenvolvimento da educação digital e 
utilização das TIC. 

 » A aprendizagem de línguas. 

 » O reconhecimento de competências, incluindo  
as adquiridas fora do sistema de ensino formal. 

 » Parcerias estratégicas entre instituições de 
educação e formação e organizações de jovens 
e as suas congéneres noutros países, intra ou 
intersetoriais, visando promover a qualidade  
e a inovação. 

 » Alianças de conhecimento e alianças de 
competências setoriais para colmatar lacunas 
em matéria de competências e fomentar o 
empreendedorismo, através do aperfeiçoamento 
dos currículos e das qualificações resultante da 
cooperação entre o mundo do trabalho e o da 
educação e formação. 

 » Um mecanismo de garantia de acesso aos 
empréstimos que permita aos estudantes de 
mestrado financiarem os seus estudos noutro país. 

 » Ensino e investigação sobre integração europeia. 

 » Intercâmbios, cooperação e capacitação no ensino 
superior e no domínio da juventude a nível mundial. 

 » Iniciativas de promoção da inovação pedagógica e 
progressivas reformas de políticas a nível nacional 
através de Iniciativas Prospetivas. 
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 » Boas práticas no desporto e iniciativas contra 
resultados combinados, doping, violência, racismo  
e intolerância, sobretudo nos desportos de massas. 

Ao integrar os diferentes programas europeus para as áreas 
de educação, formação e juventude, o Erasmus+ visa fomen-
tar sinergias e remover potenciais barreiras entre os vários 
tipos de ações e projetos, aproveitando para incentivar uma 
interconetividade e uma cooperação mais intensas entre os 
diversos intervenientes e atores, da sociedade civil, do mun-
do laboral, empresarial, escolar formativo.

Defesa dos valores europeus

A execução do Erasmus+ assenta numa premissa de respei-
to integral e valorização de valores europeus, como são a 
dignidade humana, a liberdade e a democracia, o Estado de 
Direito e o respeito pelos direitos humanos, a não discrimi-
nação, a tolerância, a justiça, a solidariedade e a igualdade 
entre homens e mulheres.

Igualdade e inclusão

No contexto da defesa e promoção dos valores europeus e 
humanistas, o programa Erasmus+ assume uma particular 
atenção à igualdade e inclusão social. Nesse sentido, favore-
ce o acesso a ações e apoios por parte de jovens e estudan-
tes com necessidades especiais, deficiência e oriundos de 
grupos e estratos sociais mais desfavorecidos. Dessa forma, 

pretende-se superar dificuldades e obstáculos que limitam 
ou até mesmo impedem esses cidadãos europeus de parti-
ciparem em projetos transnacionais e de mobilidade euro-
peia. Neste âmbito, são tidos em conta problemas ao nível de: 

 » Deficiência – pessoas com necessidades especiais e 
deficiências mentais (intelectuais, cognitivas ou de 
aprendizagem), físicas, sensoriais ou outras. 

 » Dificuldades sociais – pessoas discriminadas 
por motivos de etnia, religião, orientação sexual, 
deficiência; pessoas em ambientes familiares e 
sociais de risco; órfãos; pais jovens ou solteiros; 
pessoas com problemas de delinquência ou 
dependência de drogas ou álcool. 

 » Dificuldades educativas – jovens com dificuldades 
de aprendizagem, com baixas qualificações ou 
abandono escolar precoce. 

 » Dificuldades geográficas – pessoas de regiões 
remotas, ultraperiféricas, rurais ou menos 
desenvolvidas ao nível de infraestruturas e serviços; 
pessoas de zonas urbanas problemáticas. 

 » Dificuldades económicas – jovens desempregados de 
longa duração ou em situação de pobreza; pessoas 
sem-abrigo, pessoas endividadas, com problemas 
financeiros ou dependentes de prestações sociais 
entre homens e mulheres.

O Erasmus+ é 
um instrumento 
importante para 
promover a 
inclusão de  
pessoas oriundas 
de meios 
desfavorecidos, 
em especial 
os migrantes 
recém-chegados, 
em resposta a 
acontecimentos 
críticos que afetam 
os países europeus.
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2014 – 2020

2007 – 2013

I
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Dotação orçamental 2014-2020
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Objetivos a atingir no Erasmus+  
para 2014-2020

Estudo e aprendizagem no estrangeiro

 » 2 milhões de estudantes do ensino superior 
participantes em programas de mobilidade

 » 500.000 jovens em ações de voluntariado  
e em intercâmbios de juventude

 » 650.000 oportunidades de estágios ou  
aprendizagem profissional no estrangeiro

Estudar e aprender no estrangeiro

 » 200.000 programas de empréstimos para mestrados
 » 25.000 bolsas para mestrados conjuntos

Mobilidade profissional

 » 800.000 educadores e profissionais que trabalham 
com jovens em contacto com novos métodos de 
ensino e aprendizagem no estrangeiro

Alianças de conhecimento

 » 150 alianças a formalizar
 » 1500 instituições de ensino superior  

e empresas envolvidas

Alianças de competências por setor

 » 150 alianças
 » 2.000 prestadores de ensino e formação  

e empresas envolvidos

Parcerias estratégicas

 » Cooperação setorial no âmbito do Ensino Superior, 
Formação e Ensino Profissional, Educação Escolar,  
Educação para Adultos e Juventude

 » 25.000 parcerias
 » 125.000 instituições

Desporto

 » 600 parcerias colaborativas, incluindo eventos desportivos 
sem fins lucrativos

 » 3.000 organizações parceiras irão participar em projetos de 
cooperação

 » Um Fórum Desportivo anual da UE para promover o diálogo 
com os intervenientes do setor desportivo

Jean Monnet

 » apoio a 400 postos de ensino e 600 cursos de curta  
duração a nível global

 » apoio a mais de 100 Centros de Excelência em todo o mundo
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Estrutura do Erasmus+

Estrutura  
do Erasmus+
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Numa organização mais transversal do enquadramento e fi-
nanciamento das ações nos domínios da educação, forma-
ção e juventude, o Erasmus+ surge estruturado num quadro 
assente em três Ações-Chave, a que acrescem as secções re-
lativas às Atividades Jean Monnet e ao Desporto. O objetivo 
é “promover sinergias, a cooperação e a fertilização mútua 
entre os vários domínios”, assim como evitar sobreposições 
de projetos e candidaturas.

O programa Erasmus+ divide-se 
em três tipos de ações principais:

 » mobilidade para fins de aprendizagem transnacional 
e internacional dos estudantes, dos jovens, dos 
professores e membros do pessoal; 

 » a cooperação para a inovação e as boas práticas 
entre as instituições de ensino, bem como através 
da cooperação com organismos ativos no domínio 
da juventude; 

 » apoio para as agendas políticas, bem como o apoio 
ao diálogo político internacional. 

De considerar que um capítulo é dedicado ao desporto, inci-
dindo sobre a luta contra a dopagem, a violência e o racismo 
e a promoção de atividades transnacionais para incrementar 
a boa governação das organizações desportivas.

Estrutura do Erasmus+
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Ação-Chave 1
Mobilidade Individual para fins de Aprendizagem

A Ação Chave 1 apoia oportunidades para estudantes, for-
mandos, jovens e voluntários, assim como para professo-
res, formadores, animadores de juventude, pessoal de ins-
tituições de ensino e de organizações da sociedade civil, 
participarem numa experiência de aprendizagem ou profis-
sional noutro país. A mobilidade processa-se em diferentes 
contextos: ensino escolar, ensino profissional, ensino supe-
rior e organizações que trabalham com jovens em metodo-
logias de educação não formal.

Apoia também mestrados conjuntos Erasmus Mundus, 
abrangendo programas de estudo internacionais integra-
dos de alto nível, ministrados por consórcios de instituições 
de ensino superior, que atribuem bolsas de estudo integrais 
aos melhores estudantes de Mestrado a nível mundial. 
O Erasmus+ disponibiliza igualmente empréstimos para os 
estudantes do ensino superior dos Países do Programa po-
derem tirar um Mestrado no estrangeiro.

Ação-Chave 1

24 25
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1. a) Projeto de Mobilidade para Jovens 
e Animadores de Juventude 

Esta ação permite apoiar 3 tipos de projetos: 
intercâmbios, serviço voluntário europeu e mobilidade 
de animadores de juventude.

Critérios Gerais de Elegibilidade

Organizações participantes elegíveis
Podem participar: uma organização sem fins lucrativos, as-
sociação, ONG; uma ONG europeia no domínio da juventude; 
uma empresa social; um organismo público local; um grupo 
de jovens ativos no domínio da animação de juventude, mas 
não necessariamente no contexto de uma organização de 
jovens (ou seja, um grupo informal de jovens), entre outros.

Atividades elegíveis
Um projeto de mobilidade para jovens e animadores 
de juventude deve englobar uma ou mais das 
seguintes atividades: 

 » Intercâmbios de Jovens; 
 » Serviço Voluntário Europeu; 
 » Formação e criação de redes de animadores  

de juventude.

Ação-Chave 1

Organizações participantes
Uma atividade de mobilidade é transnacional e envolve, no 
mínimo, duas organizações participantes (organização de 
envio e organização de acolhimento) de países diferentes. 
Para que se mantenha uma clara ligação ao país onde se 
encontra a Agência Nacional, a(s) organização(ões) de envio 
ou a(s) organização(ões) de acolhimento de cada atividade 
deve(m) ser oriunda(s) do país da Agência Nacional que re-
cebe a candidatura.

Duração do projeto
De 3 a 24 meses

Onde apresentar a candidatura
Através do formulário online, para a Agência Nacional do 
país em que a organização candidata se encontra estabe-
lecida (no caso de Portugal: Agência Nacional Erasmus+ “Ju-
ventude Em Ação”).

1. a. 1) Intercâmbios de Jovens

Esta ação permite apoiar 3 tipos de projetos: 
intercâmbios, serviço voluntário europeu e mobilidade 
de animadores de juventude.

Os Intercâmbios de Jovens permitem que grupos de jovens 
de diferentes países se conheçam e partilhem uma habita-
ção por um período até 21 dias. Nesta atividade, os partici-
pantes executam conjuntamente um programa de trabalho 
(um misto de oficinas, exercícios, debates, interpretação de 
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papéis, simulações, atividades ao ar livre, etc.) por si conce-
bido e preparado antes do Intercâmbio.
O processo de aprendizagem nos Intercâmbios de Jovens é 
desencadeado por métodos de educação não-formal. Os In-
tercâmbios de Jovens baseiam-se numa colaboração trans-
nacional entre duas ou mais organizações participantes de 
diferentes países situados dentro ou fora da União Europeia.

Duração de atividade
De 5 a 21 dias, excluindo o tempo de deslocação.

Local(ais) da atividade
A atividade deve decorrer no país de uma das organizações 
participantes.

Participantes elegíveis
Jovens entre os 13 e os 30 anos.

Número de participantes 
e composição dos grupos nacionais 
Mínimo de 16 e máximo de 60 participantes (líderes de grupo 
não incluídos). Mínimo de 4 participantes por grupo (líderes 
de grupo não incluídos).

Não são elegíveis
 » viagens de estudo; 
 » atividades com fins lucrativos ou que possam ser 

consideradas turismo; 
 » festivais; 
 » viagens de férias; 
 » digressões.

Ação-Chave 1

1. a. 2) Serviço Voluntário Europeu
Esta atividade permite que jovens, com idades compreen-
didas entre os 17 e os 30 anos, expressem o seu empenho 
pessoal através de serviço voluntário não remunerado, em 
organizações diversas e em temas de ação escolhidos por 
estes, a tempo inteiro, por um período máximo de 12 me-
ses, noutro país situado dentro ou fora da União Europeia. 
A participação numa atividade do SVE deve ser gratuita para 
os voluntários. Além do apoio fornecido aos voluntários pe-
las organizações participantes, as Agências Nacionais orga-
nizam um Ciclo de Formação e Avaliação, a cumprir por cada 
participante e constituído por: 

a) formação à chegada; 
b) avaliação intercalar, para serviços voluntários com dura-
ção superior a seis meses.

As seguintes atividades não são consideradas parte do Ser-
viço Voluntário Europeu no âmbito do Erasmus+: 

 » voluntariado casual, não estruturado  
ou a tempo parcial; 

 » uma experiência laboral numa empresa; 
 » um emprego remunerado; 
 » uma atividade recreativa ou turística; 
 » um curso de línguas; 
 » exploração de mão de obra barata; 
 » um período de estudo ou formação profissional  

no estrangeiro.

Mais informação em: http://europa.eu/youth/evs_database na área Volunteering
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Critérios adicionais de elegebilidade para 
o Serviço Voluntário Europeu

Duração da atividade 
De 2 a 12 meses (caso o SVE envolva pelo menos 10 voluntá-
rios/jovens com menos oportunidades, o limite mínimo de 
duração pode ser reduzido para 2 semanas).

Locais de atividade 
Num País do Programa ou num País Parceiro vizinho da UE. 
Um voluntário de um País Parceiro vizinho da UE deve reali-
zar a sua atividade num País do Programa.

Participantes elegíveis 
De um País do Programa ou de um País Parceiro vizinho da 
UE. Um voluntário de um País Parceiro vizinho da UE deve 
realizar a sua atividade num País do Programa.

Número de participantes 
Máximo de 30 voluntários para a totalidade do projeto.

1. a. 3) Mobilidade de Animadores de Juventude

Esta atividade apoia o desenvolvimento profissional dos 
animadores de juventude mediante:

a) participação em seminários, ações de formação, eventos 
de troca de contactos, visitas de estudo;
b) um período de acompanhamento no posto de trabalho/
observação numa organização ativa no domínio da juventu-
de no estrangeiro.

Ação-Chave 1

Duração da atividade
De 2 dias a 2 meses, excluindo o tempo de deslocação.

Participantes elegíveis
Sem limite de idade. Os participantes devem ser oriundos do 
país da respetiva organização de envio ou de acolhimento.

Número de participantes
Até 50 participantes (incluindo, quando aplicável, formado-
res e facilitadores) em cada atividade prevista no projeto.

1. b) Projeto de Mobilidade para Estudantes e Pes-
soal do Ensino Superior 

Este projeto de mobilidade pode englobar 
as seguintes atividades:

 » Mobilidade de estudantes para um período de 
estudo no estrangeiro numa instituição de ensino 
superior (IES) ou para um estágio numa empresa  
ou em qualquer outro local de trabalho pertinente 
no estrangeiro.  
Para assegurar atividades de mobilidade de 
elevada qualidade com máximo impacto para os 
estudantes, a atividade de mobilidade tem de ser 
compatível com as necessidades de aprendizagem 
e desenvolvimento pessoal relacionadas com 
o grau do estudante. O período de estudo no 
estrangeiro terá de fazer parte do programa de 
estudos do estudante para concluir um grau de 
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ciclo curto, primeiro ciclo (Bacharelato/Licenciatura 
ou equivalente), segundo ciclo (Mestrado ou 
equivalente) e terceiro ciclo ou Doutoramento.
Os estágios num local de trabalho no estrangeiro 
também são apoiados durante os estudos de ciclo 
curto, primeiro, segundo e terceiro ciclos, e num 
período máximo de um ano após a aquisição do 
grau por parte do estudante. Isto inclui também 
o estatuto de «assistente» para docentes em 
formação. Sempre que possível, o estágio deve 
ser parte integrante do programa de estudos do 
estudante. A mobilidade de estudantes pode ocorrer 
em qualquer área de estudo/disciplina académica. 

 » Mobilidade de pessoal para períodos de ensino ou 
para períodos de formação  
Esta atividade permite a pessoal docente de IES  
ou pessoal de empresas ensinar numa IES  
parceira no estrangeiro. A mobilidade de pessoal 
para fins de ensino pode ocorrer em qualquer área 
de estudo/disciplina académica.  
Por outro lado, apoia o desenvolvimento profissional 
de pessoal docente de IES e de pessoal não docente, 
através de eventos de formação no estrangeiro e 
períodos de acompanhamento no posto de trabalho 
numa IES parceira ou noutra organização pertinente 
no estrangeiro.
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Duração da atividade 
16 ou 24 meses. O candidato deve escolher a duração na fase 
de candidatura, com base na dimensão do projeto e no tipo 
de atividades planeadas para o período em causa.

Participantes elegíveis 
 » Para candidatura como IES individual:  

As instituições de ensino superior estabelecidas 
num País do Programa devem ser detentoras de uma 
Carta Erasmus para o Ensino Superior (CEES).  

 » Para candidatura como consórcio  
de mobilidade nacional:  
organizações coordenadoras estabelecidas num 
País do Programa e que coordenem um consórcio 
ao qual tenha sido atribuído uma acreditação de 
consórcio do ensino superior. As organizações 
que não possuem uma acreditação de consórcio 
válida podem candidatar-se a essa acreditação em 
nome de um Consórcio de Mobilidade ao mesmo 
tempo que se candidatam a uma subvenção para 
um projeto de mobilidade. Todas as instituições de 
ensino superior envolvidas, estabelecidas num País 
do Programa elegível, terão de ser detentoras de 
uma Carta Erasmus para o Ensino Superior (CEES). 
Estas organizações serão elegíveis para um projeto 
de mobilidade apenas em caso de êxito da respetiva 
candidatura à acreditação do consórcio.

NOTA: Os estudantes e pessoal do ensino superior não podem candidatar-se dire-
tamente a uma subvenção; os critérios de seleção para participação nas atividades 
de mobilidade são definidos pela instituição de ensino superior em que estudam ou 
estão empregados.
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Número de participantes
Durante a execução do projeto de mobilidade, terão de estar 
envolvidas, no mínimo, duas organizações (pelo menos uma 
organização de envio e pelo menos uma organização de aco-
lhimento) de diferentes Países do Programa. Para os proje-
tos de mobilidade que envolvem Países Parceiros, o mínimo 
é uma organização de um País do Programa e uma de um 
País Parceiro elegível.

Atividades elegíveis
Um projeto de mobilidade do ensino superior deve englobar 
uma ou mais das seguintes atividades: 

 » Mobilidade de estudantes para fins de estudos;
 » Mobilidade de pessoal para fins de ensino;
 » Mobilidade de pessoal para fins de formação.

1. c) Projeto de Mobilidade para Formandos 
e Pessoal de EFP

Este projeto de mobilidade pode englobar as seguintes 
atividades no âmbito de Educação e Formação 
Profissionais (EFP):

 » Mobilidade dos formandos para um estágio no 
estrangeiro 
Esta atividade, com período máximo de 12 meses, 
está aberta a aprendizes/formandos e estudantes 
de escolas de formação profissional. Os alunos são 
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acolhidos num local de trabalho ou numa escola de 
EFP de outro país. 

 » Mobilidade de pessoal para missões de ensino e 
para formação do pessoal 
Esta atividade permite que o pessoal de escolas 
de EFP lecione numa escola de EFP parceira 
no estrangeiro. Permite também a pessoal de 
empresas fornecer formação numa organização 
de EFP no estrangeiro. Por outro lado, apoia o 
desenvolvimento profissional de pessoal de EFP 
mediante uma experiência laboral ou um período 
de acompanhamento no posto de trabalho numa 
empresa ou em qualquer outra organização de EFP 
no estrangeiro.

Duração da atividade
1 a 2 anos. O candidato terá de escolher a duração na fase 
de candidatura, com base no objetivo do projeto e no tipo de 
atividades planeadas.

Participantes elegíveis 
Uma organização participante pode ser:

 » qualquer organização pública ou privada (ou sua 
subsidiária/filial), ativa no domínio do ensino e 
formação profissionais (designada por «organização 
de EFP»); 
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 » qualquer organização, pública ou privada, ativa no 
mercado de trabalho ou nos domínios da educação, 
da formação e da juventude. 

Número de participantes 
Uma atividade de mobilidade é transnacional e envolve, no 
mínimo, duas organizações participantes (pelo menos uma 
organização de envio e pelo menos uma organização de aco-
lhimento) de Países do Programa diferentes. No caso dos 
projetos apresentados por um consórcio de mobilidade na-
cional, todos os membros do consórcio terão de ser do mes-
mo País do Programa e necessitam de ser identificados no 
momento da candidatura à subvenção. Um consórcio deve 
ser constituído, no mínimo, por três organizações de EFP.

Atividades elegíveis
Um projeto de mobilidade de EFP deve englobar uma ou 
mais das seguintes atividades: 

 » Estágios para formandos de EFP em institutos  
de formação profissional no estrangeiro; 

 » Estágios para formandos de EFP em empresas 
no estrangeiro; 

 » Missões de ensino ou formação no estrangeiro; 

 » Formação de pessoal no estrangeiro.
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1. d) Projeto de Mobilidade para Pessoal 
do Ensino Escolar

Este projeto de mobilidade pode englobar 
as seguintes atividades:

 » Mobilidade de pessoal para Missões de ensino  
e para formação 
Permite que docentes ou outro pessoal educativo do 
ensino escolar lecionem numa escola parceira no 
estrangeiro e apoia o desenvolvimento profissional, 
docentes, dirigentes escolares ou outro pessoal 
do ensino escolar. Estas atividades constituem, 
também, uma oportunidade para os professores 
adquirirem competências no que respeita a dar 
resposta às necessidades de alunos oriundos 
de meios desfavorecidos. Considerando o atual 
contexto relativamente a jovens migrantes, 
refugiados e requerentes de asilo, deverá dar-
se também particular atenção à necessidade de 
apoiar projetos que preparem os professores em 
áreas como a formação de filhos de refugiados, a 
interculturalidade em sala de aula, ensino de alunos 
na sua segunda língua, tolerância e diversidade em 
sala de aula.

Duração do projeto 
1 a 2 anos. O candidato terá de escolher a duração na fase 
de candidatura, com base no objetivo do projeto e no tipo de 
atividades planeadas para o período em causa.
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Duração da atividade
De 2 dias a 2 meses, excluindo o tempo de deslocação. Os 2 
dias de mínimo têm de ser consecutivos.

Local (ais) de atividade 
As atividades de mobilidade terão de ser realizadas no es-
trangeiro, noutro País do Programa.

Participantes elegíveis 

 » Missões de ensino 
As organizações de envio e de acolhimento terão de 
ser escolas (isto é, instituições que prestam ensino 
geral, profissional ou técnico, em qualquer nível de 
ensino, desde a educação pré escolar até o grau 
mais elevado do ensino secundário). 

 » Formação do pessoal 
A organização de envio terá de ser uma escola. 
A organização de acolhimento poderá ser uma 
escola ou qualquer organização, pública ou privada, 
ativa no mercado de trabalho ou nos domínios da 
educação, formação e juventude.

Número de participantes
Uma atividade de mobilidade é transnacional e envolve, no 
mínimo, duas organizações participantes (pelo menos uma 
organização de envio e pelo menos uma organização de aco-
lhimento) de países diferentes. As organizações de acolhi-
mento não precisam de estar identificadas no momento da 
candidatura à subvenção.
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Atividades elegíveis
Um projeto de mobilidade escolar terá de englobar uma ou 
mais das seguintes atividades: 

 » Missões de ensino; 
 » Formação do pessoal. 

1. e) Projeto de Mobilidade para Pessoal 
ligado à Educação de Adultos

Este projeto de mobilidade pode englobar 
as seguintes atividades:

 » Mobilidade de pessoal para missões  
de ensino e formação 
Permite que pessoal de organizações de educação 
de adultos lecione ou ministre formação numa 
organização parceira no estrangeiro. Adicionalmente 
apoia o desenvolvimento profissional de pessoal 
ligado à educação de adultos.

Duração do projeto
1 a 2 anos. O candidato terá de escolher a duração na fase 
de candidatura, com base no objetivo do projeto e no tipo de 
atividades planeadas para o período em causa.

Duração da atividade
De 2 dias a 2 meses, excluindo o tempo de deslocação. Os 2 
dias de mínimo têm de ser consecutivos.
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Local (ais) de atividade
Os participantes terão de realizar a sua atividade de mobili-
dade no estrangeiro, noutro País do Programa.

Participantes elegíveis
Pessoal com responsabilidades na educação de adultos, que 
trabalha numa organização ou organizações de educação de 
adultos de envio, bem como outro pessoal envolvido no de-
senvolvimento estratégico da organização.

Número de participantes
Apenas a organização de envio tem de ser identificada no 
momento da candidatura à subvenção. No entanto, no caso 
dos projetos apresentados por um consórcio de mobilida-
de nacional, todos os membros do consórcio terão de ser 
do mesmo País do Programa e necessitam de ser identifica-
dos no momento da candidatura à subvenção. Um consórcio 
terá de ser constituído no mínimo por três organizações de 
educação de adultos. Durante a fase de execução do projeto 
de mobilidade, terão de estar envolvidas, no mínimo, duas 
organizações (pelo menos uma organização de envio e pelo 
menos uma organização de acolhimento) de diferentes Paí-
ses do Programa.

Atividades elegíveis
Um projeto de mobilidade na área da educação de adultos 
terá de englobar uma ou mais das seguintes atividades: 

 » Missões de ensino/formação; 
 » Formação do pessoal.
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1. f) Mestrados Conjuntos Erasmus Mundus

Os Mestrados Conjuntos Erasmus Mundus (MCEM) visam:

 » fomentar a excelência, melhorias de qualidade, 
inovação e internacionalização nas instituições  
de ensino superior (IES);

 » aumentar a qualidade e o poder de atração do 
Espaço Europeu do Ensino Superior (EEES) e apoiar 
a ação externa da UE no domínio do ensino superior, 
oferecendo bolsas de estudo para todo o ciclo de 
estudos aos melhores estudantes de Mestrado a 
nível mundial; 

 » melhorar o nível de competências e aptidões dos 
detentores do grau de Mestre e, especialmente, 
a pertinência dos Mestrados Conjuntos para 
o mercado de trabalho, através de um maior 
envolvimento das entidades patronais.

Prevê-se que os MCEM concorram para os objetivos da Estra-
tégia Europa2020 e do quadro estratégico para a Educação e 
Formação2020 (EF2020).
 
Duração do projeto
Consoante a duração do MCEM (1 a 2 anos) e caso o consór-
cio opte pela realização de um ano de preparação, o consór-
cio receberá um contrato financeiro para um mínimo de 3 e 
um máximo de 5 anos, para financiamento de 3 rondas de 
admissão consecutivas de estudantes.
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Duração da atividade 
Ano de preparação facultativo: 1 ano letivo.  
Execução do programa de MCEM: 3 rondas de admissão con-
secutivas de 1 ou 2 anos letivos (60/90/120 créditos ECTS).

Locais de atividade 
O período de estudo do MCEM terá de decorrer em pelo me-
nos dois dos Países do Programa representados no consór-
cio (ou seja, pelo menos em dois períodos de mobilidade 
para todos os estudantes). No caso de períodos de estudo 
adicionais (por exemplo, investigação, experiência laboral ou 
elaboração de tese), estes podem decorrer em outras orga-
nizações participantes de Países do Programa ou de Países 
Parceiros, com a condição de que as atividades em questão 
sejam desenvolvidas sob a supervisão direta de uma das IES 
parceiras do consórcio.

Participantes elegíveis 
Estudantes a nível de mestrado, pessoal das organizações 
participantes, académicos (oradores) convidados dos Países 
do Programa e de Países Parceiros. Os estudantes podem 
candidatar-se a uma bolsa de estudo diretamente junto do 
consórcio MCEM da sua escolha e passar por um processo de 
seleção concorrencial, organizados pelo consórcio de IES. A 
seleção, o recrutamento e a monitorização dos bolseiros fi-
cam sob a responsabilidade do consórcio MCEM.

Número de participantes 
A título indicativo, a subvenção para MCEM financia aproxi-
madamente 15 estudantes bolseiros e, pelo menos, 4 aca-
démicos/conferencistas convidados por ronda de admissão 
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(por edição do MCEM) envolvidos nas respetivas atividades, 
durante pelo menos 8 semanas no total.

1. g) Empréstimos para Mestrado Erasmus+

Para os estudantes do ensino superior que desejem concluir 
um programa de mestrado noutro país, o Erasmus+ dispo-
nibiliza o acesso a um regime de empréstimos em condi-
ções bonificadas junto de instituições financeiras, com base 
em garantias prestadas pelo Fundo Europeu de Investimen-
to (FEI).

Estes empréstimos são concedidos em condições favorá-
veis, nomeadamente a taxas de juro inferiores às praticadas 
no mercado e com um período de dois anos após a conclu-
são dos estudos, para encontrar trabalho e começar a reem-
bolsar o empréstimo. As salvaguardas sociais fundamentais 
não incluem garantia adicional da parte do estudante ou 
dos pais.

Através de 517 milhões de euros em garantias assumidas 
pelo FEI, os Empréstimos para Mestrado Erasmus+ podem 
gerar uma multiplicidade de empréstimos do setor bancário 
com um valor global até 3,2 mil milhões de euros, apoiando 
até 200.000 estudantes na realização dos seus estudos de 
mestrado noutro país do Programa Erasmus+.
Os montantes dos empréstimos vão até 12.000 euros, para 
programas de mestrado de 1 ano, e até 18.000 euros, para 
mestrados de 2 anos, podendo financiar tanto as despesas 
de subsistência como as propinas em qualquer um dos 33 
países do programa Erasmus+.
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Para se poderem candidatar, o estudante tem de:

 » ser residente num dos países  
do Programa Erasmus+. 

 » ter concluído o primeiro ciclo do ensino superior 
(licenciatura ou equivalente) e ter sido aceite 
para um programa de segundo ciclo (mestrado ou 
equivalente) numa instituição de ensino superior 
que seja titular de uma Carta Erasmus para  
o Ensino Superior (CEES). 

O programa de mestrado (ou equivalente) terá de:

 » ser ministrado num país diferente do país de 
residência e daquele onde foi obtida a licenciatura 
(ou grau equivalente que dá acesso ao programa  
de mestrado). 

 » ser um programa completo que conduza  
a um diploma de fim de estudos.

As candidaturas devem ser apresentadas diretamente junto 
dos bancos ou das agências especializadas em empréstimos 
a estudantes. 
Estão disponíveis informações sobre o sistema e as insti-
tuições financeiras participantes na página web http://
ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/
masters-loans_en.htm
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1. h) Eventos de Larga Escala 
do Serviço Voluntário Europeu

O Serviço Voluntário Europeu está aberto a jovens entre os 
17 e os 30 anos, para atividades a tempo inteiro, não remu-
neradas, por um período máximo de 2meses, noutro país. 
Visa apoiar projetos de voluntariado de larga escala (com 
um mínimo de 30 voluntários) no âmbito de eventos euro-
peus ou mundiais nos domínios da juventude, da cultura e 
do desporto (por exemplo: jornadas mundiais da juventude, 
capitais europeias da cultura, capitais europeias da juventu-
de, campeonatos desportivos europeus).

As organizações participantes são responsáveis por:

 » providenciar meios de subsistência, alojamento  
e meios de transporte locais para os voluntários; 

 » conceber, para os voluntários, tarefas e atividades 
que respeitem os princípios qualitativos do Serviço 
Voluntário Europeu, conforme descritos na  
respetiva Carta; 

 » prestar aos voluntários um apoio permanente 
relacionado com as tarefas, linguístico, pessoal e 
administrativo, enquanto durar a atividade do SVE, 
com um apoio de um mentor para os participantes.

A participação numa atividade do SVE deve ser gratuita, à ex-
ceção de um possível contributo para as despesas de des-
locação (caso a subvenção Erasmus+ não cubra a totalidade 
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das referidas despesas) e para despesas supérfluas não as-
sociadas à realização da atividade.

As seguintes atividades não são consideradas parte do Ser-
viço Voluntário Europeu no âmbito do Erasmus+: 

 » voluntariado casual, não estruturado  
ou a tempo parcial; 

 » uma experiência laboral numa empresa; 
 » um emprego remunerado; 
 » uma atividade recreativa ou turística; 
 » um curso de línguas; 
 » exploração de mão de obra barata; 
 » um período de estudo ou formação profissional  

no estrangeiro.

Duração do projeto 
De 3 a 12 meses. 

Duração da atividade
De 14 a 59 dias, excluindo o tempo de deslocação.

Local (ais) de atividade
Um projeto de larga escala do SVE deve decorrer no País do 
Programa em que o evento europeu/internacional no setor 
da juventude, da cultura ou do desporto vai ser realizado. Os 
participantes terão de realizar a sua atividade de mobilidade 
no estrangeiro, noutro País do Programa.
Participantes elegíveis
Qualquer organização, pública ou privada, estabelecida num 
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País do Programa e diretamente envolvida na organização 
de um evento europeu/internacional no setor da juventu-
de, da cultura ou do desporto, ou que tenha celebrado um 
acordo de cooperação formal, por escrito, com os organiza-
dores do evento. Os indivíduos não se podem candidatar a 
uma subvenção.

Atividades elegíveis:
Além das atividades do Serviço Voluntário Europeu, um 
evento de larga escala do SVE pode incluir atividades com-
plementares, como conferências, seminários, reuniões  
e workshops, que visem promover o valor do voluntariado.
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Ação-Chave 2

Ação-Chave 2
Cooperação para a Inovação 
e o Intercâmbio de Boas Práticas

A Ação-Chave 2 centra-se no apoio a organizações e institui-
ções que possam trabalhar em conjunto para melhorarem 
os seus programas e partilharem práticas inovadoras. Nesse 
sentido, apoia parcerias estratégicas transnacionais, alian-
ças de competências setoriais e de conhecimento entre ins-
tituições, assim como espaços de cooperação virtual e plata-
formas de apoio a tecnologias de informação (como o portal 
eTwinning, a Plataforma Eletrónica para a Educação de Adul-
tos na Europa – EPALE – e o Portal Europeu da Juventude).
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2. a/b) Parecrias Estratégicas dos domínios 
da Educação, da Formação e da Juventude

As Parcerias Estratégicas visam apoiar o desenvolvimento, 
a transferência e a aplicação de práticas inovadoras, bem 
como a execução de iniciativas conjuntas de promoção da 
cooperação, da aprendizagem interpares e dos intercâm-
bios de experiências a nível europeu. Abrangem os domí-
nios do ensino superior, educação e formação profissionais, 
ensino escolar, educação de adultos e juventude. Dependen-
do dos objetivos e da composição da Parceria Estratégica, os 
projetos podem ser de dois tipos:

 » Parcerias estratégicas de apoio à inovação – Os 
projetos devem desenvolver resultados inovadores, 
produzir atividades de disseminação e exploração 
intensiva de ideias inovadoras e produtos existentes 
ou recentemente produzidos. Os candidatos têm a 
possibilidade de solicitar um orçamento específico 
para produtos intelectuais e eventos multiplicadores 
a fim de responder diretamente ao aspeto de 
inovação da ação. 

 » Parcerias Estratégicas de apoio ao intercâmbio de 
boas práticas – Visam permitir que as organizações 
desenvolvam e reforcem as redes, a sua capacidade 
de operar a nível transnacional, a partilha e o 
confronto de ideias, práticas e métodos. Os projetos 
selecionados podem também produzir resultados 
tangíveis e espera-se que disseminem os resultados 

das suas atividades, embora de uma forma que seja 
proporcional ao objetivo e âmbito do projeto. Estes 
resultados e atividades serão cofinanciados através 
da rubrica gestão e implementação do projeto.

Duração do projeto
A duração tem de ser escolhida na fase de candidatura, 
com base nos objetivos do projeto e no tipo de atividades 
planeadas para o período em causa:

 » Parcerias no domínio do ensino superior:  
entre 24 e 36 meses; 

 » Parcerias nos domínios do EFP, ensino escolar  
e educação de adultos: entre 12 e 36 meses; 

 » Parcerias no setor da juventude: entre 6 e 36 meses.

Locais de atividade 
Todas as atividades de uma Parceria Estratégica devem obri-
gatoriamente decorrer nos países das organizações que par-
ticipam no projeto. As atividades também podem ocorrer na 
sede de um Organismo da União Europeia, mesmo que no 
projeto não existam organizações participantes do país que 
acolhe o Organismo.

Participantes elegíveis
Qualquer organização, pública ou privada.
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Número de participantes
Não existe um número máximo de parceiros.

Apresentação de candidatura
As candidaturas são apresentadas na Agência Nacional Eras-
mus+ Educação e Formação, nos casos de ações dos domí-
nios da educação e formação, e na Agência Nacional Eras-
mus+ Juventude em Ação, nos casos de ações nas áreas  
da juventude.

2. c) Alianças do Conhecimento

As Alianças do Conhecimento apoiam a associação entre 
instituições de ensino superior e empresas que procurem 
promover a inovação, o empreendedorismo, a criatividade, 
a empregabilidade, o intercâmbio de conhecimentos e/ou o 
ensino e a aprendizagem multidisciplinares.

São projetos transnacionais, estruturados e orientados para 
os resultados. Estão abertas a qualquer cooperação discipli-
nar, setorial e intersetorial. Os parceiros partilham objetivos 
comuns e trabalham em conjunto em prol de resultados e 
produtos mutuamente benéficos. Os resultados e os produ-
tos esperados são claramente definidos, realistas e abordam 
as questões identificadas na análise de necessidades. 
As Alianças do Conhecimento pretendem ter um impacto a 
curto e longo prazo para o vasto leque de partes interessa-
das envolvidas, a nível individual, organizacional e sistémico. 

Duração do projeto 
2 ou 3 anos. A duração tem de ser escolhida na fase de can-
didatura, com base no objetivo do projeto e no tipo de ati-
vidades planeadas para o período em causa.

Participantes elegíveis
Qualquer organização, pública ou privada, estabelecida num 
País do Programa ou em qualquer País Parceiro do mundo.

Número de participantes 
As Alianças do Conhecimento são transnacionais e envol-
vem, no mínimo, seis organizações independentes de, pelo 
menos, três Países do Programa, incluindo, no mínimo, duas 
instituições de ensino superior e duas empresas.

2. d) Alianças de Competências Setoriais

As Alianças de Competências Setoriais concretizam projetos 
transnacionais que se baseiam na identificação ou na con-
ceção de necessidades, existentes ou emergentes, em ma-
téria de competências num setor económico específico, e 
na conversão dessas necessidades em currículos profissio-
nais programas e metodologias de ensino e de formação 
profissional conjuntos que lhes deem resposta.

É dado um enfoque particular às competências digitais, 
uma vez que estas são cada vez mais importantes para to-
dos os perfis profissionais no mercado de trabalho no seu 
conjunto. Além disso, a transição para uma economia circu-
lar precisa de ser apoiada por alterações às qualificações e 
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Ação-Chave 2

aos currículos nacionais de educação e formação, de forma 
a dar resposta às necessidades profissionais emergentes re-
lativas a “competências verdes”.
Os projetos podem atingir estes objetivos através da aplica-
ção de um dos seguintes “lotes” (as organizações candidatas 
não podem candidatar-se aos dois lotes simultaneamente):

Lote 1: As Alianças de Competências Setoriais centradas na 
identificação de competências necessárias trabalharão ao 
nível setorial no sentido de proporcionar provas claras e de-
talhadas sobre as necessidades e lacunas identificadas. Esta 
identificação possibilitará a abordagem dessas lacunas atra-
vés de oferta de formação, quer seja baseada em EFP (Lote 
2) ou noutras vertentes da educação e formação.

Lote 2: As Alianças de Competências Setoriais vocacionadas 
para a conceção e implementação de conteúdos de forma-
ção conjuntos EFP deverão conceber e implementar con-
teúdos conjuntos para programas de formação profissional 
destinados a uma profissão (ou diversas, relacionadas entre 
si) de um único setor, bem como metodologias de ensino e 
formação. Deve dar-se especial atenção à aprendizagem em 
contexto de trabalho, que fornece aos alunos as competên-
cias exigidas pelo mercado de trabalho. As Alianças de Com-
petências Setoriais de Lote 2 são obrigadas a aplicar ins-
trumentos e ferramentas à escala da UE como o QEQ (EQF), 
ECVET, EQAVET.

Os setores são estabelecidos pela NACE –Nomenclatura 
estatística das atividades económicas na União 
Europeia(Eurostat).

2. e) Reforço de capacidades no domínio 
do Ensino Superior

Os projetos de Reforço de Capacidades são projetos de coo-
peração transnacional baseados em parcerias multilaterais, 
principalmente entre instituições de ensino superior (IES) de 
Países do Programa e de Países Parceiros elegíveis, finan-
ciados através dos instrumentos supramencionados. Podem 
também envolver parceiros não académicos, no intuito de 
reforçar os laços com a sociedade e as empresas e de refor-
çar o impacto sistémico dos projetos. Com base numa coo-
peração estruturada, no intercâmbio de experiências e boas 
práticas e na mobilidade dos indivíduos, os projetos de Re-
forço de Capacidades procuram: 

 » apoiar a modernização, a acessibilidade e a 
internacionalização do ensino superior nos Países 
Parceiros elegíveis; 

 » apoiar Países Parceiros elegíveis para enfrentarem 
os desafios com que se defrontam as respetivas 
instituições e sistemas de ensino superior, 
mormente os desafios em matéria de qualidade, 
pertinência, igualdade de acesso, planificação, 
ministração, administração, gestão; 

 » contribuir para a cooperação entre a UE  
e os Países Parceiros elegíveis (e entre os Países 
Parceiros elegíveis); 
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Ação-Chave 2

 » promover a convergência voluntária com a evolução 
da UE no domínio do ensino superior; 

 » promover os contactos entre as pessoas, bem como 
a sensibilização e a compreensão intercultural.

Estes objetivos são prosseguidos nos Países Parceiros 
elegíveis, por meio de ações que:

 » melhorem a qualidade do ensino superior e 
reforcem a sua pertinência para o mercado de 
trabalho e a sociedade; 

 » melhorem o nível de competências e aptidões nas 
IES, mediante o desenvolvimento de programas de 
ensino novos e inovadores; 

 » reforcem as capacidades de gestão, governança e 
inovação, bem como a internacionalização das IES; 

 » aumentem a capacidade das autoridades nacionais 
de modernizar os seus sistemas de ensino superior 
mediante o apoio à definição, execução  
e acompanhamento das reformas das políticas; 

 » promovam a integração regional e a cooperação 
entre as diferentes regiões do mundo, por meio de 
iniciativas conjuntas, partilha de boas práticas  
e cooperação. 

2. f) Reforço de Capacidades no domínio 
da Juventude

Os projetos de Reforço de Capacidades promovem a coope-
ração transnacional através de parcerias multilaterais entre 
organizações ativas no setor da juventude (independente-
mente da área de atividade soócioeconómica) em Países do 
Programa e Países Parceiros. Em função da cobertura geo-
gráfica, podemos distinguir dois tipos de projetos de Reforço 
de Capacidades:

a) entre organizações ativas no setor da juventu-
de nos Países do Programa e em alguns Países Parcei-
ros (estes projetos, apresentados por organizações de 
Países do Programa, destinam-se a melhorar as capaci-
dades das organizações pela via da realização de ativi-
dades de reforço de capacidades, que podem incluir ati-
vidades de mobilidade, na medida em que tragam valor 
acrescentado para a realização dos objetivos do projeto). 

b) entre organizações ativas no setor da juventude nos Paí-
ses do Programa e nos Países Parceiros da Região 1 (pro-
jetos da janela «Juventude» para os Balcãs Ocidentais e 
que se destinam a melhorar as capacidades das organiza-
ções pela via da realização de atividades de mobilidade, que 
podem ser complementadas por atividades de reforço de 
capacidades.

As candidaturas são apresentadas online, na Agência 
Executiva para a Educação, Audiovisual e Cultura, 
sediada em Bruxelas.
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Ação-Chave 3

Ação-Chave 3
Apoio às Reformas Políticas

Promover a qualidade e excelência das políticas de educa-
ção e formação constitui o objetivo central das atividades a 
apoiar no âmbito da Ação-Chave 3. O diálogo estruturado e 
o intercâmbio entre instituições e líderes de organizações, 
envolvendo decisores políticos e agentes de áreas do ensino 
e formação, da juventude e da política, estão orientados para 
fomentarem medidas, políticas e práticas que favoreçam a 
concretização das agendas da Política Europeia, em especial 
a Estratégia Europa 2020, do quadro estratégico para a coo-
peração europeia no domínio da educação e da formação 
(EF 2020) e da Estratégia Europeia para a Juventude.
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A par de encontros entre jovens e decisores do setor da ju-
ventude no âmbito de um diálogo estruturado, a Ação-Chave 
3 abrange diversas outras iniciativas que apoiam a reforma 
das políticas nos domínios da educação, formação e juven-
tude. São levadas a cabo diretamente pela Comissão Euro-
peia ou por intermédio de convites específicos à apresen-
tação de candidaturas geridos pela Agência Executiva para 
Educação, Audiovisual e Cultura, nomeadamente ao nível de:

 » Promoção do conhecimento nos domínios da 
educação, da formação e da juventude: tem em 
vista a definição e o follow-up de políticas bem 
fundamentadas, nomeadamente análises temáticas 
e específicas por país, inclusive mediante a 
cooperação com redes académicas,  
e a aprendizagem entre pares e avaliações pelos 
pares por intermédio de Métodos Abertos de 
Coordenação nos domínios da educação, da 
formação e da juventude; 

 » Iniciativas para políticas de inovação: para promover 
o desenvolvimento de políticas de inovação entre 
as partes interessadas e para permitir que as 
autoridades públicas testem a eficácia de políticas 
inovadoras por meio de ensaios de campo baseados 
em metodologias de avaliação sólidas; 

 » Apoio a instrumentos políticos europeus para 
facilitar a transparência e o reconhecimento 
de competências e qualificações, assim como 

Ação-Chave 3

a transferência de créditos, para promover a 
garantia da qualidade e para apoiar a validação 
da aprendizagem não-formal e informal, a gestão 
de competências e a orientação. Esta Ação inclui 
ainda o apoio a redes que facilitem intercâmbios 
transeuropeus, a mobilidade para fins de 
aprendizagem e trabalho dos cidadãos, assim como 
o desenvolvimento de percursos de aprendizagem 
flexíveis entre os diferentes domínios de educação, 
formação e juventude; 

 » Cooperação com organizações internacionais com 
reconhecidas capacidades analíticas e de perícia 
(como a OCDE e o Conselho da Europa), com vista 
a reforçar o impacto e o valor acrescentado das 
políticas nos domínios da educação, da formação  
e da juventude; 

 » Apoio à execução de políticas e estratégias 
europeias, acompanhadas da exploração de 
resultados: estimular o diálogo envolvendo 
autoridades públicas, prestadores de serviços e 
partes interessadas nos domínios da educação, 
da formação e da juventude para aumentar a 
sensibilização para a Agenda Política Europeia, em 
particular a Europa 2020, da Educação e Formação 
2020, da Estratégia Europeia para a Juventude, assim 
como para a dimensão externa das políticas da UE 
em matéria de educação, formação e juventude. 
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3. a) Diálogo Estruturado: reuniões entre jovens 
e decisores do setor da juventude

Aproximar os jovens dos decisores públicos, criando cida-
dãos interessados, jovens com consciência cívica e pessoas 
empenhadas na resolução do seu presente e na perspetiva 
do seu futuro, é o grande objetivo da desta ação, inserida 
no apoio às reformas de políticas. Neste tipo de iniciativas 
envolvendo representantes da juventude e decisores políti-
cos, procura-se fomentar a qualidade do diálogo estrutura-
do, concretizado em ações concretas, objetivos definidos e 
realizações mensuráveis.

Critérios de Elegibilidade 

Organizações participantes elegíveis
Uma organização sem fins lucrativos, associação, ONG; uma 
ONG europeia no domínio da juventude; um organismo pú-
blico local; Estabelecidas num País do Programa ou num País 
Parceiro vizinho da UE (as organizações dos Países Parceiros 
elegíveis só podem participar no projeto como parceiras, e 
não como candidatas).

Ação-Chave 3

Duração do projeto 
De 3 a 24 meses.

Quem pode candidatar-se
Qualquer organização participante estabelecida num País 
do Programa pode candidatar-se.

Número de organizações participantes
Reuniões internacionais: a atividade deve envolver, no mí-
nimo, duas organizações participantes de pelo menos dois 
países diferentes, dos quais pelo menos um seja um País do 
Programa. Reuniões nacionais: a atividade envolve uma or-
ganização de um País do Programa.

Participantes elegíveis
Jovens participantes, com idades compreendidas entre os 
13 e os 30 anos, oriundos dos países envolvidos no projeto; 
Decisores – caso o projeto preveja a sua participação ou de 
especialistas no domínio das políticas para a juventude, es-
tes participantes podem envolver-se, independentemente 
da sua idade e proveniência geográfica.

Número de participantes
No mínimo, devem estar envolvidos no projeto 
30 jovens participantes.

Local
O projeto deve decorrer no país da organização candidata.
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Atividades 
Jean Monnet
As ações Jean Monnet destinam-se de forma especial às ins-
tituições de ensino superior, não apenas da União Europeia, 
mas também do resto do mundo. Geridas centralmente pela 
Agência Executiva da Comissão Europeia, têm por objetivo 
promover a excelência nos estudos, pesquisa, investigação e 
ensino sobre a UE e o processo de integração europeia, as-
sim como o seu papel num mundo globalizado. Visam igual-
mente promover uma cidadania europeia ativa e o diálogo 
entre povos e culturas.

Procuram ainda favorecer a governação das políticas euro-
peias, incentivando a ligação entre o mundo académico e os 
decisores políticos.

Atividades Jean Monnet
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Das ações Jean Monnet, espera-se obter 
os seguintes resultados:

 » maior empregabilidade e melhoria das perspetivas 
de carreira para jovens licenciados; 

 » uma cidadania mais ativa e um interesse  
reforçado em compreender e acompanhar  
os assuntos europeus;

 » apoio a jovens investigadores e professores que 
queiram pesquisar e e melhorar a formação sobre 
assuntos da UE; 

 » mais oportunidades de desenvolvimento 
profissional e de carreira para pessoal académico; 

 » aumento da capacidade de instituições para ensinar 
e pesquisar sobre assuntos da UE, favorecendo a 
inovação e reforçando a cooperação com parceiros 
de outros países; 

 » promover o desenvolvimento profissional de jovens 
pesquisadores e professores. 

 » incentivar a promoção e a diversificação dos  
estudos da UE em todo o mundo, sobretudo  
ao nível do ensino superior.

Atividades Jean Monnet

4. a) Módulos Jean Monnet

 » Um Módulo Jean Monnet é um programa (ou curso) 
de ensino curto no domínio dos estudos sobre 
a União Europeia numa instituição de ensino 
superior. Cada Módulo tem uma duração mínima 
de 40horas de ensino por ano letivo. Considera-
se que as horas de ensino incluem as horas de 
contacto direto no contexto de palestras em grupo, 
seminários, tutoriais, e podem incluir qualquer um 
dos elementos supracitados num formato de ensino 
a distância, mas não incluem aulas particulares. 
Os Módulos podem concentrar-se numa disciplina 
específica dos estudos europeus ou podem ter uma 
estratégia multidisciplinar requerendo, para isso, 
o contributo académico de vários professores e 
especialistas.
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4. b) Cátedras Jean Monnet

Uma Cátedra Jean Monnet é um cargo docente com uma es-
pecialização em estudos sobre a União Europeia para pro-
fessores universitários com uma duração de três anos. Uma 
Cátedra Jean Monnet terá de ser detida por um único pro-
fessor, que terá de ministrar o mínimo de 90horas de ensino 
por ano letivo. Considera-se que as horas de ensino incluem 
as horas de contacto direto no contexto de palestras em gru-
po, seminários, tutoriais, e podem incluir qualquer um dos 
elementos supracitados num formato de ensino à distância, 
mas não incluem supervisão e/ou aulas particulares.

4. c) Centros de Excelência Jean Monnet

Um Centro de Excelência Jean Monnet é um ponto central de 
competências e conhecimentos relacionados com matérias 
da União Europeia. 
Um Centro de Excelência Jean Monnet reúne a especializa-
ção e as competências de peritos de alto nível e visa de-
senvolver sinergias entre os vários recursos e disciplinas 
relacionados com os estudos europeus, bem como criar ati-
vidades transnacionais conjuntas e relações estruturais com 
instituições académicas de outros países. Garante também a 
abertura à sociedade civil.
Os Centros de Excelência Jean Monnet desempenham um 
papel fundamental de aproximação aos estudantes de fa-
culdades que normalmente não lidam com questões da 
União Europeia, bem como aos decisores políticos, aos fun-
cionários públicos, à sociedade civil organizada e ao públi-
co em geral.

Atividades Jean Monnet

4. d) Apoio Jean Monnet a associações

A Ação Jean Monnet apoia associações que têm como fina-
lidade explícita contribuir para o estudo do processo de 
integração europeia. Estas associações devem ser inter-
disciplinares e abertas a todos os professores, docentes e 
investigadores interessados que estejam a especializar-se 
em questões da União Europeia no país ou região em causa. 

Devem ser representativas da comunidade académica nos 
estudos sobre a União Europeia a nível regional, nacional ou 
supranacional. O apoio só será concedido a associações que 
se encontrem oficialmente registadas e que tenham um es-
tatuto legal independente.
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Atividades Jean Monnet

4. e) Redes Jean Monnet 
(debate político com o mundo académico)

As Redes Jean Monnet fomentam a criação e o desenvolvi-
mento de consórcios de intervenientes internacionais (IES, 
Centros de Excelência, departamentos, equipas, peritos in-
dividuais, etc.) na área dos estudos sobre a União Europeia. 
Contribuem para a recolha de informação, o intercâmbio de 
práticas, o reforço de conhecimentos e a promoção do pro-
cesso de integração europeia em todo o mundo. Esta Ação 
pode contribuir também para o melhoramento de redes já 
existentes, mediante o apoio a atividades específicas, no-
meadamente a promoção da participação de jovens investi-
gadores em termas relacionados com a UE.

Estes projetos baseiam-se em propostas unilaterais, centra-
das em atividades que não possam ter êxito a nível nacio-
nal, e requerem o envolvimento de um mínimo de três insti-
tuições parceiras (incluindo a instituição candidata) de três 
países diferentes. O seu objetivo é realizar projetos que te-
nham uma dimensão mais multinacional do que nacional.

4. f) Projetos Jean Monnet
(debate político com o mundo académico)

Os Projetos Jean Monnet apoiam a inovação, a fertilização 
cruzada e a disseminação de conteúdos da União Europeia. 
Estes projetos baseiam-se em propostas unilaterais, embora 
as atividades propostas possam envolver outros parceiros, e 
podem durar entre 12 e 24meses.

 » Os projetos de «Inovação» irão explorar novas 
perspetivas e metodologias diferentes, tendo 
em vista tornar as matérias da União Europeia 
mais atraentes e adaptadas a diversos tipos de 
população-alvo (p.ex. projetos em «Learning EU @ 
School»); 

 » Os projetos de «Fertilização mútua» irão promover 
o debate e a reflexão acerca de questões da União 
Europeia, bem como melhorar os conhecimentos 
acerca da União e respetivos processos.  
Esses projetos visam a promoção dos conhecimentos 
da UE em contextos específicos; 

 » Os projetos de «Disseminação de conteúdos»  
dizem respeito, sobretudo, a atividades de 
informação e disseminação. 
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Desporto
No domínio do desporto, o Erasmus+ visa apoiar atividades 
que aumentem a capacidade e profissionalismo, melhorem 
competências de gestão e aumentem a qualidade da execu-
ção dos projetos da UE, bem como a criação de ligações en-
tre as organizações do setor do desporto.

Desporto

73
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Mais especificamente, estas ações devem ter como objetivo:

 » Enfrentar ameaças transfronteiriças para a 
integridade do desporto; 

 » Promover e apoiar a boa governação no desporto e 
as carreiras duplas dos atletas; 

 » Promover atividades de voluntariado, inclusão social 
e igualdade de oportunidades no desporto; 

 » Sensibilizar para os benefícios da atividade física 
para a saúde; 

 » Aumentar a participação de cidadãos em  
atividades desportivas.

5. a) Parcerias de Colaboração

As Parcerias de Colaboração oferecem a oportunidade de 
desenvolver, transferir e/ou aplicar práticas inovadoras em 
diversas áreas relacionadas com o desporto e a atividade 
física, entre várias organizações e agentes, pertencentes ou 
não ao domínio do desporto, incluindo, especialmente, au-
toridades públicas a nível local, regional, nacional e euro-
peu, organizações desportivas, organizações relacionadas 
com o desporto e órgãos educativos. 

Desporto

As Parcerias de Colaboração são, sobretudo, projetos inova-
dores que visam:

 » Incentivar a inclusão social e a igualdade 
de oportunidades no desporto, apoiando 
especialmente a implementação das Estratégias 
Europeias, com destaque para a Estratégia Europeia 
para a Igualdade do Género e a Estratégia Europeia 
para a Deficiência;   

 » Promover os desportos e jogos tradicionais; 

 » Apoiar a mobilidade de voluntários, treinadores, 
dirigentes e funcionários de organizações 
desportivas sem fins lucrativos; 

 » Proteger os atletas, especialmente os jovens, de 
riscos para a saúde e segurança, melhorando as 
condições de treino e competição.

As Parcerias de Colaboração devem promover a criação e o 
desenvolvimento de redes europeias no domínio do despor-
to. A UE pode, desse modo, providenciar oportunidades de 
cooperação reforçada entre as partes interessadas, que não 
existiriam sem uma ação da UE. As Parcerias de Colaboração 
devem também fomentar sinergias com e entre políticas lo-
cais, regionais, nacionais e internacionais, a fim de promover 
o desporto e a atividade física e de abordar os desafios rela-
cionados com esse domínio.
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A Comissão, por intermédio da sua Agência Executiva, realiza 
uma ronda de seleção durante o ano.

Duração do projeto 

a) Parcerias de Colaboração apresentadas na primeira ronda 
do ano (relacionadas com a Semana Europeia do Desporto): 
18 meses, no máximo.

b) Parcerias de Colaboração apresentadas na segunda ronda 
do ano (não relacionadas com a Semana Europeia do Des-
porto): de 12 a 36 meses. A duração (12, 18, 24, 30 ou 36 me-
ses) terá de ser escolhida na fase de candidatura, em função 
do objetivo do projeto e do tipo de atividades previstas para 
o período em causa.

Local (ais) de atividade 
As atividades terão de decorrer nos países (um ou mais) das 
organizações envolvidas na Parceria de Colaboração.
Participantes elegíveis 
Qualquer organização sem fins lucrativos ou organismo pú-
blico, ativos na área do desporto, estabelecido num País do 
Programa ou em qualquer País Parceiro do mundo

Número de participantes 
Uma Parceria de Colaboração é transnacional e envolve, no 
mínimo, cinco organizações de cinco Países do Programa. To-
das as organizações participantes devem ser identificadas 
no momento da candidatura à subvenção

Desporto

5. b) Pequenas Parcerias de Colaboração

As Pequenas Parcerias de Colaboração devem promover a 
criação e o desenvolvimento de redes europeias no domínio 
do desporto. A UE pode, desse modo, providenciar oportu-
nidades de cooperação reforçada entre as partes interessa-
das, que não existiriam sem uma ação da UE. As Parcerias de 
Colaboração devem também fomentar sinergias com e entre 
políticas locais, regionais, nacionais e internacionais, a fim 
de promover o desporto e a atividade física e de abordar os 
desafios relacionados com esse domínio.

Duração do projeto 
12, 18 ou 24 meses 

Local (ais) de atividade 
As atividades devem decorrer nos países (um ou mais) das 
organizações envolvidas na Parceria de Colaboração.
Participantes elegíveis 
Qualquer organização sem fins lucrativos ou organismo pú-
blico, ativos na área do desporto, estabelecido num País do 
Programa ou em qualquer País Parceiro do mundo

Número de participantes 
Uma Pequena Parceria de Colaboração é transnacional e en-
volve, no mínimo, três organizações de três Países do Progra-
ma diferentes. Todas as organizações participantes terão de 
ser identificadas no momento da candidatura à subvenção.
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Desporto

5. c) Eventos desportivos europeus 
sem fins lucrativos

Nesta ação, a concessão de subvenções são orientadas para 
organizações encarregadas da preparação, organização e 
follow-up de ações sem fins lucrativos, incluindo a organi-
zação de atividades de formação para atletas e voluntários 
no período que antecede os eventos, as cerimónias de aber-
tura e encerramento, as competições e as atividades asso-
ciadas aos eventos.

Esta ação visa: 

 » Apoiar o voluntariado no desporto;
 » Inclusão social através do desporto;
 » Igualdade de Género no desporto;
 » Atividade física relacionada com a saúde;
 » Implementação da Semana Europeia do Desporto.

A Comissão, por intermédio da sua Agência Executiva, reali-
za duas rondas de seleção durante o ano, do seguinte modo:

 » Primeira ronda do ano: eventos organizados durante 
a Semana Europeia do Desporto; 

 » Segunda ronda do ano: outros eventos, não 
relacionados com a Semana Europeia do Desporto.

No que diz respeito à Semana Europeia do Desporto, o orça-
mento total alocado para apoio à implementação do evento 
é dividido em duas partes:

 » um máximo de 50% vai ser alocado à organização 
de 3 eventos, no máximo, de atividades europeias 
de larga escala na área da atividade física/
eventos desportivos, que tenham lugar no dia 
aberto da semana em todas as capitais dos países 
participantes simultaneamente e acessíveis ao 
público em geral; 

 » a restante percentagem do orçamento vai ser 
alocado a pequenos eventos que tenham lugar na 
Semana Europeia do Desporto. 

Esta Ação proporciona apoio financeiro para: 

 » a realização de eventos desportivos à escala 
europeia organizados num País do Programa; 

 » eventos nacionais, organizados em simultâneo em 
vários Países do Programa por organizações sem fins 
lucrativos ou organismos públicos ativos no domínio 
do desporto. 

Os resultados previstos dos referidos eventos são:

 » maior sensibilização para o papel do desporto 
na promoção da inclusão social, da igualdade de 
oportunidades e da atividade física benéfica para  
a saúde; 

 » maior participação no desporto, na atividade física e 
em atividades de voluntariado. 
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Apresentar uma
candidatura
Erasmus+
Antes de formalizar a candidatura de um projeto ao Eras-
mus+, os candidatos ou organizações envolvidos têm de ins-
crever-se no Portal do Participante e receber um Código de 
Identificação de Participante (PIC) – a inscrição não é neces-
sária para qualquer entidade que já disponha de PIC por 
participação noutro programa da UE.

O acesso ao Portal do Participante é através do link:
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/
desktop/en/organisations/register.html

Antes de preencher e submeter o formulário de candidatura, 
deve proceder-se à conformidade do projeto com os crité-
rios do programa, designadamente no que toca à elegibilida-
de, exclusão e seleção. Devem ainda ser verificadas as condi-
ções financeiras, níveis de comparticipação, tipo de despesas 
e de custos diretos e indiretos elegíveis e não elegíveis.

Execução do Erasmus+

A execução do Erasmus+ é uma competência da Comissão 
Europeia, que conta com a participação ativa de um conjun-
to de agências para a concretização das ações e dos apoios 
previstos no programa.
A nível europeu, a Agência Executiva para a Educação, o Au-
diovisual e a Cultura (EACEA) assume a execução das Ações 
centralizadas do programa.
Nos diferentes países do programa, estão instituídas Agên-
cias Nacionais às quais a Comissão Europeia atribui tarefas 
de execução orçamental e colaboração para a concretização 
das ações no respetivo território.

Execução a nível europeu
Na execução do Erasmus+, cabe à Comissão Europeia a res-
ponsabilidade de gerir o orçamento e definir as prioridades, 
metas e critérios do programa, assim como monitorizar e 
avaliar a execução geral do programa a nível europeu. As-
sume ainda a supervisão e coordenação das estruturas en-
carregadas da execução do programa a nível nacional – as 
Agências Nacionais.

Além da execução das ações centralizadas do programa, à 
Agência Executiva para a Educação, o Audiovisual e a Cul-
tura compete a execução das ações centralizadas do Eras-
mus+, incluindo o acompanhamento, análise e seleção dos 
projetos subvencionados.  É também responsável pelo lan-
çamento de convites específicos à apresentação de propos-
tas no âmbito de ações centralizadas do programa Coopera 
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ainda com a Comissão, assumindo a realização de estudos, 
pesquisas, avaliações de impacto e exploração dos resulta-
dos do programa.

Agências Nacionais
A organização das ações a desenvolver e financiar em Por-
tugal no âmbito do Erasmus + assentam em duas Agências 
Nacionais, legalmente constituídas pela Resolução de Con-
selho de Ministros n.º 15/2014 de 24 de fevereiro:

 » Agência Nacional para a Gestão do Programa 
Erasmus+ Juventude em Ação*, que gere as ofertas 
Erasmus+ para as áreas da Juventude e do Desporto. 

 » Agência Nacional para a Gestão do Programa 
Erasmus+ Educação e Formação**, que gere as 
ofertas Erasmus+ para as áreas da Educação  
e da Formação.

As agências nacionais assumem a missão de promover e exe-
cutar o programa Erasmus+ a nível nacional e atuam como 
elo de ligação entre a Comissão Europeia e as organizações 
participantes a nível local, regional e nacional. Cumprem um 
papel determinante para aproximar o programa dos benefi-
ciários e adaptá-lo à diversidade de sistemas nacionais de 
educação, de formação e de juventude.
A estas agências cabe administrar processos de seleção 
das candidaturas de projetos a financiar em Portugal, as-
sim como acompanhar e avaliar a execução do programa 
no seu território, apoiar candidatos e organizações partici-
pantes nos projetos. Têm a função de procurar disseminar 

o programas e as suas ações, procurando chegar de forma 
equitativa a todos os distritos e regiões de Portugal.
Orientam os utilizadores do Programa ao longo de todas as 
fases dos projetos, desde o primeiro contacto com o Progra-
ma, passando pelo processo de candidatura e pela realiza-
ção do projeto, até à avaliação final. Este princípio baseia-se 
na ideia de que, para garantir a igualdade de oportunida-
des para todos, é preciso prestar mais apoio a alguns gru-
pos-alvo do Programa por meio de sistemas de orientação, 
aconselhamento e acompanhamento adaptados às suas ne-
cessidades. A sua intervenção é gratuita, de acesso livre e 
universal. Pretende ser de acesso “simples e fácil, desbu-
rocratizado através de ferramentas inovadoras, transparen-
te nos procedimentos, justo na avaliação, rigoroso na im-
plementação e próximo das pessoas, através de visitas 
pedagógicas e auditorias”.

* Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação

BRAGA – SEDE
Rua de Santa Margarida, nº 6; 4710-306 Braga – Portugal
Telefone: [+351] 253 204 260
E-mail: erasmusmais@juventude.pt

LISBOA
Rua Dr. Alfredo Magalhães Ramalho, Nº 1; 1495-175 Algés – Portugal
Telefone: [+351] 213 010 477
E-mail: erasmusmais@juventude.pt

www.juventude.pt/candidatura

**Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação
Praça de Alvalade, 12, 1749-070 Lisboa
Tel.: +351 210 101 900 | Fax.: +351 210 101 910
Email: agencianacional@erasmusmais.pt
www.erasmusmais.pt
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Erasmus+
Convite à apresentação
de candidaturas

O último convite, lançado em 2015 pela Comissão Europeia, à 
apresentação de candidaturas do Erasmus+ ao longo do ano 
2016, abrange um conjunto de ações com uma dotação orça-
mental estimada em 1.871,1 milhões de euros. O grosso das 
verbas está adstrito à educação e formação (com 1.645,6 mi-
lhões de euros), seguido da juventude (186,7 milhões de eu-
ros), desporto (27,4 milhões de euros) e programa Jean Mon-
net (11,4 milhões de euros).
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Prazos para apresentação de candidaturas

Ação Chave 1

Mobilidade individual no domínio da juventude 2.02.2016

Mobilidade individual nos domínios da educação e formação 2.02.2016

Mobilidade individual no domínio da juventude 26.04.2016

Mobilidade individual no domínio da juventude 4.10.2016

Graus conjuntos de mestrado Erasmus Mundus 18.02.2016

Eventos em larga escala do Serviço Voluntário Europeu 1.04.2016

Ação Chave 2

Parcerias estratégicas no domínio da juventude 2.02.2016

Parcerias estratégicas nos domínios da educação, 
formação e juventude 31.03.2016

Parcerias estratégicas no domínio da juventude 26.04.2016
4.10.2016

Alianças do Conhecimento, Alianças de Competências
Setoriais 26.02.2016

Reforço de capacidades no domínio do ensino superior 10.02.2016

Reforço de capacidades no domínio da juventude 2.02.2016
1.07.2016

Ação Chave 3

Encontros entre jovens e decisores do setor da juventude
2.02.2016
26.04.2016
4.10.2016

Ação Jean Monnet

Cátedras, Módulos, Centros de Excelência, Apoio a Instituições 
e Associações, Redes, Projetos 25.02.2016

Apresentar uma candidatura Erasmus+

Prazos para apresentação de candidaturas

Desporto

Parcerias de colaboração no domínio do desporto 
relacionadas apenas com a Semana Europeia do
Desporto de 2016

21.01.2016

Parcerias de colaboração no domínio do desporto não 
relacionadas com a Semana Europeia do Desporto de 2016 12.05.2016

Pequenas parcerias de colaboração 12.05.2016

Eventos desportivos europeus sem fins lucrativos 
relacionados apenas com a Semana Europeia do
Desporto de 2016

21.01.2016

Eventos desportivos europeus sem fins lucrativos não 
relacionados com a Semana Europeia do Desporto de 2016 14.05.2016

Para obter informações mais pormenorizadas, pode ser consultado o Guia 
do Programa Erasmus+, no seguinte endereço internet:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm



Região 7

Região 8

Região 9

Região 10

Região 11

Região 12

Região 13

(Ásia Central): Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turquemenistão, Usbequistão.

(América Latina): Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, 
Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, 
Peru, Uruguai, Venezuela.

Irão, Iraque, Iémen.

África do Sul.

(ACP): Angola, Antígua e Barbuda, Baamas, Barbados, Belize, Benim, Botsuana, 
Burquina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camarões, Chade, Comores, Congo, Costa do 
Marfim, Domínica, Eritreia, Estados Federados da Micronésia, Etiópia, Fiji, Gabão, 
Gâmbia, Gana, Granada, Guiana, Guiné, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Haiti, Ilhas 
Cook, Ilhas Marshall, Ilhas Salomão, Jamaica, Jibuti, Lesoto, Libéria, Madagáscar, 
Maláui, Mali, Maurícia, Mauritânia, Moçambique, Namíbia, Nauru, Níger, Nigéria, 
Niuê, Palau, Papua-Nova Guiné, Quénia, Quiribáti, República Centro-Africana, 
República Democrática de Timor-Leste, República Democrática do Congo, 
República Dominicana, Ruanda, Samoa, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, São 
Tomé e Príncipe, São Vicente e Granadinas, Seicheles, Senegal, Serra Leoa, Somália, 
Suazilândia, Sudão, Sudão do Sul, Suriname, Tanzânia, Togo, Tonga, Trindade e 
Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zâmbia, Zimbabué.

(Países industrializados do Conselho de Cooperação do Golfo): Arábia Saudita, 
Barém, Emirados Árabes Unidos, Koweit, Omã, Catar.

(Outros Países Parceiros): Austrália, Brunei, Canadá, Hong Kong, Japão, República da 
Coreia, Macau, Nova Zelândia, Singapura, Taiwan, Estados Unidos da América.
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Países parceiros vizinhos

(Balcãs Ocidentais): Albânia, Bósnia-Herzegovina, Kosovo, 
Montenegro, Sérvia.

(Países da Parceria Oriental): Arménia, Azerbaijão, Bielorrússia, Geórgia, Moldávia, 
Ucrânia (território reconhecido pelo direito internacional).

(Mediterrâneo Meridional):  Argélia, Egito, Israel, Jordânia, Líbano, Líbia, Marrocos, 
Palestina, Síria, Tunísia.

Federação da Rússia, no território reconhecido pelo direito internacional.

Outros países parceiros

Andorra, Mónaco, São Marinho, Estado da Cidade do Vaticano, Suíça

(Ásia): Afeganistão, Bangladeche, Butão, Camboja, China, República Popular 
Democrática da Coreia, Índia, Indonésia Laos, Malásia, Maldivas, Mongólia, 
Mianmar, Nepal, Paquistão, Filipinas, Sri Lanca, Tailândia e Vietname.

Região 1

Região 2

Região 3

Região 4

Região 5

Região 6

Países do Programa

Podem participar plenamente em todas as ações, os Países 
Programa Erasmus+, a saber: Estados-Membros da União Eu-
ropeia (UE) e Antiga República Jugoslava da Macedónia, Is-
lândia, Liechenstein, Noruega e Turquia.
Os Países Parceiros podem participar em determinadas 
Ações do Programa, sob reserva de condições ou critérios 
específicos de acordo com o Guia Oficial do Programa.

Apresentar uma candidatura Erasmus+
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Educação  
e Formação
Escolas

Com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino e da 
aprendizagem nas escolas de toda a Europa, desde o nível 
pré-escolar ao secundário, o Erasmus+ proporciona oportu-
nidades para que as escolas colaborem com parceiros euro-
peus e desenvolvam as competências profissionais do seu 
pessoal. Através das Ações-Chave, o Erasmus+ apoia o inter-
câmbio de boas práticas e o ensaio de abordagens inova-
doras para problemas comuns, como o desenvolvimento de 
competências de base, a luta contra as desigualdades ou a 
prevenção do abandono escolar. São ainda incentivadas ati-
vidades que promovam ligações fora do contexto das esco-
las e noutras áreas da educação e formação.

Oportunidades para pessoal profissional

Os profissionais do ensino pré-escolar, básico ou secundá-
rio podem beneficiar de uma série de oportunidades para 
melhorar os seus conhecimentos e competências, sejam ao 
nível das línguas, informática ou outra área, através de cur-
sos de formação e de atividades de mobilidade noutros paí-
ses. As candidaturas são apresentadas por escolas e devem 

Parcerias  
entre escolas  

e outras 
organizações

Educação e Formação

incluir um plano europeu de desenvolvimento que descre-
va a forma como as atividades contribuirão para melhorar o 
funcionamento da escola enquanto instituição.

eTwinning: Cooperação em linha entre escolas

O «eTwinning» ajuda as escolas e a criar um ambiente pro-
pício à cooperação transcultural para alunos, professores e 
outro pessoal não docente. A cooperação em linha entre es-
colas proporciona oportunidades de intercâmbio de pessoal 
e de cooperação em projetos, bem como um fórum em linha, 
ferramentas gratuitas e apoio à ligação em rede com colegas 
europeus. Professores e outro pessoal não docente de di-
ferentes países podem trabalhar em projetos conjuntos. Os 
professores têm acesso a ferramentas e material pedagógi-
co em linha, podem trabalhar em rede com colegas e parti-
cipar em seminários e em grupos para a partilha de práticas.

Foi publicado um guia para os dirigentes escolares que 
pode ser consultado em http://ec.europa.eu/education/
opportunities/school/school-leaders-guide/guide_en.pdf

Guia dos 
dirigentes 
escolares
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Ensino superior

Com o objetivo modernizar e melhorar o ensino superior em 
toda a Europa e no resto do mundo, o Erasmus+ oferece aos 
estudantes e às pessoas que trabalham neste setor a pos-
sibilidade de desenvolverem as suas competências e me-
lhorarem as suas perspetivas de emprego. As instituições 
de ensino superior dos países participantes podem colabo-
rar com instituições de países vizinhos, de países dos Balcãs 
não pertencentes à UE e de países da Ásia, África e América 
Latina a fim de desenvolverem os sistemas educativos. Es-
tão previstas Alianças do Conhecimento que visam promo-
ver o intercâmbio de boas práticas entre as universidades e 
as empresas.
O programa abre possibilidades de aprendizagem no estran-
geiro para os estudantes e de desenvolvimento profissional 
para pessoal docente.

Cooperação fora da UE

As instituições de ensino superior podem participar em pro-
jetos colaborativos de reforço de capacidades, criados e ge-
ridos por um consórcio de instituições de ensino superior. 
O objetivo é contribuir para melhorar as competências, mo-
dernizar os sistemas e as instituições de ensino superior e 
criar parcerias entre sistemas de ensino da UE e do resto 
do mundo. Neste âmbito, podem participar instituições de 
ensino superior dos países do programa e dos países par-
ceiros elegíveis de outras regiões do mundo – como paí-
ses vizinhos da UE, Rússia, países candidatos ou potenciais 

Educação e Formação

candidatos à adesão à UE, América Latina, Ásia e países 
África-Caraíbas-Pacífico.
Nestas ações podem participar estudantes do ensino supe-
rior, pessoal docente e não-docente das instituições de en-
sino superior e empresas privadas. As instituições de ensino 
superior dos países vizinhos, dos países dos Balcãs não per-
tencentes à UE e dos países da Ásia, África e América Latina 
podem também participar em projetos realizados fora da UE.

Ensino e formação profissionais

Visando melhorar a qualidade do ensino e da formação pro-
fissionais na Europa, o Erasmus+ promove oportunidades de 
estágios no estrangeiro para alunos e professores. Ajuda a 
estabelecer parcerias estratégicas das instituições de ensino 
com organizações e empresas, a fim de criar laços estreitos 
entre o ensino e a formação e o mundo do trabalho. Preten-
de, desta forma, contribuir para melhorar a empregabilidade 
e as competências pessoais e reforçar a competitividade da 
economia europeia.
A cooperação entre instituições é importante para ajudar as 
organizações ligadas ao ensino e formação profissionais a 
estabelecer parcerias estratégicas e trabalhar com empre-
sas, parceiros sociais e autoridades regionais e locais, com 
o objetivo de assegurar formação de elevada qualidade, que 
responda às necessidades do mercado de trabalho nacio-
nal e europeu. 
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Educação de adultos

O Erasmus+ tem como objetivo tornar a educação de adultos 
mais acessível e melhorar os conhecimentos e as competên-
cias dos cidadãos em toda a Europa. Um dos desafios é o re-
conhecimento das qualificações adquiridas fora do sistema 
de educação formal. Qualquer organização, pública ou priva-
da, assim como autoridades locais ou regionais ativas no do-
mínio da educação de adultos, podem candidatar-se a ações 
neste âmbito, como proporcionar aos profissionais do setor 
troca de experiências e parcerias estratégicas.

Intercâmbio de pessoal entre organizações de
educação de adultos

Os profissionais da educação de adultos têm a possibilidade 
de trabalhar ou estudar durante algum tempo no estrangei-
ro. Este tipo de experiências e intercâmbios ajuda a melho-
rar as competências linguísticas e as competências intercul-
turais, proporcionando uma nova perspetiva de práticas e 
abordagens pedagógicas. É o caso da participação em cursos 
estruturados ou em eventos de formação, missões de ensi-
no ou formação numa organização de educação de adultos 
ou outra organização relevante. Os interessados podem ain-
da participar em atividades de acompanhamento ou obser-
vação de trabalho em organizações relevantes ativas no do-
mínio da educação de adultos. Estas atividades duram entre 
dois dias a dois meses, podendo prolongar-se até um ano. 

Educação e Formação

Instituições e organizações de educação de adultos de toda 
a Europa podem trabalhar em conjunto para trocar novas 
práticas em domínios de interesse comum, desenvolver no-
vas abordagens e melhorar a qualidade dos seus serviços.
Os projetos podem abordar temas como as competências de 
base e a cidadania ativa, bem como competências que facili-
tem o emprego e a inclusão social. 

A cooperação institucional pode incluir o desenvolvimento 
e teste de novos programas curriculares, métodos de ensi-
no e abordagens pedagógicas, utilizando tecnologias e fer-
ramentas de orientação. Os profissionais da educação de 
adultos – incluindo educadores, decisores políticos, forma-
dores e investigadores – podem colaborar, aprender uns com 
os outros, manter-se a par dos últimos desenvolvimentos e 
aceder a recursos através da Plataforma eletrónica para a 
educação de adultos na Europa (EPALE), que constitui um es-
paço em linha interativo. 

A cooperação com parceiros de vários países ajuda a moder-
nizar a educação de adultos em toda a Europa.

Cooperação 
entre ins-
tituições e 
organizações



Juventude  

Uma prioridade da UE 

A juventude é um precioso recurso da União Europeia. É uma 
mais valia e terá um papel decisivo para o objetivo da UE 
em manter e reforçar a sua posição de liderança enquan-
to espaço onde se produz o maior PIB do mundo e onde se 
vive com mais liberdade, democracia, respeitos pelos direi-
tos humanos, proteção ambiental e direitos sociais, com os 
seus 500 milhões de habitantes – apenas 7% da população 
mundial – a terem direito a aceder a 50% de todas as despe-
sas do Planeta.

Percebe-se, por isso, os grandes desafios que a União
Europeia tem pela frente. 

A juventude é a única geração que está presente nos 5 ob-
jetivos da Estratégia Europa 2020, onde se sustenta a gestão 
dos fundos comunitários do novo quadro financeiro. Pode-
-se afirmar que a juventude é a grande prioridade da UE e, 
por isso, não admira que as verbas que lhe são destinadas 
foram aumentadas para este período 2014-2020.

A juventude tem pela frente o grave problema do desempre-
go, cuja taxa é cerca do dobro da média geral. No entanto, 
assistimos diariamente ao paradoxo de existirem milhões 
de vagas de empregos por preencher na UE. Tal resulta num 
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A cooperação com as empresas contribui para desenvolver 
as competências empresariais e melhorar a empregabilida-
de dos formandos adultos. Contribui igualmente para me-
lhorar a gestão, a liderança e a relevância dos programas de 
ensino para adultos. Pode concretizar-se através de ações 
de observação no local de trabalho, colaboração no desen-
volvimento de programas curriculares e a realização de cur-
sos de formação e seminários. 

Após concluírem os seus cursos, os formandos adultos têm 
hipóteses de emprego nas empresas parceiras. Além disso, 
as empresas ajudam as instituições a dar uma resposta rá-
pida às necessidades do mercado de trabalho. Para estas 
ações podem candidatar-se empresas públicas e privadas, 
sejam grandes empresas e PME), organismos organismos 
nacionais ou regionais do setor público e associações.

Cooperação 
com empresas

Juventude



prejuízo para as economias europeias e para os potenciais 
beneficiários desse emprego. Por isso, a mobilidade é es-
sencial. Mas cabe também aos jovens assumir um papel ati-
vo para provocar medidas e ações políticas, nomeadamen-
te ao nível da valorização da formação e da dinamização do 
mercado de trabalho. Através de um verdadeiro e reforçado 
“diálogo estruturado”, os jovens devem participar nas de-
finições e no acompanhamento das políticas de juventude.
Existem vários programas com o objetivo do reforço da mo-
bilidade. Na defesa da importância estratégica da juventude 
como prioridade da UE, tive a oportunidade de propor a cria-
ção do programa ‘Eures – o teu primeiro emprego’, que dis-
ponibiliza condições para os jovens poderem ir à conquista 
de ofertas de emprego noutros Estados-Membros e, simulta-
neamente, incentivos às empresas para o recrutamento des-
ses jovens.

Portugal tem de ter a ambição de captar jovens de outros 
Estados-Membros e de dar condições para que os jovens 
portugueses, que saiam, voltem de forma a tirarmos partido 
dos seus conhecimentos, novas práticas e métodos.

Os jovens sabem que têm de estar preparados de forma a 
estarem à altura dos novos desafios e do cada vez mais exi-
gente e competitivo mercado de trabalho.

Os programas da União Europeia são ferramentas importan-
tes que devem ser utilizadas, neste espaço “Sem fronteiras” 
de 500 milhões de cidadãos europeus, para o reforço das 
competências da juventude. Nem sempre aproveitamos as 

oportunidades que temos, e muitas vezes porque a infor-
mação nem sempre é disponibilizada de uma forma sim-
ples e amiga, apesar de vivermos na “era da informação” e 
das “redes”.

Num momento em que há mais de 7,5 milhões de jovens eu-
ropeus, entre os 15 e os 24 anos, que estão desempregados 
e não seguem nenhum programa de formação, nem estu-
dam, todos os fundos e programas devem ser utilizados. A 
educação e a formação devem ser privilegiadas. A educação 
é, aliás, uma das áreas onde Portugal mais tem evidencia-
do progressos e onde terá de continuar a investir, de forma 
a cumprir os compromissos assumidos no âmbito da estra-
tégia UE 2020, nomeadamente, pelo menos 40% dos jovens 
até aos 34 anos terem um diploma de ensino superior e o 
abandono escolar ser reduzido para menos de 10%, em 2020.

A formação e a valorização de competências constituem a 
base necessária para sustentar o caminho para o sucesso 
de cada um e também do país, num mundo global cada vez 
mais concorrencial.

Os portugueses têm uma imagem de crédito e competência 
cada vez mais reforçada no Mundo. A qualificação dos nos-
sos jovens é apontada hoje, na Europa, como marca diferen-
ciadora de qualidade, ao ponto de serem preferencialmente 
procurados no mercado europeu de trabalho. Os jovens são, 
por isso, uma mais valia e um recurso de grande importân-
cia que Portugal muito precisa para assegurar um presente 
e um futuro mais positivos e sustentáveis.
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Temos de ter esta ambição de sermos um país com capa-
cidade para garantir condições para que as novas gerações 
olhem para Portugal como um espaço privilegiado para 
concretizar os seus projetos profissionais e de vida. Todos 
teremos a ganhar. Teremos, seguramente, um país mais for-
te. É para isso que estamos a trilhar este caminho difícil, de 
recuperar credibilidade e recolocar as contas em dia, den-
tro das nossas capacidades, e assim desonerar o futuro e as 
novas gerações. Este é um caminho de solidariedade e de 
responsabilidade.

Uma sociedade com futuro estima e promove 
a participação empenhada da juventude.

A mobilidade dos jovens no espaço europeu deve ser enca-
rada como uma oportunidade de reforço da valorização de 
competências e experiência, que pode e deve ser usada a 
favor de um Portugal melhor. Temos licenciados procurados 
nos países mais diversos da UE por serem mais qualificados 
e competentes. Temos também de aproveitar essa mobili-
dade como uma oportunidade para consolidação de conhe-
cimentos, competência e experiência desses jovens portu-
gueses, que queremos que regressem para ajudar Portugal 
na construção de um país sustentado num crescimento in-
teligente, sustentável e inclusivo. Para isso, é fundamental 
termos um país gerido com rigor orçamental, responsável 
e também solidário com as gerações futuras, porque não 
está disponível para aventuras ainda mais endividadoras 
que apenas onerarão ainda mais as novas gerações futuras.

A Iniciativa Emprego Jovem (IEJ) está inserida no progra-
ma para a Inclusão Social e Emprego. Apoia os jovens na 
faixa etária entre os 15 e 24 anos que não trabalham, não 
estudam, nem seguem qualquer formação (os chamados 
NEET – Não em Educação, Emprego ou Formação), nas re-
giões da UE que, em 2012, registavam uma taxa de desem-
prego jovem superior a 25%. A IEJ financia ações diretas para 
os cidadãos – e não reformas estruturais. Entre as ações ele-
gíveis estão programas de aprendizagem e estágios, ofertas 
de emprego, apoio às empresas start-up, atribuição de estí-
mulos ou subsídios que visam colocar o jovem no mercado 
de trabalho.
Com uma dotação de 3 mil milhões de euros do orçamento 
da UE – verba duplicada através de dotações dos orçamentos 
nacionais dos Estados-Membros –, os financiamentos da IEJ 
foram concentrados em 2014 e 2015, devendo prosseguir me-
diante a avaliação do sucesso da sua implementação.

Iniciativa 
Emprego Jovem*

* A iniciativa 
Emprego Jovem 
não integra 
o programa 
Erasmus+,  
mas sim o EaSi
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Resultados em Portugal

As medidas financiadas pela IEJ permitiram apoiar em Por-
tugal 40.709 jovens NEET, de acordo com os dados regista-
dos até 27 de novembro de 2015:
- 13.798 jovens NEET (dos quais 7.748 mulheres) benefician-
do de medidas de apoio ao emprego ou à sua contratação, 
incluindo 107 jovens  com deficiência e 304 migrantes – entre 
os quais se incluem 171 mulheres);
- 26.911 jovens NEET (dos quais 15.408 mulheres) benefician-
do de estágios profissionais, incluindo 50  pessoas com de-
ficiência e 336 migrantes – dos quais 200 são mulheres.

Os objetivos traçados para o programa de execução da IEJ 
em Portugal apontavam para o apoio a um total de 75.900 
jovens NEET (32.800 com medidas de emprego e 43.100 com 
estágios profissionais).

O teu primeiro 
emprego EURES
Lançado em 2011 como ação-piloto que propus na qualidade 
de deputado ao Parlamento Europeu e membro da comissão 
dos orçamentos, “O teu primeiro emprego EURES” é um pro-
grama de mobilidade profissional que visa ajudar cidadãos 
à procura de experiência profissional e empregadores que 
pretendem a colaboração de trabalhadores – independente-
mente das habilitações.
Esta iniciativa – financiada ao abrigo do programa para o Em-
prego e a Inovação Social (EaSI) – abrange jovens entre os 18 
e os 30 anos, assim como empresas, em particular PME. Aju-
da a encontrar um emprego, um estágio ou um programa de 
aprendizagem num Estado-Membro. Cada colocação tem a 
duração mínima de seis meses e pressupõe a celebração de 
um contrato formal de trabalho entre o jovem e o emprega-
dor, com direito a remuneração, reconhecimento dos direi-
tos laborais vigentes e a proteção social adequada, indepen-
dentemente do seu estatuto.

* “O teu primeiro 
emprego EURES” 
não integra 
o programa 
Erasmus+,  
mas sim o EaSi
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O candidato a trabalhar pela primeira vez num Estado-Mem-
bro não tem que necessariamente estar à procura do seu 
primeiro emprego. Além disso, esta iniciativa abrange tanto 
jovens altamente qualificados como jovens pouco qualifi-
cados. A seleção de projetos privilegia a experimentação e 
a inovação.

Os jovens beneficiários podem receber ajudas para despe-
sas de deslocação e alojamento, a par de formação, designa-
damente linguística. As pequenas e médias empresas (PME) 
podem candidatar-se a apoio financeiro para suportar parte 
dos custos de formação dos seus novos trabalhadores, es-
tagiários ou aprendizes e para os ajudar a estabelecer-se.

É assim um estímulo para as PME recrutarem e integrarem 
melhor jovens talentosos e aceitarem estagiários ou apren-
dizes de outros países europeus. O apoio financeiro con-
cedido pela ação “O teu primeiro EURES” destina-se a aju-
dar as PME, que são as principais afetadas por dificuldades 
associadas aos custos de mudança de país e à prestação 
de serviços de formação e orientação dos candidatos mó-
veis. As grandes empresas ou outras organizações que se-
jam elegíveis mas que não sejam abrangidas pela definição 
de «PME», bem como os serviços de emprego que atuem 
na qualidade de empregadores, também poderão participar 
neste programa, mas sem qualquer apoio financeiro.

“O teu primeiro emprego EURES” resultou, no período entre 
2012 e 2014, em cerca de 3.400 colocações profissionais, be-
neficiando maioritariamente jovens desempregados. Entre 
os setores económicos onde mais colocações se verificaram 
estão: Informação e Comunicação, Atividades Administrati-
vas e de Serviços de Apoio e Atividades de Saúde Humana 
e Assistência Social. 

A maioria dos jovens candidatos tinha idade inferior a 27 
anos e terminado pelo menos o ensino secundário ou pro-
fissional. Neste período inicial, os três principais países re-
crutadores foram Reino Unido, Alemanha e Espanha. Os três 
principais países de origem dos candidatos foram Espanha, 
Polónia e Suécia.
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Lista de verificação relativa ao candidato:

 » Nacional e legalmente residente num dos países da 
UE-28 ou da EFTA/EEE (Islândia e Noruega). 

 » Idade entre os 18 e os 35 anos à data de 
apresentação da candidatura. 

 » À procura de emprego, estágio ou programa de 
aprendizagem num país da UE ou da EFTA/EEE que 
não o seu país de residência. 

 » À procura de emprego ou com vontade de mudar de 
emprego (não necessariamente um candidato móvel 
à procura do primeiro emprego). 

 » Pode ser muito ou pouco qualificado à data 
da candidatura. 

 » Experiência de trabalho é útil mas não essencial.

Cobertura geográfica:

Bélgica, Bulgária, Republica Checa, Dinamarca, Alemanha, Estónia, Irlanda, Grécia, 
Espanha, França, Croácia, Itália, Chipre, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Hungria, 
Malta, Países Baixos, Áustria, Polónia, Portugal, Roménia, Eslovénia, Eslováquia, 
Finlândia, Suécia, Reino Unido e também Islândia e Noruega (países da EFTA/EEE).
Link: http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob

Lista de verificação relativa ao empregador:

 » Organização de grande dimensão ou PME legalmente 
estabelecida num país da UE ou da EFTA/EEE. 

 » Ter uma ou mais vagas de emprego, estágio ou 
programa de aprendizagem para preenchimento. 

 » Estar disposto a recrutar um candidato de um outro 
país da UE-28 ou da EFTA/EEE (Islândia e Noruega). 

 » Oferecer um posto de trabalho nos termos da 
legislação nacional em matéria laboral e de 
proteção social. 

 » Duração contratual mínima de 6 meses, colocação a 
tempo inteiro ou parcial (= ou > 50% ETI). 

 » Para estagiários ou aprendizes: ter capacidade para 
oferecer aprendizagem e formação no local de 
trabalho com vista à aquisição de competências, 
prestar ajuda com a mudança de residência e 
emitir um certificado/declaração de aptidões e 
competências adquiridas no final do recrutamento.
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Redes e 
informações 
Úteis
Reconhecimento e validação de
competências e qualificações

O Erasmus+ apoia os instrumentos da UE em matéria de 
transparência e reconhecimento de competências e quali-
ficações. O objetivo é assegurar que as competências e as 
qualificações podem ser mais facilmente reconhecidas e 
compreendidas, dentro e fora das fronteiras nacionais, em 
todos os subsistemas de educação e de formação, assim 
como no mercado de trabalho.

Destes instrumentos fazem parte o Europass, o Youthpass, 
o Quadro Europeu de Qualificações (QEQ / EQF), o Sistema 
Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos (ECTS), 
o Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação Profis-
sionais (ECVET), o Quadro de Referência Europeu de Garan-
tia da Qualidade (EQAVET), o Registo Europeu de Garantia da 
Qualidade (EQAR), a Associação Europeia para a Garantia da 
Qualidade no Ensino Superior (ENQA), assim como as redes 
da UE no domínio da educação e da formação que apoiam 
estes instrumentos, designadamente o Centro Nacional de 
Informação sobre o Reconhecimento Académico (NARIC), as 
redes Euroguidance e os Centros Nacionais Europass e os 
pontos de coordenação nacionais do QEQ / EQF.

Estes instrumentos ajudam igualmente a concretização das 
políticas de educação, de formação e de juventude no âm-
bito da Estratégia Europa 2020. Contribuem para uma me-
lhor integração no mercado de trabalho e uma maior mobi-
lidade no espaço europeu.
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EQAVET

O Quadro Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensi-
no e a Formação Profissionais (EQAVET) é um instrumento 
a adotar de forma voluntária pelos Estados-Membros que 
lhes permite documentar, desenvolver, monitorizar, avaliar e 
melhorar a eficiência da oferta e a qualidade do ensino e 
formação profissionais.  Implica processos de monitorização 
regulares, critérios e indicadores de qualidade e produção 
de relatórios por parte dos sistemas e dos operadores de 
EFP. (http://www.eqavet.eu)

Centros Nacionais de Informação sobre o
Reconhecimento Académico (NARIC)

A par de informações sobre reconhecimento de diplomas e 
períodos de estudo noutros países europeus, a rede NARIC 
presta aconselhamento a qualquer pessoa que viaje para o 
estrangeiro para fins de trabalho ou enriquecimento acadé-
mico, mas também a instituições, estudantes, conselheiros, 
pais, professores e potenciais empregadores.
(www.enic-naric.net)

Rede de equipas nacionais de peritos ECVET

As Equipas Nacionais de Peritos ECVET fornecem um conjun-
to de competências especializadas para apoiar a instaura-
ção de um Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Forma-
ção Profissionais (ECVET). Promovem a adoção, a aplicação 

e a utilização do ECVET nos Países do Programa e prestam 
aconselhamento aos organismos e às instituições compe-
tentes em matéria de ensino e formação profissionais. (www.
ecvet-team.eu)

Centros de Recursos SALTO para a Juventude

Os Centros de Recursos SALTO para a Juventude procuram 
ajudar a melhorar a qualidade dos projetos Erasmus+ no se-
tor da juventude. Fornecem recursos, informações e forma-
ção em domínios específicos às Agências Nacionais e a ou-
tros intervenientes envolvidos na animação de juventude, 
para além de promoverem o reconhecimento da aprendiza-
gem não-formal e informal. (www.salto-youth.net)

Otlas

É uma ferramenta de pesquisa de parceiros online para or-
ganizações do setor da juventude. Está integrada nos Cen-
tros de Recursos SALTO. As organizações podem registar as 
suas informações de contacto e domínios de interesse na 
Otlas, para além de criar pedidos de parceria para ideias de 
projetos. (www.otlas.eu)

Rede Eurodesk

Presente em todos os países do Programa e coordenada 
ao nível europeu pelo Gabinete de Ligação Eurodesk em 
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Bruxelas, a rede Eurodesk disponibiliza serviços de informa-
ção sobre financiamento, eventos e publicações nos domí-
nios da educação, da formação e da juventude. (www.euro-
desk.org)

Portal Europeu da Juventude

O Portal Europeu da Juventude disponibiliza informações e 
oportunidades a nível europeu e nacional de interesse para 
jovens que vivam, estudem e trabalhem na Europa. As in-
formações fornecidas dividem-se em oito temas principais, 
abrangem 33 países e estão disponíveis em 28 línguas, in-
cluindo norueguês, turco, macedónio e islandês. (www.eu-
ropa.eu/youth)

Fórum Europeu da Juventude (FEJ)

Agregando organizações nacionais de juventude de toda a 
Europa (conselhos nacionais e organizações internacionais 
não governamentais), o FEJ é uma organização que procura 
mobilizar os jovens no aprofundamento da integração euro-
peia e na realidade social, promover os direitos e as oportu-
nidades dos jovens. Assume-se como porta-voz dos jovens 
na Europa, contribui para o trabalho socioeducativo a favor 
dos jovens noutras partes do mundo e influencia políticas 
que favoreçam a juventude. (www.youthforum.org)

Rede Eurydice

A rede Eurydice constitui uma vasta fonte de informação so-
bre os sistemas nacionais de educação, incluindo descri-
ções detalhadas, perspetivas gerais, indicadores e estatísti-
cas, factos, números e até calendários escolares. Centra-se 
principalmente na forma como a educação na Europa está 
estruturada e organizada a todos os níveis, e procura con-
tribuir para uma melhor compreensão mútua dos sistemas 
existentes na Europa. 
(http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice.

eTwinning

Escolas e profissionais da educação (educadores de infân-
cia, professores, diretores, bibliotecários) podem beneficiar 
de uma plataforma de comunicação e partilha online, pro-
movendo a colaboração e o desenvolvimento de projetos co-
muns e parcerias, de curta ou longa duração. Lançado em 
2005, o Portal eTwinning (www.etwinning.net) está disponível 
em 28 línguas e envolve mais de 230.277 docentes e mais de 
5462 projetos entre duas ou mais escolas europeias. O Servi-
ço de Apoio Central está localizado na European Schoolnet, 
uma parceria internacional de 31 Ministérios da Educação 
europeus e conta ainda com a ajuda de 37 Serviços de Apoio 
Nacional, sediados nos vários países europeus.
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EPALE

Aberta a professores, formadores e voluntários, bem como 
aos responsáveis políticos, investigadores e académicos 
envolvidos na educação de adultos, a plataforma eletróni-
ca EPALE é uma iniciativa nova financiada pelo programa 
Erasmus+.
Dispõe de redes interativas, calendário de eventos europeus 
e nacionais, informações sobre oportunidades de desenvol-
vimento profissional e projetos de cooperação e mobilidade, 
biblioteca de recursos, «feeds» de notícias e artigos de es-
pecialistas na aprendizagem de adultos. (http://ec.europa.
eu/epale)

Rede de peritos para a reforma do ensino
superior (HERE)

As Equipas Nacionais de Peritos para a Reforma do Ensino 
Superior (HERE – higher education reform experts) são cons-
tituídas por peritos no domínio do ensino superior (reitores, 
vice-reitores, diretores, académicos, estudantes), participam 
no desenvolvimento de políticas para o setor e asseguram a 
perícia necessária às autoridades e às partes interessadas 
para a promoção de reformas e para intensificar os progres-
sos a nível do ensino superior nos Países Parceiros – Balcãs 
Ocidentais, países do Mediterrâneo Oriental e Meridional, 
Rússia e Ásia Central.

Rede Euroguidance

A rede Euroguidance é uma rede europeia dirigida primor-
dialmente aos técnicos de orientação profissional e aos res-
ponsáveis políticos, tanto do setor educativo como do setor 
do emprego. Dispõe de centros nacionais de recursos e de 
informação, que visam promover as orientações europeias 
para o ensino e a formação profissionais e fornecer infor-
mação de qualidade sobre a aprendizagem ao longo da vida 
e a mobilidade para fins de aprendizagem. (http://eurogui-
dance.eu).

 
Centros Nacionais Europass

O Europass destina-se a ajudar as pessoas a apresentarem 
e documentarem as suas competências e qualificações de 
forma clara e transparente em toda a Europa. Esta iniciativa 
facilita a comunicação entre os candidatos a emprego e os 
empregadores, assim como a mobilidade para fins de traba-
lho ou aprendizagem. (http://europass.cedefop.europa.eu)
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Estatísticas  
da execução  
do Erasmus+  
em Portugal

Bolsas para estudo, formação ou voluntariado 
no estrangeiro – Portugal, 2014

No primeiro ano de Erasmus +, em 2014, 14.776 portugueses 
beneficiaram de bolsas para estudo, formação ou volunta-
riado no estrangeiro, que totalizaram um investimento de 
26 milhões de euros em subvenções. Estas bolsas ajudam a 
melhorar as competências, a empregabilidade e a consciên-
cia intercultural das pessoas. Incentivam também os jovens 
a participar na vida democrática.

Bolsa (€) Participantes Projetos

Educação escolar (staff) 1 263 662 738 33

Educação e formação vocacional  
(staff e estudantes) 7 212 609 2 341 74

Educação superior 
(staff e estudantes) 14 798 859 8 047 88

Educação para adultos (staff) 235 432 137 6

Juventude (intercâmbio,
"trabalhadores juvenis", 
e voluntariado)

3 399 592 3 513 142
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Projetos de cooperação

Os projetos de cooperação levam escolas, universidades, or-
ganizações de juventude, autoridades públicas e empresas 
a trabalharem em conjunto, aprendendo uns com os outros 
e fortalecendo os sistemas de educação e da juventude em 
todos os países da UE. Foram estabelecidas 39 participa-
ções estratégicas, envolvendo 229 organizações. Pretende-
-se, assim, estimular a inovação e a criatividade e melhorar 
as perspetivas de emprego.

Bolsa (€) Participantes Projetos

Educação escolar 3 034 724 76 15

Educação e formação vocacional 2 349 524 58 10

Educação superior 892 780 32 3

Educação para adultos 1 115 884 28 4

Juventude 797 255 35 7

Estatísticas do Ensino Superior

O Erasmus+ permite que os alunos estudem ou estagiem 
numa empresa no estrangeiro. Possibilita também que pes-
soal docente se forme ou ensine no estrangeiro.
No âmbito do programa anterior (2007-2013), os “intercâm-
bios Erasmus” (através do programa Aprendizagem Ao Longo 
da Vida) envolveram milhares de alunos e professores.

Estudantes Enviados

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

4.753 5.394 5.388 5.964 6.484 7.041 6.957

Estágios + Estudos = Total de estudantes enviados

Estudantes Recebidos

Staff

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

5.579 6.232 7.385 8.536 9.197 9.869 10.430

2007/08 2013/14

Enviados 827 1.278

Recebidos 1.368 3.022

Estágios + Estudos = Total de estudantes recebidos
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Mobilidade dos Estudantes

Top 5 das instituições de origem
1. Universidade do Porto
2. Universidade Técnica de Lisboa
3. Universidade Nova de Lisboa
4. Universidade de Coimbra
5. Universidade de Lisboa

Top 5 das instituições de destino
1. Universidade Técnica de Lisboa
2. Universidade do Porto
3. Universidade de Coimbra
4. Universidade Nova de Lisboa
5. Universidade de Lisboa

Top 5 dos países de origem
1. Espanha
2. Itália
3. Polónia
4. Alemanha
5. Turquia

Top 5 dos países de destino
1. Espanha
2. Itália
3. Polónia
4. França
5. Rep. Checa

Glossário

AN Agência Nacional

BEI Banco Europeu de Investimento

CEES Carta Erasmus para o Ensino Superior

DG EAC Direção-Geral da Educação e da Cultura

EACEA Education, Audiovisual and Culture Executive Agency / Agência Executiva para 
Educação, Audiovisual e Cultura

EaSI Programa para o Emprego e a Inovação Social.

ECAS Sistema de Autenticação da Comissão Europeia (European Commission 
Authentication System)

ECTS Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos

ECVET Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação Profissionais.

EEES Espaço Europeu do Ensino Superior

EFP Ensino e Formação Profissionais

ELL Selo Europeu das Línguas

EPALE Plataforma Eletrónica para a Educação de Adultos na Europa.

EQAR Registo Europeu de Garantia da Qualidade

EQAVET Quadro Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e a Formação 
Profissionais.

ESCO Classificação Europeia das Competências, Aptidões, Qualificações e Profissões

HERE Rede de Peritos para a Reforma do Ensino Superior

IES Instituição de Ensino Superior

ISP Programa de estudos intensivos

MCEM Mestrados Conjuntos Erasmus Mundus

NARIC Centro Nacional de Informação sobre o Reconhecimento Académico

NEO Gabinete Nacional Erasmus+

PIB Produto Interno Bruto.
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PIC Código de identificação do participante

PME Pequenas e Medias Empresas.

QEQ (EQF): Quadro Europeu de Qualificações

QNQ Quadro Nacional de Qualificações

REA Recursos educativos abertos

SUR Sistema de Registo Único

SVE Serviço Voluntário Europeu.

TIC Tecnologias de Informação e comunicação.

UE União Europeia

Links

Agência nacional Erasmus+ 
http://www.erasmusmais.pt

Agência nacional Juventude em Ação 
http://www.juventude.pt

Comissão Europeia 
http://ec.europa.eu

Erasmus+ 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus

Estratégia Europa 2020 
http://ec.europa.eu/europe2020

O teu primeiro emprego EURES 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=993&langId=pt

Portugal Europeu da Juventude 
http://europa.eu/youth
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» Membro do Conselho de Administração do Instituto
Francisco Sá Carneiro.
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» Autor dos livros:

“Sem Fronteiras – programas disponíveis para jovens”
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Coleção Europa – Pela Nossa Terra

N.1 União Europeia, história e instituições

N.2 Estratégia Europa 2020

N.3 Quadro Financeiro Plurianual 2014 – 2020

N.4 Política de Coesão 2014 – 2020

N.5 Portugal 2020

N.6 Horizonte 2020 

N.7 Erasmus+

N.8 Fundos Europeus para as PME

125

União Europeia



N.7 – Erasmus+


