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O QUE É O «ERASMUS+»?
O Erasmus+ é o programa da União Europeia para a educação, a formação, 
a juventude e o desporto.

Uma nova geração do Erasmus+ foi lançada em 2021, com novos recursos 
estimulantes, nomeadamente oportunidades de mobilidade para aprendentes 
adultos e pessoal educativo, e acreditações permanentes para prestadores de 
educação de adultos e outras organizações.

QUE VANTAGENS TRAZ PARA A EDUCAÇÃO 
DE ADULTOS?
O Erasmus+ oferece uma série de oportunidades para aprendentes adultos, 
professores e outro pessoal educativo melhorarem os seus conhecimentos, 
aptidões e competências. Também pode fornecer acesso a educação 
complementar para aprendentes adultos com menos oportunidades, tais como 
pessoas que enfrentam obstáculos sociais e económicos. Para prestadores de 
educação de adultos e outras organizações, o programa oferece às instituições 
ou organizações educativas a possibilidade de cooperarem com uma ampla 
gama de parceiros no estrangeiro e de se tornarem mais abertas, dinâmicas 
e atrativas. Os participantes podem reforçar a sua capacidade de operar em 
ambientes diferentes, para satisfazer necessidades pessoais e aumentar a sua 
vontade de aprender mais.

QUE PAÍSES PODEM PARTICIPAR?
As organizações candidatas a projetos Erasmus+ devem ser oriundas de um dos 
27 Estados-Membros da UE, ou de um dos países plenamente associados ao 
Programa: Islândia, Listenstaine, Macedónia do Norte, Noruega, Sérvia 
e Turquia.

As organizações de outros países podem participar em alguns dos formatos de 
projetos disponíveis como parceiros. As regras de cada formato de projeto estão 

descritas no Guia do Programa 
Erasmus+.

QUEM PODE 
CANDIDATAR-SE?
As organizações elegíveis incluem 
organizações de educação formal, 
informal e não formal de adultos, 
autoridades públicas locais e regionais, 
organismos de coordenação e outras 
organizações ativas no setor da 
educação de adultos.

Para verificar se a sua organização 
é elegível, visite o sítio Web da sua 
agência nacional!

«É muito importante trocar 
pontos de vista que não só 
atravessam fronteiras 
geográficas, mas também 
reúnem especialistas de 
diferentes áreas para que 
a nossa compreensão das 
diferentes perspetivas possa 
crescer. A aprendizagem mútua não 
é apenas uma expressão bonita — 
é imprescindível no nosso mundo.» 

Maria Rigle, 
coordenadora do projeto Erasmus+ 
«Ajudar as organizações europeias 
a integrar a dimensão de género».

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pt-pt/node/2700
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pt-pt/node/2700
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities-under-erasmus
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pt-pt/agencias-nacionais


QUE OPORTUNIDADES PARA A EDUCAÇÃO DE ADULTOS? 3

Prioridades Erasmus+: 
ingredientes essenciais para 
qualquer projeto!
O programa Erasmus+ pretende dar resposta a muitos dos desafios que 
a Europa enfrenta, tanto agora como nos próximos anos, e incorpora as 
prioridades políticas. Os projetos Erasmus+ visam abordar e ajudar-nos com os 
seguintes aspetos:

Inclusão e diversidade
O Erasmus+ foi concebido para ser 
inclusivo e oferecer oportunidades 
iguais para todos, independentemente 
da respetiva idade e contexto 
socioeconómico. Há financiamento 
adicional específico disponível para 
quaisquer organizações que desejem 
implementar projetos inclusivos.

Educação digital
A dimensão digital atravessa todo 
o Programa. Existem atividades virtuais 
de aprendizagem e materiais de apoio 
para professores que pretendem 
melhorar a sua utilização das 
ferramentas digitais, uma comunidade 
em linha na plataforma EPALE, e muito 
mais.

Sustentabilidade 
ambiental
O Erasmus+ incentiva todos os projetos 
a incorporarem práticas amigas do 
ambiente e a educarem os seus 
participantes para a sustentabilidade 
ambiental. Por exemplo, há 
financiamento adicional disponível para 
o uso de transportes de baixas 
emissões de carbono, como o comboio.

Participação
Aumentar a participação das pessoas 
na vida democrática é crucial para 
o futuro da UE. O Erasmus+ visa 
proporcionar aos jovens e adultos as 
experiências, aptidões e competências 
de que necessitam para se tornarem 
cidadãos europeus ativos.
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QUE AÇÕES EXISTEM NA EDUCAÇÃO DE 
ADULTOS?

O Programa oferece diferentes oportunidades para participantes 
individuais e para organizações.

A ação-chave 1 diz respeito à mobilidade. Apoia pessoas que passam 
períodos de aprendizagem no estrangeiro numa instituição de acolhimento.

A ação-chave 2 diz respeito à cooperação. Apoia o desenvolvimento das 
organizações através do intercâmbio de boas práticas e da criação de 
redes.

Mobilidade individual para fins 
de aprendizagem

 ▶ Acreditação Erasmus
 ▶ Projetos de mobilidade de curta 
duração

Cooperação entre organizações 
e instituições

 ▶ Parcerias de cooperação
 ▶ Parcerias de pequena dimensão
 ▶ Projetos orientados para o futuro

Ação- 
-chave 2

Ação- 
-chave 1
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AÇÃO-CHAVE 1: MOBILIDADE INDIVIDUAL 
PARA FINS DE APRENDIZAGEM

A ação-chave 1 apoia organizações que oferecem educação de adultos, ou com 
outras funções neste domínio, que pretendam organizar atividades de mobilidade 
para fins de aprendizagem destinadas a aprendentes adultos com menos 
oportunidades, professores, formadores e pessoal da educação de adultos.

Os projetos são liderados pela organização candidata, como um prestador 
de educação de adultos, uma organização ativa no domínio da educação 
e formação, ou uma autoridade local, que envia os participantes para uma 
organização de acolhimento no estrangeiro. Os aprendentes adultos e o 
pessoal educativo são envolvidos através do projeto da sua organização.

Esta ação tem dois objetivos importantes: beneficiar os participantes 
individuais que vão para o estrangeiro e ajudar a desenvolver as 
instituições de ensino, aumentar a sua capacidade de cooperação 
transfronteiriça e melhorar o ensino e a aprendizagem para todos, não 
apenas para aqueles que viajam. As atividades de mobilidade financiadas 
são um instrumento para alcançar estes objetivos!

EXISTEM DUAS FORMAS DE CANDIDATURA 
A FINANCIAMENTO

Projetos de curta duração
São pequenos projetos com duração de 6 
a 18 meses e que envolvem até 30 participantes. Os 
projetos de curta duração são a melhor opção para 
as organizações que experimentam o Erasmus+ pela 
primeira vez, ou para aquelas que pretendem 
organizar apenas um número reduzido de 
atividades.

Acreditação Erasmus
A Acreditação Erasmus é semelhante a um cartão 
de membro para atividades de mobilidade. Dá às 
organizações acesso garantido ao financiamento da 
ação-chave 1 em cada ano. 
Para se candidatar, 
a organização precisa de 
criar um Plano Erasmus de, 
pelo menos, 2 anos.

Ainda não está pronto 
para se candidatar?

Há outras formas de 
participar! Pode:

 ▶ Juntar-se a um 
consórcio de 
mobilidade criado por 
uma organização 
coordenadora acreditada 
no seu país!

 ▶ Tornar-se uma 
organização de 
acolhimento e receber 
participantes do 
estrangeiro para saber 
mais sobre o Erasmus+ 
antes de se candidatar!

https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/fe4eb1b7-a252-11eb-b85c-01aa75ed71a1
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QUE TIPO DE ATIVIDADES DE MOBILIDADE 
PODE ORGANIZAR NA AÇÃO-CHAVE 1?

Há vários formatos de mobilidade estimulantes e diferentes disponíveis na 
ação-chave 1, tanto para os aprendentes como para o pessoal educativo.

Cada projeto de mobilidade pode incluir várias atividades distintas em 
qualquer país associado ao Programa, o que permite ser criativo, 
combinando diferentes formatos!

Mobilidade dos aprendentes 
adultos

 ▶ Mobilidade de grupo de 
aprendentes adultos: os 
aprendentes da organização de envio 
podem passar um período de tempo 
noutro país para beneficiar de uma 
aprendizagem inovadora, organizada 
através da cooperação entre as 
organizações de envio e de acolhimento.

 ▶ Mobilidade individual para fins de 
aprendizagem de aprendentes 
adultos: os aprendentes podem passar um 
período de tempo no estrangeiro, numa 
organização de acolhimento, para melhorar os seus 
conhecimentos e competências, beneficiando de um programa 
personalizado de aprendizagem adaptado às suas necessidades.

QUE CUSTOS SÃO COBERTOS NA 
AÇÃO-CHAVE 1?

Alojamento

Viagem Aprendizagem de línguas

Visitas preparatórias

Inclusão

Cursos para pessoal

Despesas de organização

Custos com vistos e entrada
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 ▶ Job shadowing (acompanhamento no 
local de trabalho): os professores 
e outros membros do pessoal podem 
beneficiar de uma experiência de 
aprendizagem prática, acompanhando 
o trabalho diário dos seus pares nas 
organizações de acolhimento.

 ▶ Missões de ensino: os professores 
podem passar um período a lecionar ou a dar 

formação no estrangeiro, aprendendo através 
da prática e adquirindo uma perspetiva mais 

ampla sobre a educação de adultos na Europa.

 ▶ Cursos e formação: os professores e outros 
membros do pessoal podem frequentar cursos ou 
formações no estrangeiro para desenvolver as suas 
competências e conhecimentos, e depois aplicá-los 
na sua organização de envio.

Mobilidade do pessoal educativo

CONVIDADOS ESPECIAIS DO ERASMUS+ NA 
SUA ORGANIZAÇÃO!

Também pode utilizar o financiamento do Erasmus+ para convidar:

 ▶ Peritos - professores experientes, responsáveis políticos, formadores 
e outros profissionais do estrangeiro com experiência com a qual deseja 
aprender.

 ▶ Professores em formação que estejam matriculados ou 
recém-formados num programa de formação de professores no 
estrangeiro.

QUE TAL INTERCÂMBIOS 
BIDIRECIONAIS?

Pode ser muito interessante estabelecer intercâmbios 
bidirecionais com os seus parceiros no estrangeiro! 

Tal é possível quando a sua organização parceira também tem 
o seu próprio projeto de mobilidade Erasmus+ ou uma 
acreditação.
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Na atual sociedade do descartável, parece que nada tem 
valor, que podemos trocar a roupa ou mesmo as pessoas 
à nossa volta num abrir e fechar de olhos. O projeto 
Chic&Craft pretende que as pessoas voltem a valorizar 
o que está ao seu redor. Tem por objetivo mostrar-lhes que 
a criatividade, a aprendizagem ao longo da vida e a empatia 
são ferramentas poderosas que podem mudar o mundo!

Com instruções fáceis online e um kit de ferramentas de 
aprendizagem entre pares, as pessoas com problemas de 
saúde mental podem tornar-se orgulhosas, mais 
autoconfiantes, mais criativas e muito positivas sobre as 
perspetivas futuras.

Projeto «Chic&Craft»:

Precisa 
de inspiração?  
Segue-se um 

exemplo

Encontre mais  
projetos na 

Plataforma de 
Resultados dos 

Projetos Erasmus!

http://chicandcraft.intras.es/
http://chicandcraft.intras.es/index.php/downloadable-fashion-units
http://chicandcraft.intras.es/index.php/peer-learning-toolkit
http://chicandcraft.intras.es/index.php/peer-learning-toolkit
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects
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AÇÃO-CHAVE 2: COOPERAÇÃO ENTRE 
ORGANIZAÇÕES E INSTITUIÇÕES

A ação-chave 2 apoia parcerias transfronteiriças de diferentes dimensões 
e formatos. As parcerias são sempre constituídas por organizações de 
diferentes países e lideradas por uma organização coordenadora que 
apresenta a candidatura em nome do projeto.

Todos os projetos financiados estão ligados a uma ou várias grandes 
prioridades políticas europeias. Além disso, os parceiros do projeto definem 
os objetivos mais específicos do projeto com base nos seus interesses 
e conhecimentos comuns.

Os objetivos do projeto incluirão frequentemente o reforço de capacidades 
através do desenvolvimento de ferramentas e formas de trabalho 
inovadoras, de intercâmbios de boas práticas e da criação de vínculos entre 
educação, empresas e sociedade civil, com atenção especial às pessoas 
com menos oportunidades.

Existem dois tipos de parcerias para ajudar as organizações a trabalhar, 
aprender e crescer juntas.

Parcerias de pequena dimensão
As parcerias de pequena dimensão são um 
formato de cooperação mais simples, ideal para as 
organizações de base e os recém-chegados ao 
Erasmus+. As parcerias são compostas pelo menos 
por duas organizações de diferentes países 
e podem durar entre seis meses e dois anos.

Parcerias de cooperação
As parcerias de cooperação são o formato de 
parceria mais comum. Podem ser criadas pelo 
menos por três organizações de diferentes países, 
com duração de um a três anos.

120 000 EUR

30 000 EUR

250 000 EUR

60 000 EUR

400 000 EUR

Opções de subvenção:

Opções de subvenção:

Como funciona o financiamento na ação-chave 2?
O financiamento no âmbito das parcerias de cooperação e de pequena 
dimensão é acompanhado de opções de subvenção predefinidas. Terá de 
decidir qual das opções disponíveis se adapta melhor à sua ideia de projeto 
e, em seguida, explicar a sua escolha na candidatura.
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SELO EUROPEU DAS LÍNGUAS
O Selo Europeu das Línguas é um prémio atribuído aos 
projetos mais inovadores no ensino e aprendizagem de línguas na 
educação de adultos, mas não só.  Promove a excelência no 
ensino das línguas e sensibiliza para a cooperação europeia nesta 
área.

PLATAFORMA DE INTERCÂMBIO
A EPALE é a plataforma para a comunidade de educação de 
adultos na Europa onde professores, investigadores, formadores 
de professores, outro pessoal da educação de adultos e decisores 
políticos podem entrar em contacto e aprender uns com os outros 
através de publicações em blogues, de fóruns e da ferramenta de 
pesquisa de parceiros. Inclui também uma central de notícias, 
eventos, podcasts e debates sobre educação de adultos na 
Europa, e oferece orientação aos beneficiários e futuros 
candidatos do Erasmus+ no seu espaço Erasmus+.

Tenha um lugar único na comunidade de aprendizagem de 
adultos na Europa e comece a experimentá-la agora!

https://education.ec.europa.eu/focus-topics/improving-quality-equity/multilingualism/european-language-initiatives
https://education.ec.europa.eu/pt-pt/selo-europeu-das-linguas
https://epale.ec.europa.eu/pt
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AÇÃO-CHAVE 2: COOPERAÇÃO ENTRE 
ORGANIZAÇÕES E INSTITUIÇÕES

Projetos orientados para o futuro
Projetos em grande escala que visam elaborar práticas e métodos políticos 
inovadores com potencial para serem integrados. Apoiam ideias orientadas 
para o futuro que respondem às principais prioridades europeias 
e contribuem para melhorar os sistemas de educação, formação 
e juventude.

O objetivo dos projetos que apoiam a educação de adultos é oferecer aos 
adultos oportunidades flexíveis para melhorarem as suas competências 
em literacia, numeracia e literacia digital e para progredirem em direção 
a níveis de qualificações mais elevados, relevantes para o mercado de 
trabalho e para a participação ativa na sociedade.

A subvenção concedida é determinada pelo orçamento estimado, que pode 
chegar aos 1 000 000 EUR.

Esta ação é implementada pela Agência de 
Execução Europeia da Educação e da Cultura

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pt-pt/node/2668
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=pt
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en


MAIS INFORMAÇÕES

COMO SE CANDIDATAR?
Através da agência nacional Erasmus+ no seu país:

 ▶ Acreditação Erasmus
 ▶ Projetos da ação-chave 1
 ▶ Parcerias de pequena dimensão
 ▶ Parcerias de cooperação

Através da Agência de Execução Europeia da Educação 
e da Cultura em Bruxelas:

 ▶ Parcerias de cooperação lideradas por ONG europeias
 ▶ Projetos orientados para o futuro

MAIS INFORMAÇÕES
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 ▶ Não hesite em contactar 
a sua agência nacional 
para receber mais 
orientações sobre as 
ações e atividades que se 
adequam às necessidades 
da sua organização e para 
obter aconselhamento 
sobre como preparar uma 
candidatura.

 ▶ Leia o Guia do 
Programa Erasmus+

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pt-pt/agencias-nacionais
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pt-pt/node/2700
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pt-pt/node/2700
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pt-pt/agencias-nacionais
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pt-pt/node/2700
http://
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
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