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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, trazendo novos recursos estimulantes, 

nomeadamente oportunidades de mobilidade para 
aprendentes e pessoal do ensino e formação 

profissional (EFP) e acreditações permanentes para 
prestadores de EFP e outras organizações.

QUE VANTAGENS TRAZ PARA O ENSINO 
E FORMAÇÃO PROFISSIONAL?
O Erasmus+ oferece uma série de oportunidades para aprendentes, 
aprendizes, professores e outro pessoal do ensino e formação profissional 
melhorarem os seus conhecimentos, aptidões e competências. 
O Programa oferece aos prestadores de EFP e a outras organizações 
a possibilidade de cooperarem com uma variedade de parceiros no 
estrangeiro e de se tornarem mais abertos, dinâmicos e atrativos.

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.

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 que 
oferecem ensino e formação profissional inicial e contínua 
e outras organizações com um papel neste domínio.

As regras de execução dependem do sistema educativo 
específico de cada país. Para verificar se a sua organização 
é elegível, visite o sítio Web da sua agência nacional!

«Hoje, a inter-
nacionalização 

da educação tor-
nou-se indispensá-
vel para as escolas. 

Erasmus+ 
é sinónimo de ino-

vação, empreende-
dorismo, 

enriquecimento 
e conhecimento.»

Alfredo Garmendia, 
coordenador do 

projeto Erasmus+ 
para a «Mobilidade 

Urbana Elétrica».

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
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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 organizações que 
desejem tornar os seus projetos mais 
inclusivos.

Participação
Aumentar a participação dos jovens 
na vida democrática é crucial para 
o futuro da UE. O Erasmus+ 
proporciona aos jovens as 
experiências, aptidões 
e competências de que necessitam 
para se tornarem cidadãos 
europeus ativos.

Educação digital
A dimensão digital atravessa todo 
o Programa. Existem atividades 
virtuais de aprendizagem, cursos de 
formação para professores que 
pretendam melhorar a sua utilização 
das ferramentas digitais, uma 
comunidade em 
linha no eTwinning, 
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 
com baixas emissões de carbono, 
como o comboio.

Prioridades Erasmus+: 
ingredientes essenciais para 
qualquer projeto!
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QUE AÇÕES EXISTEM NO ERASMUS+ 
PARA O EFP?

O Programa oferece diferentes oportunidades para indivíduos 
e para organizações.

A ação-chave 1 diz respeito à mobilidade. Apoia indivíduos que 
passam períodos de aprendizagem no estrangeiro numa 
organização 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.

As ações Jean Monnet promovem o conhecimento sobre a União 
Europeia no ensino e formação profissional.

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
 ▶ Centros de Excelência Profissional
 ▶ Projetos orientados para o futuro
 ▶ Projetos de reforço de capacidades
 ▶ Alianças para a Inovação

Ações Jean Monnet
 ▶ Formação de Professores Jean Monnet
 ▶ Iniciativas «Aprender sobre a UE»
 ▶ Redes Jean Monnet

Ações 
Jean 

Monnet

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 ensino e formação 
profissional, ou com outras funções neste domínio, que pretendam 
organizar atividades de mobilidade para fins de aprendizagem 
destinadas a aprendentes, recém-formados, professores, formadores 
e outro pessoal.

Os projetos são liderados pela organização candidata, por exemplo, um 
prestador de EFP que envia os participantes para uma organização de 
acolhimento no estrangeiro, nomeadamente uma empresa para 
estágio. Aprendentes e pessoal são então 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, aumentando a sua capacidade de cooperação 
transfronteiriça e melhorando 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!

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.

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.

EXISTEM DUAS FORMAS DE CANDIDATURA 
A FINANCIAMENTO

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?

Existem vários formatos estimulantes de mobilidade, tanto para os 
aprendentes como para o pessoal. Cada projeto de mobilidade pode 
incluir atividades distintas em qualquer país do mundo, o que permite 
ser criativo combinando diferentes formatos!

 ▶ Mobilidade para fins de 
aprendizagem de curta duração: os 
aprendentes podem passar um período 
de 10 dias a 3 meses a aprender num 
prestador de EFP de acolhimento ou 
a realizar um estágio numa empresa 
no estrangeiro.

 ▶ Mobilidade para fins de 
aprendizagem de longa duração 
(ErasmusPro): os períodos de estágio 
ou aprendizagem superiores a 3 meses são 
considerados de longa duração.

 ▶ Participação em concursos de 
competências: os aprendentes e pessoal 
acompanhante podem receber apoio para participar 
em concursos de competências no estrangeiro.

Mobilidade de aprendentes

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 de entrada
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Mobilidade de pessoal

CONVIDADOS ESPECIAIS DO ERASMUS+ NA 
SUA ORGANIZAÇÃO!

Também pode utilizar os fundos 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.

▶ Acompanhamento no posto de trabalho 
( job shadowing): os membros do pessoal 

podem ter 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 formar no 
estrangeiro, aprendendo através da prática 

e adquirindo uma perspetiva mais ampla sobre 
a educação na Europa.

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

QUE TAL UM INTERCÂMBIO 
BIDIRECIONAL?

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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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.

Parcerias de pequena dimensão
As parcerias de pequena dimensão são um 
formato de cooperação mais simples, ideal para 
organizações de base e recém-chegados ao 
Erasmus+. As parcerias são compostas por, pelo 
menos, duas organizações de diferentes países 
e podem durar entre 6 meses e 2 anos.

Parcerias de cooperação
As parcerias de cooperação são o formato de 
parceria mais comum. Podem ser criadas por 
pelo menos três organizações de diferentes 
países, com uma duração de 1 a 3 anos.

120 000 EUR

30 000 EUR

250 000 EUR

60 000 EUR

400 000 EUR

Opções de subvenção:

Opções de subvenção:

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 da UE. Além disso, os parceiros do projeto definem os 
objetivos mais específicos 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, do intercâmbio de boas práticas e da criação de 
vínculos entre educação, negócios e sociedade civil, com atenção 
especial às pessoas com menos oportunidades.

Existem dois tipos de parcerias para ajudar as organizações 
a trabalharem, aprenderem e crescerem juntas.
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Projeto «AWARD: Autistic world a real dimension»

Seis organizações de três países diferentes criaram 
o projeto AWARD em conjunto, para ajudar a melhorar 
a inclusão de jovens com deficiência. O projeto visa 
promover oportunidades de emprego para jovens com 
autismo, apoiando formadores e educadores, 
e sensibilizando em diferentes ambientes de trabalho. 
Juntos, professores de EFP e supervisores empresariais 
desenvolveram metodologias e diretrizes para 
formadores e empregadores, para ajudá-los 
a adquirirem as competências necessárias ao 
trabalharem com esses jovens.

Este projeto permitiu a muitas pessoas 
comprometerem-se e envolverem-se na 
melhoria de oportunidades para jovens com 
autismo.

PRÉMIOS EUROPEUS PARA PROJETOS EXCELENTES E INOVADORES
O Prémio Europeu do Ensino 
Inovador celebra as realizações 
de instituições educativas 
e professores europeus. 
É atribuído por excelentes práticas 
inovadoras de ensino 
e aprendizagem em projetos 
Erasmus+.

O Selo Europeu das Línguas é um 
prémio atribuído aos projetos mais 
inovadores no ensino 
e aprendizagem de línguas na 
educação escolar e para além 
dela.  Promove a excelência no 
ensino das línguas e sensibiliza 
para a cooperação europeia nesta 
área.

Precisa de inspira-
ção? Segue-se um 

exemplo

Encontre mais 
projetos na Plata-
forma de Resulta-
dos dos Projetos 

Erasmus+!

https://education.ec.europa.eu/pt-pt/education-levels/school-education/european-innovative-teaching-award
https://education.ec.europa.eu/pt-pt/education-levels/school-education/european-innovative-teaching-award
https://education.ec.europa.eu/pt-pt/selo-europeu-das-linguas
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
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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, ao 
mesmo tempo que contribuem para 
melhorar os sistemas de educação, 
formação e juventude.

A subvenção concedida 
é determinada pelo orçamento 
estimado, que pode chegar aos 
700 000 EUR.

Centros de Excelência 
Profissional

Plataformas internacionais 
colaborativas formadas por, pelo 
menos, oito parceiros de vários países. 
O seu objetivo é construir formas 
inovadoras de parcerias que 
contribuam para a garantia da 
qualidade e forneçam às instituições 
de EFP ferramentas para se 
adaptarem às necessidades sociais 
e económicas em evolução.

A subvenção concedida 
é determinada pelo orçamento 
estimado, que pode chegar aos 
4 milhões de EUR.

Alianças para 
a Inovação

Existem dois tipos de 
alianças de 
organizações ativas no 
domínio do EFP. As 
alianças para o ensino e as 
empresas promovem 
a inovação e reforçam 
o desenvolvimento de competências 
através do ensino e da formação.

As alianças para a cooperação 
setorial em matéria de competências 
(execução do “Blueprint”/«plano de 
ação») são projetos maiores que 
visam criar estratégias setoriais em 
matéria de competências no âmbito 
do «Pacto para as Competências».

A subvenção concedida 
é determinada pelo orçamento 
estimado, que pode chegar aos 
4 milhões de EUR.

Projetos de reforço de 
capacidades

Parcerias internacionais entre 
organizações de países do Programa 
e países terceiros não associados ao 
Programa. O objetivo destes projetos 
é apoiar a pertinência e a 
acessibilidade das instituições e dos 
sistemas de EFP nestes países 
terceiros, como motor do 
desenvolvimento socioeconómico 
sustentável.

A subvenção concedida 
é determinada pelo orçamento 
estimado, que pode chegar aos 
400 000 EUR.

Confira este 
exemplo: 

a plataforma 
de ecologização 

urbana!

Segue-se um 
exemplo: 
a aliança 

Educação para 
a Digitalização 

da Energia.

Estas ações são geridas pela Agência de Execução 
Europeia da Educação e da Cultura.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pt-pt/node/2668
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pt-pt/node/2668
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pt-pt/node/63
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pt-pt/node/63
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pt-pt/node/67
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pt-pt/node/67
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1415&langId=pt
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1415&langId=pt
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pt-pt/node/2671
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pt-pt/node/2671
https://platformurbangreening.eu/
https://platformurbangreening.eu/
https://platformurbangreening.eu/
https://www.eddie-erasmus.eu/
https://www.eddie-erasmus.eu/
https://www.eddie-erasmus.eu/
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
https://www.eacea.ec.europa.eu/index_en
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AÇÕES JEAN MONNET
As ações Jean Monnet visam difundir 
o conhecimento sobre a UE e promover 
a cidadania ativa e os valores europeus 
de liberdade, tolerância e não 
discriminação.

Os prestadores de EFP e outras 
organizações podem participar em 
iniciativas «Aprender sobre a UE», para 
promover uma melhor compreensão dos 
assuntos europeus, ou em Redes Jean 
Monnet, para experimentar o ensino 
colaborativo e o intercâmbio de boas 
práticas entre países.

PLATAFORMAS DE INTERCÂMBIO

O School Education Gateway e o eTwinning estão ao 
serviço de professores, investigadores e decisores 
políticos para se manterem informados, encontrarem os 
seus parceiros para projetos futuros, colaborarem 
e encontrarem materiais de ensino ou cursos de formação. 
Ambas as plataformas serão fundidas na Plataforma 
Europeia do Ensino Escolar, em 2022, para melhorar ainda 
mais a sua experiência e para que possa aderir e fazer 
parte de uma comunidade de aprendizagem estimulante 
na Europa.

A EPALE é uma plataforma para a comunidade de 
educação de adultos na Europa onde educadores 
e formadores de EFP, investigadores 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 uma 
comunidade de prestadores europeus de EFP, que 
constitui uma plataforma interativa para colaborar e ficar 
a par das iniciativas de EFP.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pt-pt/oportunidades/organizacoes/acoes-jean-monnet-estimular-o-ensino-e-a-investigacao-sobre-a-uniao-europeia
https://www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/index.htm
https://www.etwinning.net/pt/pub/index.htm
https://epale.ec.europa.eu/pt
https://epale.ec.europa.eu/pt/practitioners-in-vet
https://epale.ec.europa.eu/en
https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm


MAIS INFORMAÇÕES
COMO SE CANDIDATAR?

Através da agência nacional Erasmus+ no seu país:
 ▶ Acreditações 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
 ▶ Centros de Excelência Profissional
 ▶ Alianças para a Inovação
 ▶ Projetos orientados para o futuro
 ▶ Projetos de reforço de capacidades
 ▶ Ações Jean Monnet

MAIS INFORMAÇÕES
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 ▶ Visite o sítio Web 
da sua agência 
nacional

 ▶ 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/agencias-nacionais
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pt-pt/node/2700
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/pt-pt/node/2700
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/national-agencies
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://op.europa.eu/en/home
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