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Orientações para a implementação de medidas 

excecionais Erasmus+ no que respeita à guerra na 

Ucrânia 

Na sequência das comunicações anteriores sobre esta matéria, e dando 

seguimento às orientações recentemente emanadas da própria Comissão 

Europeia, definem-se e clarificam-se um conjunto de medidas excecionais na 

gestão do Programa Erasmus+, no que respeita à situação de guerra na Ucrânia, 

cuja implementação visa facilitar a integração dos participantes ucranianos nas 

atividades oferecidas pelo Programa. 

As Agências Nacionais foram incentivadas a promover uma mobilização de 

projetos em curso, que "possam adaptar o foco das atividades impactadas para 

contribuir com ajuda / socorro às pessoas deslocadas ou afetadas pela guerra". 

Nesse sentido, esclarecem-se os seguintes pontos: 

• Qualquer projeto em curso, em qualquer tipo de ação ou ação chave, é 

elegível para a possibilidade de tal adaptação.  

• Estas adaptações devem ser feitas a pedido dos beneficiários do projeto, 

numa base voluntária.  

• A adaptação ou reorientação das atividades significa que as atividades ainda 

não iniciadas e ainda não implementadas podem ser modificadas de modo 

a serem orientadas para apoiar as pessoas afetadas pela guerra na Ucrânia, 

como principal grupo-alvo. Qualquer alteração deve estar em conformidade 

com as atividades elegíveis, ao abrigo das regras do Programa Erasmus+, e 

será avaliada caso a caso em sede de relatório final.  
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• Os projetos adaptados ou reorientados não podem afastar-se dos seus 

objetivos originais. Não é permitida a utilização do financiamento Erasmus+ 

para outros fins que não as atividades elegíveis do projeto (ex: aquisição de 

materiais e serviços sem qualquer ligação às atividades do projeto). Esses 

custos serão considerados não-elegíveis.  

• A necessidade de uma alteração formal (adenda) ao Contrato Financeiro 

vigente será determinada pela dimensão das adaptações, face aos objetivos 

originais da atividade ou projeto, alvo de modificação. Se as atividades 

puderem ser ajustadas sem alterar o Contrato Financeiro e / ou os seus 

anexos, não será necessária qualquer adenda contratual. Qualquer 

adaptação ou modificação ao projeto, ou às suas atividades, que resulte 

numa alteração ao Contrato Financeiro ou aos seus anexos, será efetuada 

através de uma adenda contratual, em conformidade com as disposições de 

alteração nele estabelecidas.  

• O montante máximo da subvenção do projeto mantém-se o mesmo, mesmo 

que as atividades sejam reorientadas / ajustadas. Não é possível aumentar a 

subvenção do projeto para além do montante inicialmente atribuído, com a 

exceção do financiamento disponibilizado para custos excecionais e para 

apoio à inclusão (que terá de ser associado a uma mobilidade abrangida pelo 

orçamento do projeto).  

 

Adaptações excecionais específicas das regras do Programa Erasmus+ 

Foi anteriormente anunciada a possibilidade de abertura dos regimes de 

mobilidade Erasmus+ KA1 (fundos da rubrica 2 do Orçamento – Política Interna), 

excecionalmente, aos participantes da Ucrânia, nos domínios da Educação e 
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Formação. Esta possibilidade deve ser utilizada pelos beneficiários do Programa 

Erasmus+ Educação e Formação numa base voluntária.  

Em anexo, segue um quadro detalhado que conjuga as principais regras de 

execução aplicáveis a esta medida (verificando a elegibilidade dos participantes, 

concedendo flexibilidade adicional em relação às obrigações das instituições de 

envio na Ucrânia, que podem não estar operacionais, descrevendo os papéis das 

organizações de acolhimento na ausência da organização de envio, taxas 

aplicáveis, etc.).  

Igualmente, a fim de facilitar a prestação de apoio adequado aos participantes 

oriundos da Ucrânia, note-se que todos os participantes nesta categoria serão 

considerados como "participantes com menos oportunidades", pelo que serão 

elegíveis para o apoio dedicado relevante, tal como especificado em cada ação. 

Isto significa também que, nas ações KA131 / KA107, estes participantes serão 

considerados elegíveis para atribuição de top-ups para pessoas em situação de 

desvantagem, conforme as regras estabelecidas para a ação correspondente.  

As regras expressas no documento anexo visam proporcionar a flexibilidade 

necessária e exigida pelas circunstâncias excecionais, assegurando 

simultaneamente os critérios de qualidade essenciais para a participação no 

Programa.  

Os beneficiários devem aplicar a máxima flexibilidade possível no processo de 

análise de documentos de elegibilidade dos participantes.  

A Comissão Europeia está atualmente a desenvolver um modelo de adenda aos 

contratos financeiros, a fim de permitir a aplicação destas medidas excecionais, 

no âmbito de projetos em curso.  
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Utilização do princípio de “Casos de Força Maior” 

Todas as situações propostas como potenciais casos de “Força Maior” devem ser 

remetidas para a Agência Nacional Erasmus+, que procederá à devida validação, 

sempre que considere que existem razões justificadas, decorrentes da guerra na 

Ucrânia, que ultrapassam o controlo da organização beneficiária e que afetam 

o(s) participante(s) em causa, impedindo-o(s) de cumprir qualquer alguma das 

obrigações previstas no respetivo Contrato de Mobilidade, independentemente 

do local / cidade / país onde se realize a atividade de mobilidade.  

Todas as situações de “Força Maior” invocadas devem ser justificadas e 

avaliadas caso a caso pela Agência Nacional Erasmus+. 

 

Cálculos para os limites das mobilidades internacionais  

(rubrica 2 do Orçamento) 

O limite de 20% da subvenção atribuída para atividades de mobilidade com 

países terceiros não associados ao Programa, aplicável na ação KA131, só se 

aplica às mobilidades outgoing. Ou seja, os fundos atribuídos a estes participantes 

(incoming) não contarão para o referido limite.  

 

Adaptações em projetos de Mobilidade Internacional Creditada  

(ICM - KA107) 

A adaptação das regras de implementação para facilitação dos participantes 

provenientes da Ucrânia em projetos KA107 em curso seguem em anexo.  

Em matéria de transferências orçamentais, será assegurada maior flexibilidade 

através de adendas aos Contratos Financeiros em curso para projetos ICM - 

KA107 que incluam a Ucrânia. Designadamente: 
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• As transferências orçamentais de outros países da atual Região 2 

(Vizinhança Oriental) e da atual Região 4 (Rússia), serão autorizadas para 

facilitar fluxos de mobilidade proveniente da Ucrânia;  

• Os beneficiários poderão, desde já, admitir estes fluxos de mobilidade, sem 

alteração do Anexo II, para inclusão de novas IES / novos acordos 

interinstitucionais com a Ucrânia. 

Os beneficiários que não tenham a Ucrânia incluída nos seus projetos KA107 não 

poderão utilizar as medidas de flexibilidade acima referidas. São, porém, 

convidados a explorar a possibilidade de uso de fundos ao abrigo da KA131.  

Prevê-se que a flexibilidade prevista em termos de transferências orçamentais 

regionais, bem como a adaptação das regras de implementação, sejam alargadas 

aos projetos KA171 da Call 2022, atualmente em fase de seleção.  

 

Online Language Support (OLS) para alunos e pessoal da Ucrânia 

A nova plataforma OLS Erasmus+ e Corpo Europeu de Solidariedade terá, a partir 

de julho de 2022, uma parte de livre acesso, com apresentações gratuitas para 

várias línguas e culturas. Numa fase inicial, as línguas abrangidas serão o inglês, 

francês, alemão, espanhol e o italiano, mas, progressivamente, existirão 

apresentações até 29 línguas. Assim, os participantes vindos da Ucrânia 

(estudantes e pessoal docente e não-docente) terão ao dispor esta parte de livre 

acesso, para as referidas línguas.  

Ainda, os participantes oriundos da Ucrânia que receberem apoio de projetos 

Erasmus+, poderão adquirir as competências linguísticas necessárias, para uma 

melhor integração no país de acolhimento, através do acesso total e gratuito aos 

cursos de línguas online disponibilizados na nova plataforma OLS. 
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