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Regras de Atribuição de financiamento a Projetos KA101 Ensino 
Escolar e KA104 Educação de Adultos - 2019  

 
 
As Ações do Ensino Escolar e Educação de Adultos, KA101 e KA104 têm como público 
prioritário, em 2019, novos beneficiários e instituições que trabalhem com públicos em situação 
de exclusão, de acordo com as indicações do Programa.  
 

I. A verificação dos orçamentos das candidaturas KA101 e KA104, será realizada tendo em 
consideração: 

 
a) os comentários dos avaliadores quando pertinentes e devidamente justificados;  
b) a retificação de incorreções encontradas; 
c) as instruções da CE, quando o candidato requer financiamento para viagem na rubrica 

“viagem” e na rubrica “custos excecionais”, será atribuído 80% do orçamento estimado da 
totalidade das viagens na rubrica Custos Excecionais. (In cases where applicant make an error 
and request funds under both headings, the NA may propose a correction in budget revision.) 

 
II. Considera-se que o facto de não existir verba para propinas de mobilidades de cursos 

estruturados compromete a viabilidade do projeto. Neste âmbito, deverá reduzir-se o número 
de mobilidades destes projetos de modo a reafectar as verbas à rubrica Propina, tendo sempre 
em conta o limite máximo da verba solicitada em candidatura.  
 
 

III. A proposta de redução de orçamento, deverá ser feita nas seguintes situações: 
 
a) fazer um corte de 50% das mobilidades propostas em projetos de instituições que tenham 

projetos em curso, uma vez que estes projetos são propostos de mobilidade de staff das 
Instituições, cuja rotação não acontece com muita frequência; 

b) fazer um corte de 30% das mobilidades propostas, nas Instituições repetidas, i.e., 
instituições que têm projetos concluídos em 2016, 2017 e 2018;  

c) redução das mobilidades ao número máximo executado no projeto anterior, nas Instituições 
com fraca execução física em past performance; 

d) corte das respetivas mobilidades/fluxos nas Candidaturas em que se detete as mesmas 
temáticas e/ou os mesmos participante(s) sistematicamente do(s) projeto(s) anterior(es). 

 
Todos os casos excecionais, análise de situações casuísticas, serão decididas pela Gestão e 
Direção e apresentadas ao Comité de Avaliação, que formulará a sua proposta de decisão. 
 


