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ENFOQUE

KA2
trabalho de projeto em 

cooperação & cooperação
temática

KA1
atividades de mobilidade

PRIORIDADES 
HORIZONTAIS

participação democrática

dimensão digital

sustentabilidade e 
responsabilidade ambiental

inclusão e diversidade

KA3
apoio ao desenvolvimento de 

políticas e à cooperação

Ações Jean Monnet
conhecimento sobre a UE
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Promover a mobilidade transnacional na Educação e Formação

Ajudar a ultrapassar obstáculos injustificados à “livre movimentação de 
aprendentes”: reconhecimento & línguas estrangeiras

Apoiar os Estados Membros no sentido de melhorarem a natureza
inclusiva dos seus sistemas de educação e informação, basearem-nos
num conceito de aprendizagem ao longo da vida e incentivarem a inovação

Erasmus Teacher Academies, Universidades Europeias, Cartão Europeu de 
Estudante

espaçoeuropeudeeducação | 
eee
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avance para um 

Projeto 
Erasmus da 

Ação 2 - KA2 
Projetos de 
cooperação

ERASMUS+2021-
2027Que tipo de projeto pretende fazer?

avance para um 

Projeto 
Erasmus da 

Ação 1 – KA1
Projetos de 
Mobilidade

um projeto de cooperação com 

entidades de outros países para a promoção
da inovação ou para o intercâmbio de boas 

práticas? 

um projeto de mobilidade de pessoal 

educativo e de alunos, incluindo mobilidade de 
longa duração e intercâmbio de alunos)?



KA1
Mobilidade de 

pessoal educativo

KA2
Parcerias para a 
partilha de boas 

práticas

KA2
Parcerias 

estratégicas 
para a 

inovação

eTwinning
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Parcerias de 
intercâmbio 

escolar
KA229

KA1 
Projetos de 
mobilidade

Intercâmbios 
de alunos

Mobilidade 
de pessoal de 

longa 
duração

Mobilidade de 
alunos de 

longa 
duração
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KA1 
Projetos de 
mobilidade
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KA1

KA2
Parcerias de pequena dimensão

Organização individual

Coordenador de consórcio de mobilidade

Parceiro de consórcio de mobilidade

Parcerias para a cooperação

eTwinning

Projeto de mobilidade de curta duração

açõesnovoprograma

Como 
participar

no 
Erasmus?

Parcerias
para 

cooperação

Acreditação
Erasmus
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FINALIDADE proporcionar oportunidades de aprendizagem a indivíduos e apoiar a 
internacionalização e desenvolvimento institucional das escolas

Reforçar a dimensão europeia do ensino e da 
aprendizagem:

promover valores de inclusão e diversidade, tolerância e 
participação democrática

promover o conhecimento sobre o património e 
diversidade europeus comuns

apoiar o desenvolvimento de redes profissionais em 
toda a Europa

Melhorar a qualidade do ensino e aprendizagem no 
ensino escolar:

apoiar o desenvolvimento profissional de 
professores, da gestão e de outro pessoal 
educativo

Promover o uso de novas tecnologias e métodos 
de ensino inovadores

Melhorar o ensino das línguas e a diversidade 
linguística nas escolas

Apoiar a partilha e transferências de boas práticas 
ao nível do Ensino e do desenvolvimento escolarcontinua…

objetivos da ação (1)
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objetivos da ação (2)

FINALIDADE proporcionar oportunidades de aprendizagem a indivíduos e apoiar a 
internacionalização e desenvolvimento institucional das escolas

Capacitar as escolas para se envolverem em 
cooperação e intercâmbios transfronteiriços e realizar 
projetos de mobilidade de alta qualidade

o tornar a mobilidade de alunos uma possibilidade
realista para qualquer aluno que frequente o Ensino 
escolar

Promover o reconhecimento dos resultados das 
aprendizagens de alunos e pessoal educativo em
períodos de mobilidade no estrangeiro

… continuação

Contribuir para a criação do Espaço Europeu de Educação:



alunos

Professores, educadores de infância…

Pessoal educativo: bibliotecários, pessoal especializado em apoio às 
necessidades especiais, técnicos de orientação, psicólogos, técnicos

de mobilidade internacional, assistentes, voluntários, etc.

Diretores, coordenadores, etc.

Outro pessoal com responsabilidades no ensino escolar: inspetores, 
consultores, técnicos dos gabinetes de educação e de órgãos de 
coordenação, gestores educativos, formadores de professores, …

LEARNERS
=

discentes

STAFF
=

pessoal

ERASMUS+2021-
2027Quem pode participar nas atividades de um projeto KA1?
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Outras
atividades
financiada

s

Especialistas convidados (<60 dias)

Visitas preparatórias: 1.º contacto ou preparação de mobilidades de longa duração

Acolhimento de professores e educadores em formação inicial (10 dias<1 ano) 

Mobilidade em grupo de curta duração (<30 dias)

Mobilidade individual para aprendizagem ou estágio (<29 dias)

Mobilidad
e de 

pessoal

Job shadowing (<60 dias)

Missões de ensino (<1 ano)

Cursos e desenvolvimento profissional (<30 dias)

Mobilidade individual de longa duração (30 dias<1 ano) 

Mobilidade
de alunos

ERASMUS+2021-
2027Quais as atividades possíveis num projeto KA1?



O que devo fazer se quiser fazer Erasmus?
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ensinoescolar

organizaçõeselegíveis

2
Autoridades públicas locais e regionais, 

órgãos de coordenação e outras 
organizações

ativas no setor do ensino
escolar

1
Estabelecimentos
escolares com oferta de
Educação Pré-Escolar e dos Ensinos
Básico e Secundário
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entidades que não se podem candidatar

participação formalizada na 
implementação de tarefas específicas
transparência e qualidade da participação 
de intermediários e outras organizações 
especializadas

organizaçõesefunções

ativas no Ensino e Formação

KA1 Acreditação: capacidade operacional:
> 2 anos de experiência na oferta de 
programas de aprendizagem no ensino 
escolar

organizaçõescandidatas

organizaçõesdeapoio

entidades que não são identificadas 
em sede de candidatura
acolhimento dos participantes, acordar e 
proporcionar-lhes um programa de 
aprendizagem ou formação e garantir um 
certificado de participação

organizaçõesdeacolhimento

ERASMUS+2021-
2027

todasasorganizações

Estabelecidas nos países do Programa



organizaçõeselegíveis

Se as entidades estrangeiras querem enviar 
os seus participantes para Portugal ou 

outro país…

organizaçõescandidatas

Se as entidades estrangeiras apenas 
acolhem os participantes portugueses em 
mobilidade não é preciso fazer nada em 

sede de candidatura

organizaçõesdeacolhimento

Quero continuar a trabalhar com os meus parceiros estrangeiros. 
Como fazer intercâmbios de alunos/formandos ou pessoal educativo?
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O novo Programa 
Erasmus 2021-2027 

adapta-se às 
necessidades e ao nível 
de experiência da sua 

organização

Qual a sua experiência?

Avance para um 

projeto KA1 
de curto 

prazo

Avance para o 

Convite à 
Acreditação

a publicar na 
Primavera de 2021!
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KA1MOBILIDADE

Projetos de mobilidade de curta duração

Organizações individuais

Coordenadores de consórcio de 
mobilidade

Acreditação Erasmus

Não requer candidatura
Ser entidade de acolhimento de 

parceiros ou staff

Ser parceiro de consórcio de 
mobilidade existente

Há várias 
opções…

COMO
PARTICIPAR 

no KA1?
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FINALIDADE ponto de entrada para um primeiro projeto ou uma opção para 
organizações interessadas numa participação ocasional ou em pequena escala

ERASMUS+2021-
2027projetosdemobilidade

curtaduração

Duração do projeto: 6 meses a 18 meses Prioridade aos newcomers* à Ação

N.º máx. de participantes: 30 Não disponível a organizações acreditadas

Máximo de 3 projetos em 5 anos Flexibilidade orçamental

QUE REGRAS ESTÃO PREVISTAS?

*Ver glossário p. 319 Newcomer organisation: any organisation or institution that has not previously received support in a given type of action supported by this Programme or its 
predecessor programme either as a coordinator or a partner



FINALIDADE criar uma comunidade de organizações Erasmus que
regularmente faz mobilidade ou intercâmbio de aprendentes e pessoal 

educativo

ERASMUS+2021-
2027acreditaçãode

organizaçõesindividuais

Baseada num Plano Erasmus, alicerçado no Projeto educativo da Organização (para o seu 
desenvolvimento )

Uma acreditação por organização (em cada setor educativo)

Não requer experiência prévia no Programa Erasmus

Válido para a duração do programa (com atualização regular do Plano Erasmus)

Financiamento simplificado: candidatura orçamental numa 2.ª fase

Não pode candidatar-se a um projeto de curta duração

PRINCÍPIOS



doisformatos-sóumaopção

ACREDITAÇÃO PARA 

ORGANIZAÇÕES  

INDIVIDUAIS

ACREDITAÇÃO PARA 

COORDENADORES DE 

CONSÓRCIO

(o formato só existe na 

Acreditação)

Quero candidatar-me à Acreditação. 
Que formatos estão disponíveis?

umacandidaturaporsetor OU
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custos excecionais 

para garantias 

financeirasapoio à 

organização do 

projeto

apoio à preparação 

linguística

mobilidade virtual 

propinas

de cursos

visitas 

preparatórias

custos excecionais para 

viagens onerosas

viagem

apoio individual 

(alimentação, 

alojamento, 

transportes locais)

apoio à 

inclusão

qual o financiamento
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FINANCIAMENTO PARA
PROJETOS ACREDITADOS

(Convite Anual)
11 de maio de 2021

ACREDITAÇÃO
(Convite Acreditação: maio 2021)

19 de outubro de 2021
PROJETOS KA1 DE CURTA 

DURAÇÃO
(Convite Anual)

11 de maio de 2021
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KA2

Jean
Monne

t

Parcerias de pequena dimensão

Parcerias para a cooperação

eTwinning

Actions in other fields of education and training:
JEAN MONNET TEACHER TRAININGS

açõesnovoprograma

Como 
participar

no 
Erasmus?

Parcerias
para 

cooperação

c
o

o
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e
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Parcerias para a Excelência: Teacher Academies
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KA1

KA2
Parcerias de pequena dimensão

Organização individual

Coordenador de consórcio de mobilidade

Parceiro de consórcio de mobilidade

Parcerias para a cooperação

eTwinning

Projeto de mobilidade de curta duração

açõesnovoprograma

Como 
participar

no 
Erasmus?

Parcerias
para 

cooperação

Acreditação
Erasmus
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