




ERASMUS+
Programa da UE para a Educação, Formação, Juventude e Desporto, áreas 

consideradas determinantes para o desenvolvimento pessoal e 
profissional dos cidadãos europeus.

COMO?
Projetos de Mobilidade e de
Cooperação… mobilidade 
mista… ferramentas 
digitais… aprendizagem 
virtual… oportunidades 
inclusivas… atividades e 
viagens sustentáveis

O QUÊ? 
Variedade de 

experiências de 
aprendizagem teórica e 
prática, para todas as 

idades (do pré-escolar à 
idade adulta)

PORQUÊ? 
Porque o ERASMUS+ 

acredita que todos temos
potencial para evoluir e para 

contribuir, mais e melhor, 
para uma sociedade

Europeia mais aberta e 
inclusiva.



. Mobilidade de aprendentes e de 
pessoal (todos os setores: EE, EFP, 
ES, EA, J e D)
. Atividades de participação juvenil 
(grupos informais / organizações de 
jovens)
. DiscoverEU (atividades informais de 
curta duração – jovens 18 anos)
. Oportunidades para aprendizagem 
de línguas (OLS e outras)

. Parcerias de Cooperação (Cooperação, 
Capacitação ou de Pequena Escala)
. Parcerias de Excelência 
(Universidades Europeias, EMJM, 
Academia de Professores, Centros de 
Excelência Profissional)
. Parcerias de Inovação (Alianças, 
Projetos Prospetivos ”forward-looking”)
. Eventos desportivos s/ fins lucrativos
. Plataformas online (EPALE, 
eTwinning, School Education
Gateway…)

. Métodos abertos de coordenação

. Experiências políticas europeias 
(diálogo com Jovens)
. Inquéritos e estudos (à escala da UE 
ou internacionais)
. Transparência e reconhecimento de 
competências e qualificações)
. Diálogo político com interessados 
(dentro e fora da União Europeia)
. Cooperação com organizações 
internacionais (ex: OCDE, Conselho         
da Europa…)

KA1 KA2 KA3

Mobilidade Individual Cooperação Institucional Reforma Política

Ações Jean Monnet



Distribuição 
Orçamental

Setores
2021 - 2027

Total aproximado:

26,2 mil milhões 
de Euros



Distribuição 
Orçamental

Educação 
&

Formação
2021 - 2027

Total aproximado:

21,7 mil milhões 
de Euros

7, 5 MIL MILHÕES €



PRIORIDADES
2021 - 2027



➢ Diversificação de formatos de mobilidade, mais flexíveis (bilaterais & IPs);

➢ Aumento de subvenções de referência e majoração para públicos

desfavorecidos;

➢ Fomento de formas de ensino e de aprendizagem inclusivas e inovadoras

(KA2);

➢ Alcance de todos os estudantes de todos os ciclos e áreas de estudo.

(problemas de saúde física e/ou mental; estudantes com filhos; estudantes-trabalhadores; atletas

profissionais; estudantes de áreas de estudo subrrepresentadas; pessoas em risco de exclusão

socioeconómica; minorias étnicas e culturais; isolamento / periferia geográfica)



➢ Foco no desenvolvimento de qualificações e competências digitais de

estudantes e staff;

➢ Apoio à mobilidade mista / blended;

➢ Investimento em projetos que fomentem o desenvolvimento de práticas de

ensino e de aprendizagem inovadoras, com recurso às TIC (KA2);

➢ ERASMUS without Paper (ESI; ESC; OLA; E+App; IIA;ToR)

➢ Investir em conteúdos digitais de qualidade, em metodologias acessíveis de

ensino à distância e no estudo de matérias prospetivas (forward-looking);

(alterações climáticas; energias limpas e renováveis; inteligência artificial; robótica; análise de dados;

artes / design; migrações…)



➢ É transversal a todas as ações do Programa;

➢ Compromisso de práticas sustentáveis e amigas do ambiente (nova 

ECHE);

➢ E+ App será veículo de consciencialização dos estudantes ERASMUS+;

➢ Foco em projetos que influenciem e alterem comportamentos e escolhas

individuais, bem como os estilos de vida e hábitos de consumo (KA2);

(desmaterialização; poupança energética e de recursos; redução da produção de lixo; diminuir 

emissões (pegada carbónica); alimentação e destinos de mobilidade sustentáveis…)



➢ Compreensão do contexto da União Europeia, defesa dos seus valores

comuns e do seu património social, cultural e histórico;

➢ Foco em projetos que criem oportunidades e compromissos cívicos, em

contexto de aprendizagem formal e não-formal (KA2);

➢ Promoção da identidade Europeia, da cidadania ativa e da participação na

vida democrática.

(democracia, direitos humanos; ética; desenvolvimento de competências sociais e interculturais;

espírito crítico; literacia digital; cidadania ativa; aprendizagem ao longo da vida…)



Fortalecer a 
cooperação 

estruturada e 
estratégica 
entre IES

Desenvolver 
cultura de 

qualidade e 
formação de 
académicos 

em novas 
pedagogias

Apoiar a
capacitação 

digital do ES e 
promover 

competências 
digitais

Fomentar
abordagens 

inclusivas em 
atividades de 
mobilidade e 
cooperação

Responder 
aos desafios 

societais, 
melhorando o 

ensino e a 
aprendizagem

+ Interconectado

+ Inovador

+ Excelência + Inclusivo

+ Digital

2021 - 2027

Prioridades



Novidades

2021 - 2027

✓ Carta ERASMUS para o Ensino Superior (novos princípios)

✓ Cartão Europeu de Estudante / EWP

✓ Mobilidade Internacional

✓ Flexibilização de formatos de Mobilidade

✓ Mobilidade mista

✓ Programas Intensivos mistos

✓ Mobilidade doutoral de curta duração

✓ Novas subvenções (valores de referência & rubricas orçamentais)

✓ Estímulos à inclusão e à sustentabilidade

✓ Formação em competências digitais (estudantes / RGs / staff)

✓ Novos formatos de cooperação (KA2) & Parcerias de Excelência

✓ Apoio Linguístico Online (OLS) atualizado



Ensino Superior

KA1 | Mobilidade

KA131 & KA171
Financiamento 
de Mobilidades

IES

Consórcio 
Nacional

KA130
Acreditação 

de Consórcios

KA2 | Cooperação

Parcerias de 
Cooperação

KA220-HED
Cooperação

Capacitação

Parcerias de 
Inovação

Alianças para a 
Inovação

“Forward
Looking”

Parcerias de 
Excelência

ERASMUS 
Mundus

Universidades 
Europeias

KA3 | Reforma

Carta 
ERASMUS para o 
Ensino Superior

(ECHE)



KA1 Mobilidade Individual 
para Aprendizagem

KA130
Acreditação ERASMUS 
para o Ensino Superior

KA131
Mobilidade de Estudantes e 
Pessoal do Ensino Superior

KA171
International Credit

Mobility

SÓ EM

2022!



Consórcios

✓ Consórcio nacional

✓ Mínimo 3 parceiros (2 IES de envio, com ECHE)

✓ Coordenação pode ser assumida por qualquer parceiro

✓ 1º: Candidatura a Acreditação (KA130)

✓ 2º: Candidatura a Financiamento (KA131)

✓ Validade da Acreditação: totalidade do Programa (2027)

Acreditação ERASMUS 
para o Ensino Superior



Consórcios

Acreditação ERASMUS 
para o Ensino Superior

✓ Também, metade da pontuação máxima em cada um dos critérios!

✓ Mandates disponíveis e submetidos na candidatura KA131.

Relevância do Consórcio
.: ligação a objetivos E+ e 

resposta a necessidades :.
30 pontos

Qualidade do Consórcio
.: composição da parceria e 
dinâmicas de cooperação :.

20 pontos

20 pontos
.: conceção, implementação e 

gestão das várias fases :.

Qualidade das Atividades

30 pontos
.: avaliação, impacto e 

visibilidade de resultados :.

Impacto e Disseminação

60 pontos !
- pontuação mínima -

✓ Avaliação qualitativa (4 critérios):



Projeto

Mobilidade de 
Estudantes e Pessoal 

do Ensino Superior

1 Projeto IES (acreditada com ECHE)

X Projeto Consórcio (acreditado KA130)

➢ Mobilidade de estudantes para Estudos (SMS)

➢ Mobilidade de estudantes para Estágios (SMP)

➢ Mobilidade de Pessoal para Ensino (STA)

➢ Mobilidade de Pessoal para Formação (STT)

➢ Programas Intensivos Mistos (BIP)

Mesmas 
regras!



Mobilidade de 
Estudantes e Pessoal 

do Ensino Superior

Projeto

✓ Pode ser realizada a partir do 1ºano de ES (todas as áreas de estudo)

✓ Alunos CTeSP / licenciatura (1º), mestrado (2º) e doutoramento (3º)

✓ Destino Europeu (“…do Programa”) ou Internacional (Países Parceiros) 

✓ Mobilidade física de 2 a 12 meses – componente virtual opcional

✓ Mobilidade física inferior a 2 meses (5 a 30 dias):

• Participação em BIP: período / mobilidade virtual obrigatória

• Estudantes desfavorecidos: período / mobilidade virtual obrigatória

• Doutorandos (3ºCiclo): período / mobilidade virtual opcional

✓ Conciliável com (simultâneo ou alternado)

✓ Máximo de 12 meses de mobilidade por ciclo de estudos ( + )



Mobilidade de 
Estudantes e Pessoal 

do Ensino Superior

Projeto

✓ Pode ser realizada a partir do 1ºano de ES (todas as áreas de estudo)

✓ Alunos e recém-diplomados de CTeSP / licenciatura (1º), mestrado 
(2º) e doutoramento (3º)

✓ Diplomados têm que ser selecionados durante último ano (finalistas)

✓ Destino Europeu (“…do Programa”) ou Internacional (Países Parceiros) 

✓ Mobilidade física de 2 a 12 meses – componente virtual opcional

✓ Mobilidade física inferior a 2 meses (5 a 30 dias):

• Estudantes desfavorecidos: período / mobilidade virtual obrigatória

• Doutorandos (3ºCiclo): período / Mobilidade virtual opcional

✓ Conciliável com (simultâneo ou alternado)

✓ Máximo de 12 meses de mobilidade por ciclo de estudos ( + )



Mobilidade de 
Estudantes e Pessoal 

do Ensino Superior

Projeto

✓ Missão de docência ou para dar formação na IES parceira 
(desenvolvimento)

✓ Colaboradores docentes e não docentes da IES ou especialistas –
convidados- de uma empresa (IN)

✓ Destino Europeu (“…do Programa”) ou Internacional (Países Parceiros) 

✓ Mobilidade física obrigatória – componente virtual opcional

✓ Durações:

• 5 a 30 dias (participação em BIP)

• 1 dia a 2 meses (especialistas convidados) – sem mínimo de horas

• 8 horas / 2 dias a 2 meses (para Países do Programa - Europa)

• 8 horas / 5 dias a 2 meses (para Países Parceiros – Internacional)

✓ Conciliável com em simultâneo – mínimo de 4 horas de lecionação



Mobilidade de 
Estudantes e Pessoal 

do Ensino Superior

Projeto

✓ Missão de formação (desenvolvimento profissional contínuo)

✓ Colaboradores docentes e não docentes da IES, com qualquer vínculo 
e de qualquer departamento ou nível hierárquico

✓ Destino Europeu (“…do Programa”) ou Internacional (Países Parceiros) 

✓ Mobilidade física obrigatória – componente virtual opcional

✓ Durações:

• 5 a 30 dias (participação em BIP)

• 8 horas / 2 dias a 2 meses (para Países do Programa - Europa)

• 8 horas / 5 dias a 2 meses (para Países Parceiros – Internacional)

✓ Conciliável em simultâneo – mínimo de 4 horas de lecionação



Mobilidade de 
Estudantes e Pessoal 

do Ensino Superior

Projeto

✓ QUALIDADE | Objetivos:

✓ Promover a mobilidade mista
✓ Abordagens inovadoras de ensino e aprendizagem
✓ Cursos transnacionais e transdisciplinares para estudantes e 

pessoal

✓ RECONHECIMENTO | Requisitos:

✓ Mínimo 3 IES de 3 países do Programa (ECHE & IIA);
✓ 15 a 20 participantes (aprendentes em mobilidade mista);

✓ Mínimo de 3 ECTS associados

✓ DIGITALIZAÇÃO | Implementação:

✓ Cursos intensivos conjuntos de curta duração (estudantes e/ou
staff docente e não-docente)

✓ Mobilidade física de grupo de aprendentes, de 5 a 30 dias;
✓ Componente virtual obrigatória.



Mobilidade de 
Estudantes e Pessoal 

do Ensino Superior

Projeto

(recebe 
subvenção 

para organizar 
atividades)

o FINANCIAMENTO BIP

•Solicitado nº aprendentes em
candidatura, pela IES 
coordenadora

•Custo unitário para apoio à 
organização (OS), de 400 € por 
aprendente IN

o FINANCIAMENTO IN

•Bolsa atribuída por IES de 
envio a cada participante

•Per diem de 70 € (dias 1-14) e 
/ ou de 50 € (dias 15-30)

•Participantes / IES de Países
Parceiros podem participar, 
sem financiamento



Mobilidade de 
Estudantes e Pessoal 

do Ensino Superior

Projeto

✓ Só financia atividades outgoing, ao abrigo de IIA assinados a priori

✓ Mesma flexibilidade que para a Europa (bolsas zero & bolsas parciais);

✓ Majoração de viagens mais ecológicas e apoio à inclusão de 
participantes com menos oportunidades

✓ Apoio individual com taxas KA107: 700 € / mês (SMS&SMP) & 180 € / 
126 € (70%) per diem (STA&STT)

✓ Apoio para viagem com base em bandas de distância (exclui regiões 5&14)

✓ IES podem optar por não pagar viagem (bandas), se não se tratar de um 
participante com menos oportunidades

✓ Custos excecionais para viagens dispendiosas: 80% das despesas de 
viagem elegíveis, caso bolsa não pague pelo menos 70% da viagem



Mobilidade de 
Estudantes e Pessoal 

do Ensino Superior

Projeto
✓ Possível mobilidade de curta duração, para participantes doutorandos (3ºciclo), 

sejam colaboradores da IES de origem (staff), ou não

✓ Mobilidade para estudos e/ou para estágio (5-30 dias)

✓ Período / componente virtual é opcional (não é obrigatória)

✓ Mobilidade de longa duração também é possível (2-12 meses)

✓ Incentivo financeiro para escolha de alternativas ao avião:

✓ Com banda de viagem: +30€ a +80€ (entre 100km e 3.999 km) 

✓ Sem banda de viagem (bolsa regular): +50€ sobre a subvenção

✓ Até 4 dias adicionais de viagem (apoio individual, estudantes e staff)

✓ Antes, durante ou após a mobilidade física

✓ Componente obrigatória ou facultativa (depende do tipo de mobilidade)

✓ Trabalho curricular colaborativo e intercâmbio de aprendizagens entre turmas /  
estudantes (simultâneo), que contam para resultados gerais da aprendizagem 



Mobilidade de 
Estudantes e Pessoal 

do Ensino Superior

Projeto

Universo de potenciais participantes mais abrangente:

✓ Com necessidades especiais

✓ Em desvantagem socioeconómica

✓ Condição física, mental ou de saúde limitativa de mobilidade convencional

✓ Participantes com filhos ou crianças sob a sua responsabilidade

✓ Estudantes-trabalhadores, a tempo total ou parcial / atletas profissionais

✓ Estudantes de áreas de estudo sub-representadas

TOP-UPS (custos unitários: + 100€, 150 ou 250 € / mês)

✓ Financiamento UE para estudantes e recém-graduados - antiga BSE-SOC

APOIO À INCLUSÃO (custos reais: 100% despesas elegíveis)

✓ Financiamento UE para estudantes e pessoal / staff com menos 
oportunidades (condição física, mental e de saúde) - antiga bolsa NEE



SUBVENÇÃO

KA131

Apoio à 
Inclusão Apoio à 

Organização

(OS) 
europeia e

internacional

Bolsas 
estudantes 
mobilidade

internacional

Bolsas 
staff 

mobilidade

internacional
Custos 

Excecionais

Bolsas 
staff 

mobilidade 
Europa

Bolsas 
estudantes 
mobilidade 

Europa

Programas 
Intensivos 

Europa

Até 20%

OS (unitários)
400 € / mobilidade (até 100ª) 
230 € / mobilidade (a partir de 101ª)

BIP (unitários)
_Organização: 400 € / participante
_Participação: 70 € / dia (até 14º) & 50 € / dia (após 15º)

ESTUDANTES / RG (unitários) - EUROPA
Padrão:
_SMS: ?€ mensal + 50€ (viagem verde)
_SMP: ?€+150€ mensal + 50€ (viagem verde)
_SMS/SMP ilhas: Viagem (verde ou normal) + 700€ 
mensal
_SMS/SMP curta duração:
70€ / dia (até 14º) + 50€ (viagem verde)
50€ / dia (após 15º) + 50€ (viagem verde)

Desfavorecidos:
_SMS/SMP mensal + 250€ mensal + 50€ (viagem verde)
_SMS/SMP curta duração:
Viagem (verde ou normal) + 70€ / dia (até 14º) + 100€
Viagem (verde ou normal) + 50€ / dia (após 15º) + 150€

INCLUSÃO (unitários + reais)
_Reforço da OS (unitário): 100 € / mobilidade
_Montante extra para desfavorecidos (real): 100% - gera reforço OS
_Top-ups associados às bolsas individuais – não geram OS

Garantia Financeira (real): até 80% custos elegíveis
Viagens dispendiosas (real): até 80% custos elegíveis

ESTUDANTES / RG (unitários) –
INTERNACIONAL
Padrão:
_SMS/SMP internacional: Viagem 
opcional –IES - (verde ou normal) 
+ 700€ (exceções: regiões 5 e 14)

Desfavorecidos:
_SMS/SMP internacional: Viagem 
obrigatória (verde ou normal) + 
700€ mensal (exceções: regiões 5 
e 14) + 250€ mensal 

STAFF (unitários) - EUROPA
Padrão:
_STA / STT: Viagem (verde ou normal) + ?€ diário
(100% até 14ºdia / 70% do 15º ao 60ºdia)
Desfavorecidos:
_STA / STT: Viagem (verde ou normal) + ?€ diário
(100% até 14ºdia / 70% do 15º ao 60ºdia) + custos reais (Inclusão)

STAFF (unitários) - INTERNACIONAL
Padrão:
_STA / STT: Viagem (verde ou normal) + 
180€ diário
(100% até 14ºdia / 70% do 15º ao 60ºdia)
Desfavorecidos:
_STA / STT: Viagem (verde ou normal) + 
180€ diário
(100% até 14ºdia / 70% do 15º ao 60ºdia) 
+ custos reais (Inclusão)“Viagem Verde “

+ 4 dias de apoio individual



Mobilidade de 
Estudantes e Pessoal 

do Ensino Superior

✓ DESTINO:

✓ Europa / Países do Programa (UE27 + IS, NO, LI, TR, RS e MK)

✓ Resto do Mundo / Países Parceiros (Regiões 1-14)

✓ FORMATO:

✓ Físico (SMS, SMP, STA e STT)

✓ Misto (SMS, SMP, STA, STT e BIP)

✓ DURAÇÃO (mobílidade física):

✓ 5 a 30 dias (SMS 3ºciclo & SMP 3ºciclo)

✓ 5 a 30 dias + Virtual (BIP & SMS / SMP desfavorecidos)

✓ 1 dia a 2 meses (especialistas convidados STA )

✓ 8 horas / 2 dias a 2 meses (STA & STT)

✓ 8 horas / 5 dias a 2 meses (STA int. & STT int.)

✓ 2 a 12 meses (SMS, 1/2/3º ciclos & SMP, 1/2/3º ciclos)

+ Internacional

+ Digital

+ Flexível

Projeto



www.erasmusmais.pt www.erasmusmais.eu

Praça de Alvalade, 11 1700 Lisboa Portugal
T: +351 210 101 900 F: +351 210 101 910

Ana Esteves | ana.esteves@erasmusmais.pt

Cristina Soares | cristina.soares@erasmusmais.pt

Pilar Bravo | pilar.bravo@erasmusmais.pt

Gustavo Alva Rosa | gustavo.alva-rosa@erasmusmais.pt

http://www.erasmusmais.pt/
http://www.erasmusmais.eu/
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