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PROGRAMA ERASMUS+ 2021/22 

AÇÃO CHAVE I 

ORGANIZAÇÕES ELEGÍVEIS  

No setor da EDUCAÇÃO DE ADULTOS 

(1) Organizações de educação formal, informal e não formal de adultos, cuja oferta não 

tenha caráter profissional/vocacional 

Programa e atividades 

educativas elegíveis 

Exemplos de organizações  

Reconhecimento, Validação 

e Certificação de 

Competências – RVCC 

escolar e profissional 

Centros Qualifica 

Cursos de Educação e 
Formação de Adultos (EFA)  

- Estabelecimentos de ensino básico e secundário, públicos ou 
privados com oferta de cursos EFA  
- Centros de formação profissional do Instituto do Emprego e da 
Formação Profissional, I. P., de gestão direta ou protocolares 
- Entidades formadoras que desenvolvem cursos EFA de nível 
secundário, como autarquias, sindicatos e empresas ou 
associações empresariais de âmbito local, regional ou nacional 
(desde que integrem a rede de entidades formadoras do SNQ) 
- Centros Educativos 
 

Programas de Formação em 

Competências Básicas 

(FCB) 

- Estabelecimentos de ensino básico e secundário, públicos ou 
privados com oferta de cursos EFA  
-  Centros Qualifica 
- Autarquias locais 
- Centros de formação profissional do Instituto do Emprego e da 
Formação Profissional, I. P., de gestão direta ou protocolares 
- Centros Educativos 
 

Vias de Conclusão do Nível 

Secundário de Educação 

- Estabelecimentos de ensino público, particular ou cooperativo 
com ensino secundário  
- Entidades formadoras que desenvolvem cursos EFA de nível 
secundário 
 

Cursos de Português Língua 

de Acolhimento (PLA) 

- Estabelecimentos de ensino da rede pública 
- Centros de formação profissional do Instituto do Emprego e da 
Formação Profissional, I. P., de gestão direta ou protocolares 
-  Centros Qualifica 
 

Ensino recorrente  - Estabelecimentos de ensino público, particular ou cooperativo 
que oferecem a modalidade de ensino recorrente 
 

Educação informal e não 

formal para adultos 

- Rede de Universidades de Terceira Idade (UTI)/Universidades 
Sénior 
- Autarquias locais e Comunidades Intermunicipais/Áreas 
metropolitanas e Secretarias regionais de educação 

https://www.anqep.gov.pt/np4/49.html
https://www.anqep.gov.pt/np4/49.html
https://www.anqep.gov.pt/np4/49.html
https://www.anqep.gov.pt/np4/50.html
https://www.anqep.gov.pt/np4/50.html
https://www.anqep.gov.pt/np4/52.html
https://www.anqep.gov.pt/np4/52.html
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- Centros comunitários e paroquiais 
- ONG, organizações humanitárias 
- Associações, fundações, cooperativas  
- Centros culturais, bibliotecas, museus, teatros, associações 
culturais ou artísticas, organizações de artes e ofícios, 
instituições de solidariedade social e com projetos e ações de 
intervenção social 
 

Educação nas Prisões - Estabelecimentos prisionais 
- Municípios e/ou estabelecimentos de ensino que desenvolvam 
programas de formação nas prisões 
- ONG e organizações humanitárias que desenvolvam 
programas de formação nas prisões 
 

Programas educativos 

formais ou informais ou de 

integração de pessoas em 

risco de exclusão (por 

exemplo, portadores de 

deficiência, migrantes, 

idosos, etc.) 

- Centros culturais, bibliotecas, museus, teatros, associações 
(incluindo culturais ou artísticas), ONG, organizações 
humanitárias, organizações de artes e ofícios, instituições de 
solidariedade social e com projetos e ações de intervenção social 
- Autarquias locais e Comunidades Intermunicipais/Áreas 
metropolitanas e Secretarias regionais de educação 

 
(2) Autoridades públicas locais e regionais, órgãos de coordenação e outras organizações 

ativas no setor da educação de adultos 
 
Papel no sistema 

educativo 

Exemplos de organizações  

Planeamento da oferta 

educativa de nível local e 

regional 

Autarquias locais e Comunidades Intermunicipais/Áreas 

metropolitanas e 

Secretarias regionais de educação 

Controlo de qualidade e 

supervisão da oferta formal, 

incluindo o apoio ao 

desenvolvimento das 

políticas ao nível da 

Educação de Adultos 

Inspeção-Geral da Educação e Ciência, Conselho Nacional de 

Educação, Direção-Geral da Administração Escolar, Secretarias 

regionais de educação, Direção-Geral dos Estabelecimentos 

Escolares 

 

Promoção da educação de 

adultos e apoio e formação 

de pessoal educativo  

- Autarquias locais, Comunidades Intermunicipais/Áreas 

metropolitanas e Secretarias regionais de educação  

- Associações profissionais de formadores de adultos 

- Associações, fundações, cooperativas, sindicatos 

 

Serviços de apoio e 

orientação, aconselhamento 

profissional para 

aprendentes adultos  

- Centros Qualifica 
- Serviços especializados de apoio educativo e de apoio em 
psicologia e orientação 
- Associações de psicólogos 
- Centros sociais e comunitários 
- Organizações humanitárias, ONG 
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http://www.ige.min-edu.pt/
http://www.cnedu.pt/
http://www.cnedu.pt/
http://www.dgrhe.min-edu.pt/_main/
http://www.dgeste.mec.pt/
http://www.dgeste.mec.pt/

