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Prioridades Europeias em Contexto Nacional 
 
Candidaturas focadas numa ou mais prioridades europeias em contexto nacional serão 
consideradas muito relevantes. Em 2018, será dada prioridade a candidaturas focadas nos 
seguintes aspetos: 
 
 Metas Europeias para a Educação e Formação 2020;  
 Promoção da participação de pessoas oriundas de grupos desfavorecidos e com menos 

oportunidades e/ou com necessidades especiais, para aumentar a igualdade e inclusão; e 
 Provenientes de áreas geográficas menos representadas no Programa.  

 
As áreas prioritárias especificas são as seguintes: 
 

 Escrita (área crítica/competências) e leitura; 
 Estratégias e técnicas de promoção da leitura;  
 Experimentação científica; 
 Educação para a cidadania e sustentabilidade; 
 Desenvolvimento de competências digitais; 
 Desenvolvimento autónomo de aprendizagens; 
 Desenvolvimento de recursos de ensino/aprendizagem; 
 Novas práticas de ensino à distância; 
 Formação de adultos, professores, psicólogos e mediadores sócio-culturais;  
 Estágios e formação em contexto de trabalho; 
 Instrumentos de avaliação (por exemplo, para estudos de impacto qualitativo); e 
 Instrumentos para divulgação de boas práticas. 

 
O Conselho da Europa e o Parlamento Europeu estabeleceram 2018 como o Ano Europeu do 
Património Cultural, pelo que também será dada prioridade a candidaturas focadas no 
desenvolvimento da identidade e cultura europeias, valores comuns, educação inclusiva e a 
dimensão europeia do ensino.  
 
 

Para serem financiadas, as Parcerias Estratégicas devem abordar pelo menos uma prioridade 
horizontal ou pelo menos uma prioridade específica relevante para o campo de educação e 
formação, como indicado no Guia do Programa1.  
 
O Programa Erasmus+ tem as seguintes prioridades transversais: 
 
• Aquisição e desenvolvimento de competências e aptidões relevantes de elevada 

qualidade: apoiar os indivíduos na aquisição e desenvolvimento de competências-chave, 
incluindo competências básicas, transversais e sociais, competências empreendedoras, em 
línguas estrangeiras e digitais, de modo a fomentar a empregabilidade e o desenvolvimento 
socioeducativo e profissional. O Programa também apoiará ações que desenvolvam ou 
disseminem ferramentas para avaliação dessas competências, bem como ações que apliquem as 
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abordagens de resultados de aprendizagem na realização de atividades de ensino, formação e 
juventude, ou na avaliação da sua qualidade e relevância. 

• Inclusão social: será dada prioridade a ações que promovam, em particular por meio de 
abordagens integradas inovadoras, a inclusão, a diversidade, a igualdade, a equidade entre 
géneros e a não discriminação nas atividades de ensino, formação e juventude. O Programa 
apoiará projetos que pretendam (i) fomentar o desenvolvimento de competências sociais, cívicas, 
interculturais, de literacia para os media e de pensamento crítico, e que também combatam a 
discriminação, segregação, racismo, bullying e violência; (ii) reforcem o acesso, participação e 
desempenho de aprendentes desfavorecidos, reduzindo as disparidades nos resultados de 
aprendizagem. 

• Práticas inovadoras e abertas numa era digital: será dada prioridade a ações que 
promovam métodos e pedagogias inovadoras, governança participativa, quando aplicável, que 
desenvolvam materiais e ferramentas de aprendizagem, bem como ações que apoiem a utilização 
efetiva de tecnologias da informação e comunicação (TIC) em atividades de ensino, formação e 
juventude. Isto inclui apoiar sinergias com atividades de investigação e inovação, e a promoção 
das novas tecnologias como motores de melhorias nas políticas de educação, formação e 
juventude. 

• Educadores: será dada prioridade a ações que reforcem o recrutamento, seleção e integração 
dos melhores e mais adequados candidatos para a profissão de ensino, bem como a ações que 
apoiem a promoção do ensino, formação e animação de juventude de elevada qualidade. O 
Programa apoiará o desenvolvimento dos educadores (professores, educadores, tutores, 
mentores, etc.) e técnicos juvenis, especialmente para lidarem com o abandono escolar precoce, 
os educandos oriundos de grupos desfavorecidos, a diversidade nas salas de aula e outros 
contextos e a aprendizagem em contexto de trabalho.  

• Transparência e reconhecimento de competências e qualificações: será dada 
prioridade a ações que facilitem a empregabilidade, bem como a aprendizagem e mobilidade 
laboral e que facilitem as transições entre diferentes níveis e tipos de ensino e formação, entre 
o ensino/formação e o mercado de trabalho, e entre diferentes empregos. Será dada prioridade 
a ações que promovam o reconhecimento, bem como a transparência e comparabilidade de 
qualificações e dos resultados da aprendizagem, incluindo pela disponibilização de melhores 
serviços e informação/orientação acerca de competências e qualificações. Isto inclui a promoção 
de soluções inovadoras para o reconhecimento e apoio da validação, a um nível local, regional, 
nacional ou europeu/internacional, de competências adquiridas através de aprendizagem 
informal, não formal, digital e aberta. 

• Investimento sustentável, desempenho e eficiência: será dada prioridade a ações que 
apoiem a implementação efetiva do Plano de Investimento para a Europa, incluindo pela 
promoção de modelos de financiamento atrativos para atores privados, bem como as que 
apoiem a conceção de reformas baseadas em evidências que impliquem maior qualidade dos 
sistemas e políticas de ensino, formação e juventude. Será também dada prioridade a ações que 
apoiem o desenvolvimento e opções inovadoras que assegurem o investimento sustentável em 
todas as formas de aprendizagem, quer formar ou não-formal, incluindo financiamento com base 
no desempenho e partilha de custos. 

 
O Programa Erasmus+ tem as seguintes prioridades setoriais: 
 
Ensino Escolar 
 
 Fortalecer os perfis das profissões docentes, incluindo professores, líderes escolares e 

formadores de professores, através de ações com os seguintes objetivos: tornar as carreiras 
mais atraentes; fortalecer a seleção e recrutamento; reforçar o desenvolvimento profissional 
dos professores, desde a formação inicial de professores até ao desenvolvimento profissional 
contínuo; apoiar professores a lidar com a diversidade na sala de aula (incluindo alunos com 
antecedentes migratórios); apoiar os professores na adoção de práticas colaborativas e 
inovadoras, digitais e não digitais, e novos métodos de avaliação; fortalecer a liderança na 



educação, incluindo fortalecer o papel e perfil dos líderes escolares, a liderança distribuída na 
escola e a liderança docente. 

 Promover a aquisição de habilidades e competências-chave, por exemplo: abordando a falta de 
desempenho em matemática, ciência e alfabetização através de ensino e avaliação eficazes e 
inovadores; promover a educação para o empreendedorismo; incorporar a provisão de 
competências digitais em todos os currículos, adaptados a faixas etárias específicas; promovee 
o pensamento crítico, especialmente através do ensino de ciência em contexto ambiental e / 
ou cultural; adotae uma abordagem holística do ensino e aprendizagem das línguas, com base 
na diversidade encontrada nas salas de aula cada vez mais multilíngues de hoje. 

 Apoiar as escolas para enfrentar o abandono escolar precoce (ESL) e a desvantagem e oferecer 
uma educação de qualidade, permitindo o sucesso de todos os alunos, do extremo mais baixo 
ao mais alto do espectro académico, incluindo crianças com antecedentes migratórios que 
possam ter problemas específicos (por exemplo, linguísticos); fortalecer a colaboração entre 
todos os atores nas escolas, bem como com as famílias e outras partes interessadas externas; 
melhorar a transição entre diferentes estágios de educação; apoiae redes de escolas que 
promovam abordagens colaborativas e holísticas para o ensino e a aprendizagem; melhorar a 
avaliação e a garantia de qualidade. 

 
Ensino e Formação Profissional 
 
 Desenvolver parcerias institucionais que apoiem a criação e implementação de uma estratégia 

de internacionalização de aprendentes e aprendizes de EFP, com o objetivo de implementar a 
infraestrutura de suporte necessária, bem como os quadros institucionais e / ou contratuais 
relevantes para promover o trabalho de mobilidade de qualidade de alunos de EFP e aprendizes 
em outro país.  

 Desenvolver parcerias destinadas a promover a aprendizagem baseada no trabalho em todas 
as suas formas, incluindo novos conteúdos de formação e qualificações conjuntas de EFP, 
integrando períodos de aprendizagem baseada no trabalho, incluindo oportunidades para 
aplicar conhecimentos em projetos práticos / situações de trabalho na vida real e incorporar a 
experiência internacional (mobilidade) sempre que possível; 

 Com vista ao aumento da qualidade da oferta de EFP, estabelecer mecanismos de feedback 
para adaptar a oferta de EFP com base em resultados, inclusive através da criação ou teste de 
arranjos de pós-graduação como parte dos sistemas de garantia de qualidade, de acordo com 
a recomendação sobre o Quadro Europeu de Qualidade Garantia na Educação e Formação 
Profissional (EQAVET); 

 Reforçar ainda mais as competências-chave no EFP inicial e contínuo (especialmente 
alfabetização, numeracia e digital), incluindo metodologias comuns para a introdução dessas 
competências nos currículos, bem como para a aquisição, entrega e avaliação dos resultados 
de aprendizagem desses currículos; reforçar o acesso à formação e qualificações para todos, 
com especial atenção aos pouco qualificados, através da continuação da EFP, nomeadamente 
através do aumento da qualidade, oferta e acessibilidade da FPV contínua, validação da 
aprendizagem não formal e informal, promoção do aprendizado do local de trabalho, 
proporcionando serviços de orientação eficientes e integrados e caminhos de aprendizagem 
flexíveis e permeáveis; 

 Apresentar abordagens sistemáticas e oportunidades para o desenvolvimento profissional 
inicial e contínuo de professores, formadores e mentores de EFP, tanto na escola como em 
ambientes de trabalho, com foco no desenvolvimento de educação e pedagogia digital, aberta 
e inovadora. 

 
Ensino Superior. No domínio do ensino superior, será dada prioridade às seguintes ações, em 
consonância com os desafios identificados na Agenda da UE para a Modernização do Ensino 
Superior: 
 



 Gerir lacunas de capacidades e desajustes através de (i) atividades para aumentar a aceitação 
de áreas onde há escassez de capacidades e melhorar a orientação profissional, (ii) projetar 
e desenvolver currículos que respondam as necessidades de aprendizagem relevantes para 
o mercado de trabalho e as necessidades da sociedade, inclusive através de um melhor uso 
de aprendizagem aberta e online, combinada com aprendizagem baseada em trabalho, 
multidisciplinar e com novos modelos de avaliação.  

 Reforçar a cooperação entre instituições de ensino superior, organizações de EFP e 
empregadores ou empresas sociais na solução de problemas do mundo real, por exemplo, 
promovendo a colaboração entre estudantes, aprendizes e empresas em projetos 
empreendedores e transdisciplinares e facilitando viagens de negócios; 

 Apoiar o desenvolvimento dos sistemas de rastreamento de pós-graduação nos países do 
Programa e explorar opções para melhorar a disponibilidade de dados comparáveis sobre 
os resultados dos graduados na Europa; 

 Encorajar a formação e o intercâmbio para melhorar a qualidade do ensino, em particular, 
apoiar o uso das tecnologias digitais e oferta online para melhorar pedagogias e métodos 
de avaliação; criar cursos transnacionais de formação de professores e reforçar a 
cooperação entre centros de formação de professores; 

 Promover e recompensar a excelência no ensino e desenvolvimento de capacidades, 
inclusive através do desenvolvimento de estruturas de incentivo efetivas e políticas de 
recursos humanos a nível nacional e institucional, formação de académicos em abordagens 
pedagógicas novas e inovadoras, novas abordagens de projetos de currículo e partilha de 
boas práticas em plataformas de colaboração. 

 Construir sistemas de ensino superior inclusivos, ligados às comunidades vizinhas (i) 
desenvolver e implementar estratégias institucionais holísticas para inclusão e estudo de 
sucesso, aumentando a equidade no acesso e as taxas de participação e conclusão dos 
grupos sub-representados e desfavorecidos, inclusive através de suporte à entrada, 
orientação, aconselhamento e orientação de estudantes; (ii) melhorar a colaboração entre 
escolas, EFP, institutos de investigação e ensino superior através de parcerias educacionais 
internacionais multissetoriais; (iii) desenvolver, testar e implementar cursos flexíveis e 
modulares (a tempo parcial, online ou combinado), em particular para melhor se adaptar 
às necessidades de estudantes adultos e investigadores em fase inicial; (iv) promover a 
responsabilidade cívica e social de estudantes, investigadores e universidades e reconhecer 
o trabalho voluntário e comunitário em resultados académicos, por exemplo, através de 
pontos ECTS. 

 Garantir que as instituições de ensino superior e os institutos de investigação contribuam 
para a inovação: a) desenvolver, implementar e testar a eficácia de abordagens para 
promover criatividade, pensamento empresarial e capacidades para a aplicação de ideias 
inovadoras na prática; b) garantir que a educação e a investigação se reforçam mutuamente, 
inclusive através de parcerias e abordagens inter- e transdisciplinares, e através do 
fortalecimento do papel das instituições de ensino superior e dos institutos de investigação 
locais e regionais; c) apoiar a transferência dos resultados mais recentes da investigação 
para a educação como contributo para o ensino e encorajar estudantes de licenciatura e 
mestrado a envolverem-se na exploração de problemas de investigação contemporaneos e 
a desenvolver capacidades de investigação. 

 Promover modelos eficazes e eficientes de financiamento e governança a nível do sistema, 
recompensando o bom ensino, a inovação e a relevância da comunidade; 

 Promover a internacionalização, reconhecimento e mobilidade, apoiando mudanças de 
acordo com os princípios e ferramentas de Bolonha. Poderão ser considerados projetos de 
cooperação de universidades, institutos de investigação, redes universitárias e 
eventualmente atores privados ou sem fins lucrativos para implementar atividades de 
mobilidade no âmbito do Mecanismo de Garantia de Empréstimo Erasmus+. 

 



Educação de Adultos. No domínio da educação de adultos, em conformidade com as prioridades 
ET2020 / Agenda Europeia para a Aprendizagem de Adultos e a recomendação do Conselho sobre 
Novas Oportunidades para Adultos, será dada prioridade a: 
 
 Melhorar e ampliar oportunidades de aprendizado de alta qualidade adaptadas às 

necessidades de adultos pouco qualificados ou com baixa qualificação, de modo a melhorar 
a alfabetização, e as capacidades em numeracia e digital, assim como a adquirir 
competências-chave e / ou haver progresso em direção a qualificações mais altas, inclusive 
pela validação de capacidades adquiridas através de aprendizagem informal e não formal; 

 Facilitar o acesso aos caminhos de melhoria, disponibilizando identificação e rastreamento 
de capacidades, ofertas de aprendizagem adaptadas às necessidades individuais de 
aprendizagem e validação das capacidades adquiridas através da aprendizagem informal e 
não formal; 

 Aumentar a procura e a aceitação, por meio de estratégias eficazes de divulgação, 
orientação e motivação que incentivem adultos pouco qualificados ou com baixa 
qualificação, a desenvolver e aprimorar capacidades de alfabetização, numeracia e digital e / 
ou progresso para qualificações mais altas; 

 Desenvolver as competências dos formadores, particularmente no ensino efetivo de 
alfabetização, numeracia e capacidades digitais para adultos com baixa qualificação, inclusive 
através do uso efetivo das TIC; 

 Desenvolver mecanismos para monitorizar a eficácia das políticas de educação de adultos 
e o progresso dos alunos adultos. 


