Objetivos do Programa
Erasmus+ para a Cooperação
com os Países Parceiros
no âmbito do Ensino Superior

Agência Nacional Erasmus+
Educação e Formação

Ação Chave 1
International Credit Mobility (ICM)

•

Aumentar o poder de atração do Ensino Superior
na Europa e ajudar as instituições europeias a
competir no mercado mundial.

•

Apoiar a internacionalização, a qualidade,
a equidade do acesso e a modernização das
Instituições de Ensino Superior (IES) fora da Europa,
com a finalidade de promover o desenvolvimento
dos países parceiros.

•

Estabelecer uma cooperação ativa entre as IES
e parceiros de fora do mundo académico:
empresas, organizações profissionais, câmaras
de comércio, parceiros sociais, entidades
locais/regionais, etc.

•

Apoiar atividades de adaptação de curricula
às necessidades atuais e emergentes
do mercado de trabalho, que dotem os jovens
de competências transversais.

•

Apoiar as IES na aplicação das reformas necessárias,
de acordo com as prioridades da Agenda de
Modernização da União Europeia de aumentar os
níveis de habilitações; melhorar a qualidade e a
pertinência do Ensino Superior; reforçar a qualidade
através da mobilidade e da cooperação entre
investigação, inovação e educação; fazer funcionar o
triângulo do conhecimento; melhorar a governação
e o financiamento.
Candidatos
IES com Carta Erasmus (CEES/ECHE, Guia
Erasmus+).

•

Candidaturas
Submetidas anualmente à Agência Nacional
Erasmus+.

•

Links de apoio
www.europass.pt
www.praxisnetwork.eu
https://erasmusintern.org/
Erasmus+ in PT

cooperação
com países
parceiros
NO ÂMBITO DO ENSINO SUPERIOR

Oportunidades de
Financiamento
em Portugal
Mestrados Erasmus Mundus
Objetivos
Aumentar a qualidade e a atratividade do Espaço
Europeu do Ensino Superior e apoiar a ação
externa da União Europeia (UE) no domínio do
ensino superior, através da oferta de bolsas
integrais de graduação para os melhores alunos de
mestrado de todo o Mundo.
Apoiar a inovação, a qualidade e excelência do
ensino
como
parte
das
estratégias
de
internacionalização das IES.
Melhorar o nível de competências profissionais
dos recém-graduados de mestrado e a relevância
dos programas de mestrado conjuntos para o
mercado de trabalho, através de maior
envolvimento dos empregadores.

•

•
•

Programas
Programas de estudo internacionais, reconhecidos
pelo seu carater inovador e corpo docente de
excelência.
Ministrados por um consórcio internacional de
IES de diferentes países e outros parceiros
relevantes nas áreas de estudo / domínios
profissionais abrangidos pelo programa conjunto.
Atribuem 60, 90 ou 120 créditos no âmbito do
European Credit Transfer and Accumulation
System (ECTS).

•
•
•

Candidatos
Uma IES estabelecida num país do programa
candidata-se em nome do consórcio de Mestrado
Erasmus Mundus.
Filiais de IES de países parceiros estabelecidas
num país do programa ou filiais de IES de países do
programa estabelecidas num país parceiro não
podem candidatar-se.

•
•

Candidaturas
Submetidas anualmente à Agência Executiva de
Educação, Audiovisual e Cultura (EAEAC), Bruxelas.

•

Ação Chave 2
Parcerias Estratégicas - Projetos de
Reforço de Capacidades – Capacity Building
Objetivos
Apoiar a modernização e internacionalização do
Ensino Superior em países parceiros elegíveis.
Contribuir para a cooperação entre a UE e os
países parceiros elegíveis.
Promover a convergência voluntária com a UE no
domínio do Ensino Superior.
Promover o diálogo intercultural.
Projetos
Projetos de cooperação transnacional com base
em parcerias multilaterais entre IES do programa e
de países parceiros elegíveis.
Projetos Conjuntos destinam-se a ter resultados que
beneficiem principal e diretamente as organizações de
países parceiros elegíveis envolvidos no projeto.
Projetos Estruturais destinam-se a ter um
impacto nos sistemas de ensino superior e a
promover reformas a nível nacional e/ou regional
nos países parceiros elegíveis.
Podem envolver parceiros não-académicos.
Candidatos
Uma IES.
Uma associação ou organização de IES.
Projetos Estruturais: um reitor, professor ou
organização de estudantes que goze de
reconhecimento jurídico a nível nacional ou
internacional estabelecida num país do programa
ou num país parceiro elegível.
São elegíveis IES da Federação da Rússia como
participantes, mas não como organizações
candidatas; e IES da Ucrânia reconhecidas pelo
Ministério da Educação e Ciência de Kiev.
Candidaturas
Submetidas anualmente à Agência Executiva de
Educação, Audiovisual e Cultura (EAEAC), Bruxelas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atividades Jean Monnet
Objetivos
Estimular o ensino, a investigação e a reflexão no
domínio dos estudos sobre a UE a nível mundial.

•

Apoiar associações com impacto no domínio dos
Estudos Europeus e Assuntos Comunitários.
Atividades
Módulos académicos, cátedras e Centros de
Excelência.
Debate académico, redes e projetos sobre
políticas europeias.
Candidatos
IES estabelecidas em qualquer país do mundo.
IES estabelecidas em países do programa devem ter
Carta Erasmus para o Ensino Superior (CEES) válida.
IES participantes em países parceiros não são
obrigadas a ter a Carta.
Candidaturas
Submetidas anualmente à Agência Executiva de
Educação, Audiovisual e Cultura (EAEAC), Bruxelas.

•
•
•
•
•
•

Alianças de Competências Setoriais
Objetivo
Apoiar o desenvolvimento de curricula, programas
e metodologias de ensino e de formação profissional
conjuntos, com base nas tendências de um sector
específico da economia e nas competências
necessárias para trabalhar em um ou mais domínios
profissionais.
Candidatos
Qualquer organização participante estabelecida
num país do programa.
Candidaturas
Submetidas anualmente à Agência Executiva de
Educação, Audiovisual e Cultura (EAEAC), Bruxelas.

•

•
•

Alianças do Conhecimento entre
IES e empresas
Objetivo
Promover a inovação, o empreendedorismo, a
criatividade, a empregabilidade, o intercâmbio de
conhecimentos e/ou o ensino e a aprendizagem
multidisciplinares entre IES e empresas.

•

Candidatos

• Qualquer organização participante estabelecida
num país do programa.
Candidaturas

• Submetidas anualmente à Agência Executiva de

Educação, Audiovisual e Cultura (EAEAC), Bruxelas.

