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▪ Enquadramento

▪ Acreditação de Consórcios

▪ Ação KA130 - Caraterização

▪ Ação KA130 - Candidatura

▪ Intervalo

▪ Mobilidade de Estudantes e Pessoal do Ensino Superior

▪ Ação KA131 - Caraterização

▪ Ação KA131 - Candidatura

▪ Aspetos financeiros do processo contratual

▪ AOB

Apoio a Candidaturas 

KA1 Ensino Superior



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.



➢ Formatos de 
mobilidade cada vez 
mais flexíveis;

➢ Aumento de bolsas e 
majoração para 
participantes em
desvantagem

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

➢ Desenvolvimento de 
qualificações e 
competências
digitais;

➢ Mobilidade mista / 
blended;

➢ Desmaterialização
administrativa

➢ E+App.

➢ Compromisso de 
práticas sustentáveis
e ecológicas;

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

➢ Incentivos (€) para 
viagens com menor 
pegada carbónica.

➢ Compreensão da UE, 
defesa dos seus valores 
comuns e do seu 
património social, 
cultural e histórico

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



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

Prioridades



0 5 10 15 20 25

2021

MILHÕES €
Adultos Profissional Escolar Superior

Setores PT
Distribuição Orçamental

Total: 52.750.536,00 €uros

23.270.604,00 €uros

44%



0 5 10 15 20 25

2020

2021

MILHÕES €
KA2 KA1

19.495.284 €UROS

Ensino Superior
Distribuição Orçamental

Total aproximado: 23.270.604,00 €uros

-18%

+53%

23.852.434 €UROS



✓ Cartão Europeu de Estudante / EWP

✓ Mobilidade Internacional

✓ Flexibilização de formatos de Mobilidade

✓ Mobilidade mista

✓ Programas Intensivos mistos

✓ Mobilidade doutoral de curta duração

✓ Mobilidade de curta duração para pessoas em desvantagem

✓ Novas subvenções (valores de referência & rubricas orçamentais)

✓ Estímulos à inclusão e à sustentabilidade

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

✓ Apoio Linguístico Online (OLS) atualizado

Novidades

Mobilidade



Objetivos

Mobilidade
Proporcionar novas 

perspetivas, novos 
conhecimentos, novas 

práticas

Desenvolver competências 
transversais e linguísticas (ex: 

criatividade, espírito crítico, 
resolução de problemas)

Desenvolver competências 
digitais, interculturais e 
capacidade de forward

looking, no presente

Facilitar o desenvolvimento 
pessoal, a capacidade de 

adaptação e a autoconfiança

Partilhar experiências e 
contactar com novos 
ambientes e métodos de 
ensino

Desenvolver competências 
pedagógicas, digitais e de 
desenvolvimento curricular

Desenvolver atividades 
transnacionais entre pares, 
para intercâmbio de práticas e 
conhecimentos

Facilitar o desenvolvimento 
pessoal e profissional dos 
estudantes e promover a 
cooperação entre IES

Estudantes e 
Recém-

diplomados

Pessoal docente 
e não-docente



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!



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!



Entidade 
coordenadora 

gestão do 
projeto 

(IES ou outra 
organização)

IES de envio 
1: envia 

participantes

IES de envio 
2: envia 

participantes

Parceiro 
associado

(1 ou +)

Ex: 
empresa

Se for 1 IES, 
também pode 
enviar participantes 
em mobilidade

Consórcios

Acreditação ERASMUS 
para o Ensino Superior

✓ Consórcio nacional, mínimo 3 parceiros / mínimo 2 IES
✓ IES com ECHE ou qualquer organização ativa no mercado 

de trabalho ou nos setores da Educação e Formação
✓ Qualquer um dos parceiros pode assumir coordenação
✓ Só IES podem enviar participantes

Outra entidade pode agilizar 
ou assumir a gestão 
administrativa do projeto e 
colaborar na preparação dos 
participantes ou procura de 
empresas de acolhimento 
(SMP)



Consórcios

✓ Todos os parceiros têm que estar identificados na 
candidatura (para isso, têm que ter uma OID)

✓ Pedido de Acreditação e Pedido de Financiamento podem 
ser feitos no mesmo Call / ano, mas financiamento só é 
atribuído se o consórcio for acreditado

✓ 1º: Candidatura a Acreditação (KA130)

✓ 2º: Candidatura a Financiamento (KA131 / KA171)

✓ Validade da Acreditação: totalidade do Programa (2027), a 
partir de 01 de setembro de 2021 (mesma data de KA131)

Acreditação ERASMUS 
para o Ensino Superior



Consórcios

Acreditação ERASMUS 
para o Ensino Superior

✓ Estrutura, clareza, concisão e coerência na redação das respostas;

✓ Responder às questões colocadas no início de cada secção;

✓ Mandates disponíveis e submetidos só 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):

Metade da pontuação máxima em cada um dos critérios!



A Comissão Europeia lançou uma nova plataforma dedicada aos candidatos e 

beneficiários dos projetos ERASMUS+ 2021-2027. Nela podemos encontrar toda a 

informação e recursos necessários para apresentar uma candidatura ao Programa ou 

para acompanhar um projeto da Ação-Chave1 ou Ação-Chave2.

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwebgate.ec.europa.eu%2Ferasmus-esc%2F&data=04%7C01%7Cpaulo.almeida%40erasmusmais.pt%7C0f5167dfc95543c01f3c08d8ef82011f%7Ce8a193164d434025a60f849350559a54%7C0%7C0%7C637522688978114383%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BRQxGzgnstdA7azcl4X0D2Aec%2F3aL3HTIpYTYQujhpE%3D&reserved=0

