


Bem vindos!

Somos a equipa da 

Educação de 
Adultos

KA1
Sandra Caneira

Telma Duarte

Vasco Corisco

KA2
Eugénia Inácio

novo programa erasmus+ 2021-2027

oferta da educação de adultos

ação-chave 1 [KA1] mobilidades de curta duração

acreditação [KA1] mobilidades acreditadas

ação-chave 2 [KA2] parcerias de cooperação

ERASMUS+2021-2027



ENFOQUE

KA2 trabalho de projeto em cooperação e 

cooperação temática

KA1 atividades de mobilidade

PRIORIDADES HORIZONTAIS

participação democrática

dimensão digital

inclusão e diversidade

KA3 apoio ao desenvolvimento de políticas
e à cooperação

Ações Jean Monnet
conhecimento sobre a UE

ERASMUS+2021-2027

sustentabilidade e responsabilidade ambiental



promover a mobilidade transnacional na Educação e Formação

ajudar a ultrapassar obstáculos à “livre movimentação de aprendentes”: 
reconhecimento & línguas estrangeiras

apoiar os Estados Membros a melhorar a natureza inclusiva dos sistemas de 
educação e informação, a basear-se na aprendizagem ao longo da vida e a 
incentivar a inovação

Erasmus Teacher Academies, Universidades Europeias, Cartão Europeu de 
Estudante

eee | espaço europeu de educação

ERASMUS+2021-2027INSTRUMENTO



ERASMUS+2021-2027

objetivos da ação (1)

FINALIDADE fornecer oportunidades de aprendizagem para indivíduos e apoiar a 
internacionalização e desenvolvimento de organizações ativas no campo da educação de 

adultos

reforçar a dimensão europeia do ensino e da 
aprendizagem

promover valores de inclusão e diversidade, tolerância 
e participação democrática

promover o conhecimento sobre o património e 
diversidade europeus comuns

apoiar o desenvolvimento de redes profissionais em 
toda a Europa

melhorar a qualidade da educação formal, informal e 
não-formal de adultos na Europa para as 
competências-chave, incluindo:

competências básicas
(literacia, numeracia, competências digitais)

outras competências para a vida

continua…
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objetivos da ação (2)

FINALIDADE fornecer oportunidades de aprendizagem para indivíduos e apoiar a 
internacionalização e desenvolvimento de organizações ativas no campo da educação de 

adultos

estender a oferta de educação de adultos através da 
profissionalização dos educadores e da capacitação 
dos provedores

simplificar a implementação de programas de ensino e 
aprendizagem de alta qualidade na educação de 
adultos, e torná-los relevantes para as necessidades do 
indivíduo e da sociedade

capacitação de provedores de educação de adultos 
para realizar projetos de mobilidade de alta qualidade

aumentar a participação de adultos de todas as idades 
e níveis socioeconómicos na educação de adultos, 
especialmente pela promoção da participação de:

organizações que trabalham com aprendentes 
desfavorecidos

pequenos provedores de educação de adultos

recém-chegados ao Programa

organizações com menos experiência

organizações comunitárias locais

… continuação
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programa
novo

novas
perguntas



avance para um 

projeto 
erasmus+ da 
ação-chave 2 

(KA2) 
projetos para a 

cooperação

que tipo de projeto pretende fazer

avance para um 

projeto 
erasmus+ da 
ação-chave 1 

(KA1)
projetos de 
mobilidade

cooperação com entidades de outros 

países para a promoção da inovação ou para o 
intercâmbio de boas práticas? 

mobilidade
de pessoal educativo

e de aprendentes?

ERASMUS+2021-2027
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KA1

KA2
parcerias de pequena dimensão

organização individual
coordenador de consórcio de 

mobilidade
parceiro de consórcio de mobilidade

parcerias de cooperação

EPALE

projeto de mobilidade de curta duração

como
participar

no 
erasmus+

?

parcerias
para a 

cooperação

acreditação
erasmus+

co
op

er
aç

ão
m

ob
ili

da
de

KA3 apoio ao desenvolvimento
de políticas e à cooperação

quais são as ações-chave do novo programa
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KA1
projetos de 
mobilidade

mobilidade de 
aprendentes

mobilidade de 
pessoal

outras atividades
especialistas convidados

acolhimento de pessoal em 
formação

visitas preparatórias

KA1 no novo programa
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Outras
atividades
financiadas

especialistas convidados (2 a 60 dias)

acolhimento de professores e educadores em formação (10 a 365 dias)

visitas preparatórias (apoio a mobilidade de pessoal/aprendentes)

mobilidade em grupo de aprendentes adultos (2 a 30 dias)
mínimo 2 aprendentes/grupo

job shadowing (2 a 60 dias)

missões de ensino (2 a 365 dias)

cursos e desenvolvimento profissional (2 a 30 dias)

mobilidade individual de aprendentes adultos (2 a 30 dias)

quais as atividades possíveis num projeto KA1

Mobilidade
de 

aprendentes

Mobilidade
de 

pessoal
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aprendentes adultos com menos oportunidades,
em particular aprendentes adultos com baixas qualificações

professores e formadores

pessoal educativo: pessoal especializado em apoio às necessidades 
especiais, técnicos de orientação, psicólogos, técnicos de 

mobilidade internacional, assistentes, voluntários, etc.

diretores, coordenadores, etc.

outro pessoal com responsabilidades na educação de adultos:
consultores, técnicos, gestores educativos, formadores de 

professores, etc.

aprendentes
(learners)

pessoal
(staff)

quem pode participar nas atividades de um projeto KA1
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www.menti.com

código: 8524 7450

http://www.menti.com/
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2 autoridades públicas locais/regionais, órgãos de 
coordenação

e outras organizações ativas no setor da educação de 
adultos

a minha organização é elegível

saber mais:
https://www.erasmusmais.pt/atualização-novo-programa

1organizações de educação formal, informal e não 
formalPrograma e atividades elegíveis

RVCC | reconhecimento, validação e certificação de competências

EFA | cursos de educação e formação de adultos

FCB | programas de formação em competências básicas

vias de conclusão do nível secundário

PLA | cursos de português como língua de acolhimento

ensino recorrente

educação informal e não formal para adultos

educação nas prisões

programas educativos formais/informais ou de integração 
(deficiência, migrantes, idosos…)

Exemplos de organizações
centros qualifica

escolas com EFA

centros de formação do IEFP

autarquias

sindicatos

empresas

associações, fundações

centros culturais, bibliotecas

museus, teatros

univ. da terceira idade/sénior

centros comunitários/paroquiais

ONGs, org. humanitárias

inst. de solidariedade social

estabelecimentos prisionais

Papel no sistema educativo
planeamento da oferta educativa local/regional

controlo de qualidade e supervisão da oferta formal

promoção da EA e apoio à formação de pessoal educativo

serviços de apoio e orientação para aprendentes adultos

Exemplos de organizações
autarquias, comunidades intermunicipais

SR de educação, DG estabelecimentos escolares

associações profissionais de formadores

associações, fundações, cooperativas

centros qualifica

serviços de apoio educativo e de psicologia

centros socias/comunitários

ONGs, organizações humanitárias

https://www.erasmusmais.pt/atualização-novo-programa
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entidades que não se podem candidatar

participação formalizada na implementação de 
tarefas específicas

transparência e qualidade da participação de 
intermediários e outras organizações 
especializadas

ativas no Ensino e Formação

capacidade operacional:
2+ anos de experiência na oferta de programas
de aprendizagem na educação de adultos

organizações candidatas organizações de apoio

entidades não identificadas na candidatura

acolhimento dos participantes, acordar e 
proporcionar programa de aprendizagem ou 
formação e garantir certificado de participação

que funções pode ter a minha organização

todas as organizações

estabelecidas nos países do programa
entidades estrangeiras querem enviar 

participantes para Portugal?
→ CANDIDATURA NO SEU PAÍS

organizações de acolhimento
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qual a sua experiência

O novo Programa Erasmus+ 
2021-2027 adapta-se às 

necessidades e ao nível de 
experiência da sua 

organização
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Há várias 

opções… KA1 mobilidade

COMO
PARTICIPAR?

projetos de mobilidade de curta duração

acreditação
erasmus+

organizações individuais

coordenadores de consórcio de mobilidade

sem
candidatura

ser parceiro de consórcio de mobilidade existente

ser entidade de acolhimento de parceiros ou pessoal
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FINALIDADE ponto de entrada para um primeiro projeto ou uma opção para 
organizações interessadas numa participação ocasional ou em pequena escala

duração do projeto: 6 a 18 meses

n.º máximo de participantes: 30

máximo de 3 projetos em 5 anos

prioridade aos newcomers* à ação

não disponível a organizações acreditadas

flexibilidade orçamental

REGRAS PREVISTAS

* Newcomer organisation: any organisation or institution that has not previously received support in a given type of action supported by this Programme or its 
predecessor programme either as a coordinator or a partner.

projetos de mobilidade de curta duração
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dois formatos → só uma opção

ACREDITAÇÃO
PARA ORGANIZAÇÕES 

INDIVIDUAIS

ACREDITAÇÃO PARA 
COORDENADORES DE 

CONSÓRCIO
(formato exclusivo

da acreditação)

acreditação erasmus+ KA1

OU
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FINALIDADE criar uma comunidade de organizações erasmus+ que
regularmente faz mobilidade de aprendentes e pessoal educativo

baseada num plano erasmus+ alicerçado no projeto educativo/estatutos/ideário da organização

uma acreditação por organização (em cada setor educativo)

não requer experiência prévia no programa erasmus+

válido para a duração do programa (com atualização regular do plano erasmus+)

financiamento simplificado: candidatura orçamental numa 2.ª fase

PRINCÍPIOS

acreditação de organizações individuais
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FINALIDADE alargar o alcance do programa erasmus+ e
atribuir um papel estratégico a organizações líderes no setor

só existe no enquadramento da acreditação

1 entidade = 1 consórcio por setor educativo

flexibilidade na dimensão do consórcio

possibilidade de mudar os elementos do 
consórcio

acreditação como “coordenador de 
consórcio” não é transferível para outro 
parceiro

plano mais estratégico

enfoque nos newcomers

REGRAS PREVISTAS

acreditação de coordenador de consórcio
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FINALIDADE entrada mais simples no
programa para conhecer as suas oportunidades

ter 1 OID (Organisation ID - número de identificação de organização) 

ser identificado pelo coordenador apenas posteriormente (fase de pedido de financiamento)

elegibilidade da entidade semelhante à dos coordenadores

pode ter um projeto não acreditado

1 organização pode ser membro de vários consórcios num ou mais setores

REGRAS PREVISTAS

ser parceiro de consórcio de mobilidade existente?



custos excecionais 

para garantias 

financeiras

apoio à 

organização do 

projeto
apoio à preparação 

linguística mobilidade virtual 

propinas

de cursosvisitas 

preparatórias

custos excecionais para 

viagens onerosas

viagem

apoio individual 

(alimentação, 

alojamento, 

transportes locais)

apoio à 

inclusão

ERASMUS+2021-2027

qual o financiamento
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matérias com precedêncialer as FAQ
(perguntas 

frequentes)

ler o Convite à Acreditação 
(maio de 2021)

(Regras de Candidatura + Anexo I)

consultar o Guia 
Erasmus+ 2021

https://www.erasmusmais.pt/acreditacao-erasmus
https://www.erasmusmais.pt/atualização-novo-programa


ERASMUS+2021-2027EU LOGIN
criar perfil EU
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login

ORGANISATION REGISTRATION SYSTEM
criar OID
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home

ERASMUS+ AND EUROPEAN SOLIDARITY CORPS
candidaturas
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

SCHOOL EDUCATION GATEWAY/TEACHER ACADEMY
ofertas de formação, organizações de acolhimento…
https://www.schooleducationgateway.eu/

EPALE
ofertas de formação, organizações de acolhimento…
https://epale.ec.europa.eu/

primeiros passos… links úteis

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/
https://www.schooleducationgateway.eu/
https://epale.ec.europa.eu/
https://www.erasmusmais.pt/
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FINANCIAMENTO PARA
PROJETOS ACREDITADOS

convite anual
11 de maio de 2021

PROJETOS KA1 DE CURTA 
DURAÇÃO

prazo:
11 de maio de 2021

prazos de candidatura



29 abril
Apoio a candidaturas a 

financiamento

KA1 – SÓ PARA 
ORGANIZAÇÕES JÁ 

ACREDITADAS

ERASMUS+2021-2027

que mais vai a Agência fazer para ajudar os candidatos

sessões previstas
22 de abril

Apoio a candidaturas
Educação de Adultos

KA1- Projetos de 
mobilidade de curta 

duração

KA2 – Projetos de 
cooperação

3 e 6 de maio
Apoio a candidaturas
Educação de Adultos

KA2 – Projetos de 
cooperação
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KA1

KA2
parcerias de pequena dimensão

organização individual
coordenador de consórcio de 

mobilidade
parceiro de consórcio de mobilidade

parcerias de cooperação

EPALE

projeto de mobilidade de curta duração

como
participar

no 
erasmus+

?

parcerias
para a 

cooperação

acreditação
erasmus+

co
op

er
aç

ão
m

ob
ili

da
de

KA3 apoio ao desenvolvimento
de políticas e à cooperação

…e os projetos de cooperação
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Agradecemos a

vossa

atenção!

Equipa

Educação de 
Adultos

KA1
Sandra Caneira

Telma Duarte

Vasco Corisco

KA2
Eugénia Inácio


