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educaçãodeadultos



Bem vindos!

Somos a equipa
KA1:

Sandra Caneira

Vera Caeiro

Pedro Pires

PARTE I

Que perguntas fazer?

Encaminhamento de organizações candidatas

Acreditação individual ou como coordenador 

de consórcio

As organizações elegíveis e a sua função no 

projeto

Plano Erasmus

Prazos, documentos e formulários

PARTE II

Perguntas e respostas

2.º WEBINAR KA1

ERASMUS2021-2027

VC+VLC KA1_EE/EA
SET2020



Assistir ao 1.º webinar, onde se faz o enquadramento 

do novo Programa 2021-2027 AQUI

Ler as FAQ AQUI

Ler o Convocação à Acreditação (Regras de 

Candidatura + Anexo I)

2.º WEBINAR KA1

ERASMUS2021-2027

https://youtu.be/QE5qInMuky4
https://e727982a-38ed-4d7c-b901-8701902c2a69.filesusr.com/ugd/d8f912_b7470640a7554c8cb02881a2d517a97f.pdf
https://www.erasmusmais.pt/post/convite-à-acreditação-erasmus-2021-2027
https://e727982a-38ed-4d7c-b901-8701902c2a69.filesusr.com/ugd/d8f912_406f0f1158f345f6ae86e072e5fe163d.docx?dn=CONVITE_%C3%83%C2%80_ACREDITA%C3%83%C2%87%C3%83%C2%83O_2020_-_Regras_d
https://e727982a-38ed-4d7c-b901-8701902c2a69.filesusr.com/ugd/d8f912_c740507575314eb593219aa931cff930.docx?dn=CONVITE_%C3%83%C2%80_ACREDITA%C3%83%C2%87%C3%83%C2%83O_2020_%C3%A2%C2%80%C2%94_ANEXO_


ERASMUS2021-2027

Previsto/em discussão



programa
novo

novas
perguntas

ERASMUS2021-2027



avance para um 

Projeto Erasmus 

da Ação 2 - KA2 
Projetos de cooperação 

e aguarde pelo convite, 

que será publicado no 

Outono de 2020

ERASMUS2021-2027

1. Que tipo de projeto pretende fazer?

avance para um 

Projeto Erasmus 

da Ação 1 –

KA1
Projetos de Mobilidade

um projeto de cooperação com 

entidades de outros países para a promoção

da inovação ou para o intercâmbio de boas práticas? 

um projeto de mobilidade de pessoal 

educativo e de alunos, estudantes ou formandos 

(incluindo intercâmbio de alunos)?



ERASMUS2021-2027

ENFOQUE

KA2

trabalho de projeto em 

cooperação + cooperação 

temática

KA1

atividades de mobilidade

PRIORIDADES 

HORIZONTAIS

participação na rede de 

organizações Erasmus

dimensão digital

sustentabilidade e 

responsabilidade ambiental

inclusão e diversidade



O novo Programa Erasmus 
2021-2027 adapta-se às 

necessidades e ao nível de 
experiência da sua 

organização

ERASMUS2021-2027

2. Qual a sua experiência?

Avance para um 

projeto KA1 

de curto prazo -
aguarde pelo convite, 

que será publicado no 

Outono de 2020

Avance para o 

Convite à 

Acreditação
publicado na 

Primavera de 2020!



COMO
PARTICIPAR?

ERASMUS2021-2027

3. Não tem a certeza se quer

candidatar-se à Acreditação?

Há outras 
opções…

Projetos de mobilidade KA1 de curta duração

Não requer
candidatura

Ser parceiro de consórcio de mobilidade existente

Ser entidade de acolhimento de discentes ou staff

Acreditação Erasmus em 2021



ERASMUS2021-2027

doisformatos

ACREDITAÇÃO PARA 

ORGANIZAÇÕES 

INDIVIDUAIS

ACREDITAÇÃO PARA 

COORDENADORES DE 

CONSÓRCIO

(o formato só existe na 

Acreditação)

4. Quero candidatar-me à Acreditação. 

Que formatos estão disponíveis?

umacandidaturaporsetor



ORGANIZAÇÃO ESPECIALIZADA OBJETIVO: partilhar com parceiros do consórcio conhecimentos 

especializados para os ajudar a participar no Programa e organizar novos tipos de atividades

AUTORIDADE RESPONSÁVEL OBJETIVO: promover e  coordenar atividades Erasmus na nossa área 

de atividade; iniciar ou apoiar uma iniciativa de política educativa a nível local ou regional
RELAÇÃO

HIERÁRQUICA

II

III
GRUPO DE ORGANIZAÇÕES SEMELHANTES COM DIFICULDADE EM PARTICIPAR NO PROGRAMA 

INDIVIDUALMENTE OBJETIVO: apoio a newcomers/organizações com menos capacidade

GRUPO DE ORGANIZAÇÕES COM NECESSIDADES E DESAFIOS SEMELHANTES

OBJETIVO: trabalhar em conjunto em áreas temáticas específicas
CONSÓRCIO 

HORIZONTAL

ERASMUS2021-2027

IA

IB



ERASMUS2021-2027

5. A minha organização é elegível

num ou mais setores educativos?

organizaçõeselegíveis

ENSINO 

ESCOLAR

ENSINO E 

FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL

EDUCAÇÃO 

DE 

ADULTOS



organizaçõeselegíveis

Harmonização da abordagem nos 3 setores: listas de organizações 

elegíveis publicadas no website AQUI

A elegibilidade das organizações é baseada principalmente nas suas 

atividades; i.e. no seu programa educativo ou no papel que 

desempenha no sistema educativo

Exemplos de organizações elegíveis para cada programa educativo

Não há sobreposição: uma organização pode ser elegível em vários 

setores, mas um programa/uma atividade educativa não

ERASMUS2021-2027

C R I T É R I O S

https://www.erasmusmais.pt/acreditacao-erasmus


entidades que não se podem candidatar

participação formalizada na implementação de 

tarefas específicas

transparência e qualidade da participação de 

intermediários e outras organizações 

especializadas

organizaçõeselegíveis

ativas no Ensino e Formação

capacidade operacional:

> 2 anos de experiência na oferta de 

programas de aprendizagem no domínio a que 

se candidatam

organizaçõescandidatas organizaçõesdeapoio

entidades que não são identificadas em 

sede de candidatura

acolhimento dos participantes, acordar 

proporcionar-lhes um programa de 

aprendizagem ou formação e garantir 

certificado de participação

organizaçõesdeacolhimento

ERASMUS2021-2027



educaçãodeadultos

organizaçõeselegíveis

ERASMUS2021-2027

1 Organizações de educação formal, informal e não formal de adultos

2 Autoridades públicas locais e regionais, órgãos de coordenação 

e outras organizações ativas no setor da educação de adultos



ensinoescolar

organizaçõeselegíveis

2
Autoridades públicas locais e regionais, órgãos 

de coordenação e outras organizações

ativas no setor do ensino

escolar

ERASMUS2021-2027

1
Estabelecimentos

escolares com oferta de

educação pré-escolar e dos ensinos

básico e secundário



ensinoeformaçãoprofissional

2 Autoridades públicas locais e regionais, 

órgãos de coordenação e outras 

organizações ativas no setor do ensino e 

formação profissional

3 Empresas e outras organizações públicas ou privadas que prestem formação a colaboradores, nomeadamente através de

atividades de “Formação-ação” (Formação contínua dirigida a empresas e assente na prestação de serviços integrados de formação e consultoria) e

“Outras Ações de Formação” (Ações de formação inicial e contínua realizadas por empresas e inseridas em processos de inovação, modernização e

reconversão empresarial, bem como as dirigidas à modernização da Administração Pública, em conformidade com a Portaria nº 474/2010, de 8 de julho)

organizaçõeselegíveis

1
Organizações de 

ensino e formação 

profissional inicial ou 

contínua

ERASMUS2021-2027



organizaçõeselegíveis

Se as entidades estrangeiras querem enviar os 

seus participantes para Portugal ou outro país…

organizaçõescandidatas

Se as entidades estrangeiras apenas acolhem os 

participantes portugueses em mobilidade não é 

preciso fazer nada em sede de candidatura

organizaçõesdeacolhimento

ERASMUS2021-2027

6. Quero continuar a trabalhar com os meus parceiros 

estrangeiros. Como fazer intercâmbios de 

alunos/formandos ou pessoal educativo?



Descrição

Objetivos (geral e por setor educativo)

Como apresentar a candidatura (“fiche”)

Critérios

Procedimento simplificado para VET 

Charter

conviteàacreditaçãoerasmus

Validade e Plano Erasmus

Reporte, monitorização

Calendário indicativo

Acesso ao financiamento 

Anexo: Normas de 

Qualidade

ERASMUS2021-2027



pergunta-chave: como vai a entidade usar o programa para

beneficiar o pessoal, os aprendentes e a própria organização?

ERASMUS2021-2027



ERASMUS2021-2027

7. Qual a diferença entre o Plano de 

Desenvolvimento Europeu e o plano Erasmus?

o
 q

u
e
é
o

p
la

n
o
e
ra

sm
u

s ?

Objetivos

Atividades

(mobilidade de staff 

e discentes)

Normas de 

qualidade

(pré-definidas)

Gestão

(recursos, medidas)



ERASMUS2021-2027



ERASMUS2021-2027

Contexto

Plano 

Erasmus: 

objetivos

Plano 

Erasmus: 

atividades

Plano 

Erasmus:

normas de 

qualidade

Plano 

Erasmus: 

gestão



FINANCIAMENTO PARA

PROJETOS ACREDITADOS

definido no Convite Anual

PROGRAMA ERASMUS 2021

ERASMUS2021-2027

ACREDITAÇÃO

29 de outubro de 2020

PROJETOS KA1 DE CURTA DURAÇÃO

definido no Convite Anual

PROGRAMA ERASMUS 2021

Previsto



ERASMUS2021-2027

A minha candidatura foi aprovada?

1. Candidatura a projeto de curto prazo (candidatura até março 

de 2021)? Avance para o Convite Anual para projetos 

Erasmus, que será publicado no Outono de 2020 – secção 

projetos KA1 de curta duração.

2. Aguardar pelo Convite à Acreditação 2021, que 

será publicado na Primavera de 2021 e tentar novamente.

Acesso à faixa “FastTrack” 

para financiamento anual e 

avance para a 2.ª fase: Convite 

Anual para projetos 

Erasmus, que será publicado 

no Outono de 2020 – secção 

projetos KA1 Acreditação.



Informação sobre tipo de 

atividades previstas e 

financiamento solicitado

ERASMUS2021-2027

Critérios de atribuição de financiamento

Acesso simplificado

Previsto

Convite anual:

Outono 2020



a
ti
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a
d

e
sp

o
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e
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Outras

atividades

financiadas

Especialistas convidados (<30 dias)

Visitas preparatórias: 1.º contacto ou preparação de mobilidades de longa duração

Acolhimento de professores em formação inicial | ESCOLAR

Mobilidade em grupo de curta duração (<30 dias) | ESCOLAR

Mobilidade individual para estudos de curta e longa duração (10 dias> 1 ano)  |  ESCOLAR

Mobilidade individual para formação ou estágio (10<90 dias) | VET 

Mobilidade

de 

pessoal

Job shadowing (<1 ano)

Missões de ensino ou formação (1 ano)

Cursos e desenvolvimento profissional (curta duração <30 dias)

Mobilidade individual para formação  de longa duração (90<1 ano) | ERASMUS PRO |  VET 

Participação em concursos de SKILLS (<10 dias) | VET 

Previsto/em discussão

Mobilidade de 

aprendentes

ESCOLAR + VET

ERASMUS2021-2027



ERASMUS2021-2027

8. Que mais vai a Agência fazer 

para ajudar os beneficiários?

14:30-15:00

Revisão e reforço de esclarecimentos 

sobre assuntos tratados neste 

webinar

12 de outubro

15:00-16:30

webinar setorial (VET ou EE/EA)

Especificidades setoriais e abordagem 

generalista ao webform



Proposal for a regulation of the European 
Parliament and of the Council establishing 
'Erasmus': the Union programme for education, 
training, youth and sport and repealing Regulation 
(EU) No 1288/2013

Commission Staff Working Document: Main 
actions implementing the Erasmus Programme

base→2documentos

outubro/novembro de 2020

Convite e Guia do Programa 2021

ERASMUS2021-2027

Nome do Programa

Orçamento do Programa

Base legal do Programa

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A367%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018SC0276


Agradecemos 

a vossa

atenção!

VC+VLC KA1_EE/EA
SET2020

A equipa KA1 Educação de 

Adultos, Ensino Escolar
e Ensino e Formação 

Profissional


