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Formulário de candidatura
KA1 - Mobilidade Individual para fins de Aprendizagem
Hash code do formulário:
[20000871,20000944,20000982,20000990,20001044,20000824,20000832,20000915,20000887,20000918,20000959,20000968,20001015,20000883,20000890,20000902,20000994,20001004,20000974,20000893,20000829,20000873,20000897,20000940,20000960,20000986,31041506,20000834,20000880,20000935,20000946,20001001,20001017,20000945,20000903,20000952,20000987,20000988,20001005,20000841,31041524,20000875,20000921,20001003,20000911,20000922,31041509,31041507,20000845,20000872,20000885,20000898,20000913,20000973,20001026,20001040,20001057,20000839]
{31048309:3,31048312:6,31048316:10,31048324:18,31048334:28,31048340:34,31048336:30,31048338:32,31048319:13,31048325:19,31048327:21,31048331:25,31048332:26,31048311:5,31048315:9,31048317:11,31048330:24,31048335:29,31048313:7,31048326:20,31048328:22,31048329:23,31048337:31,31048339:33,31048341:35,31048314:8,31048333:27,31048342:36,31048310:4,31048318:12,31048320:14,31048321:15,31048322:16,31048323:17}
{20000820:",31046425,",20000824:",31046429,",20000825:",31046430,",20000828:",31046433,",20000829:",31046434,",20000832:",31046439,31046443,31046445,31046437,31046441,31046446,31046438,31046440,31046442,31046444,",20000836:",31046451,",20000839:",31046454,31046455,31046460,31046456,31046461,31046462,31046464,31046465,31046457,31046463,31046458,31046459,",20000841:",31046469,31046483,31046485,31046488,31046491,31046477,31046478,31046481,31046486,31046489,31046468,31046473,31046476,31046492,31046472,31046479,31046494,31046482,31046484,31046487,31046495,31046467,31046470,31046480,31046493,31046471,31046474,31046475,31046490,",20000860:",31046519,31046520,31046529,31046539,31046517,31046532,31046535,31046516,31046521,31046524,31046527,31046536,31046522,31046533,31046537,31046538,31046515,31046518,31046525,31046526,31046528,31046540,31046523,31046531,31046534,31046530,",20000861:",31046541,",20000865:",31046545,",20000870:",31046551,",20000873:",31046572,31046580,31046581,31046571,31046574,31046578,31046577,31046583,31046569,31046579,31046576,31046570,31046573,31046585,31046575,31046584,31046582,",20000875:",31046591,31046587,31046588,31046590,31046592,31046589,",20000902:",31046617,31046618,31046606,31046608,31046610,31046605,31046609,31046612,31046615,31046611,31046613,31046616,31046607,31046614,",20000883:",31046630,31046635,31046638,31046621,31046631,31046633,31046622,31046623,31046624,31046627,31046629,31046632,31046626,31046628,31046636,31046620,31046625,31046634,31046639,31046637,",20000885:",31046648,31046649,31046642,31046647,31046651,31046658,31046641,31046655,31046652,31046645,31046650,31046643,31046644,31046646,31046654,31046657,31046660,31046653,31046656,31046659,",20000887:",31046662,",20000888:",31046663,",20000890:",31046666,31046668,31046671,31046684,31046686,31046665,31046683,31046691,31046670,31046672,31046676,31046679,31046680,31046682,31046690,31046673,31046667,31046674,31046681,31046675,31046677,31046678,31046687,31046685,31046688,31046669,31046689,",20000895:",31046694,",20000897:",31046698,",20000908:",31046708,",20000911:",31046714,31046718,31046722,31046711,31046715,31046716,31046717,31046723,31046713,31046724,31046727,31046731,31046721,31046729,31046712,31046719,31046720,31046726,31046725,31046728,31046730,",20000913:",31046746,31046752,31046736,31046742,31046750,31046743,31046748,31046733,31046734,31046737,31046741,31046745,31046747,31046753,31046744,31046735,31046738,31046739,31046740,31046749,31046751,",20000915:",31046756,31046759,31046760,31046763,31046757,31046758,31046761,31046755,31046762,",20000917:",31046766,",20000922:",31046781,31046791,31046776,31046790,31046792,31046787,31046788,31046772,31046775,31046789,31046778,31046783,31046784,31046793,31046773,31046777,31046779,31046782,31046774,31046780,31046785,31046786,",20000933:",31046805,",20000939:",31046811,",20000944:",31046825,31046822,31046816,31046821,31046824,31046818,31046820,31046823,31046817,31046819,31046826,",20000949:",31046839,",20001058:",31046840,",20000952:",31046843,31046849,31046850,31046845,31046844,31046847,31046846,31046848,",20000970:",31046869,",20000973:",31046878,31046874,31046875,31046876,31046879,31046880,31046884,31046877,31046883,31046873,31046882,31046872,31046881,",20000974:",31046885,31046899,31046891,31046890,31046895,31046886,31046889,31046894,31046896,31046903,31046902,31046887,31046888,31046900,31046898,31046901,31046892,31046893,31046897,",20000975:",31046904,",20000977:",31046906,",20000986:",31046917,31046919,31046922,31046916,31046918,31046927,31046928,31046930,31046931,31046920,31046921,31046923,31046925,31046926,31046924,31046915,31046929,",31041511:",31046934,",20001001:",31046963,31046964,31046978,31046983,31046967,31046974,31046980,31046984,31046968,31046981,31046982,31046965,31046979,31046966,31046972,31046976,31046977,31046969,31046970,31046973,31046975,31046971,",20001004:",31046991,31046994,31046990,31046989,31046998,31046995,31046987,31046988,31046996,31046999,31046993,31046992,31046997,",31041504:",31047000,",20001005:",31047001,31047009,31047006,31047004,31047008,31047002,31047003,31047005,31047007,",20001014:",31047020,",20001015:",31047021,",20001016:",31047022,",20001018:",31047024,",20001026:",31047033,31047038,31047051,31047054,31047062,31047064,31047081,31047032,31047040,31047053,31047056,31047057,31047065,31047078,31047085,31047091,31047094,31047101,31047104,31047035,31047039,31047043,31047047,31047067,31047069,31047070,31047089,31047107,31047037,31047058,31047060,31047061,31047079,31047097,31047103,31047109,31047112,31047036,31047041,31047048,31047052,31047055,31047068,31047077,31047080,31047082,31047083,31047090,31047108,31047059,31047072,31047087,31047096,31047102,31047105,31047106,31047045,31047049,31047063,31047066,31047071,31047073,31047075,31047076,31047088,31047098,31047034,31047042,31047044,31047046,31047050,31047074,31047084,31047086,31047092,31047093,31047095,31047099,31047100,31047110,31047111,",20001029:",31047115,",20001030:",31047116,",20000893:",31047130,31047136,31047138,31047148,31047122,31047132,31047120,31047121,31047123,31047127,31047135,31047142,31047149,31047156,31047119,31047129,31047145,31047150,31047125,31047126,31047137,31047151,31047128,31047133,31047147,31047153,31047124,31047134,31047139,31047141,31047143,31047152,31047154,31047131,31047140,31047144,31047146,31047155,",20001033:",31047157,",20001035:",31047159,",20001039:",31047163,",20000821:",31046426,",20000823:",31046428,",20000831:",31046436,",20000833:",31046447,",20000840:",31046466,",20000852:",31046507,",20000866:",31046546,",20000871:",31046553,31046552,",20000872:",31046557,31046560,31046561,31046564,31046559,31046562,31046567,31046566,31046556,31046563,31046568,31046555,31046558,31046565,31046554,",20000878:",31046595,",20000880:",31046597,31046599,31046598,31046600,31046602,31046601,",31041503:",31046604,",20000889:",31046664,",20000907:",31046707,",31036062:",31046765,",20000928:",31046800,",20000942:",31046814,",20000945:",31046828,31046827,",20000954:",31046852,",20000962:",31046861,",20000991:",31046944,",20000998:",31046960,",20000999:",31046961,",20001003:",31046986,",20001011:",31047016,",20001013:",31047019,",20001021:",31047027,",20001040:",31047164,",20000822:",31046427,",20000845:",31046499,",20000855:",31046510,",20000856:",31046511,",20000858:",31046513,",20000864:",31046544,",20000886:",31046661,",20000900:",31046701,",20000910:",31046710,",20000919:",31046768,",20000921:",31046771,31046770,",20000925:",31046797,",20000934:",31046806,",20000935:",31046807,",20000940:",31046812,",20000946:",31046835,31046831,31046834,31046832,31046830,31046829,31046833,",20000955:",31046853,",20000972:",31046871,",20000980:",31046909,",20000981:",31046910,",20000987:",31046932,",20000989:",31046935,",20000990:",31046937,31046942,31046943,31046936,31046939,31046940,31046941,31046938,",20001057:",31046956,",20000995:",31046957,",20001000:",31046962,",31041524:",31047018,",20001036:",31047160,",20001044:",31047168,",20001053:",31047175,",20000850:",31046505,",20000867:",31046547,",31041509:",31046550,",20000879:",31046596,",20000882:",31046619,",31021700:",31046696,",20000903:",31046703,",20000920:",31046769,",20000937:",31046809,",20000943:",31046815,",20000963:",31046862,",20000976:",31046905,",20000997:",31046959,",20001009:",31047013,",20001010:",31047014,",20001027:",31047113,",31008860:",31047170,",31041507:",31046502,",20000869:",31046549,",20000874:",31046586,",20000909:",31046709,",20000912:",31046732,",20000926:",31046798,",20000927:",31046799,",20000931:",31046803,",20000936:",31046808,",20000953:",31046851,",20000958:",31046856,",20000964:",31046863,",20000983:",31046912,",20000984:",31046913,",20000994:",31046949,31046952,31046954,31046955,31046950,31046951,31046947,31046948,31046953,",10000726:",31047028,",20001032:",31047118,",20001041:",31047165,",20001048:",31047171,",20000834:",31046448,",20000835:",31046450,",20000837:",31046452,",20000857:",31046512,",20000914:",31046754,",20000918:",31046767,",31036061:",31046794,",20000923:",31046795,",20000929:",31046801,",20000930:",31046802,",20001056:",31046838,",20000951:",31046842,",20000957:",31046855,",20000959:",31046857,",20000979:",31046908,",20000993:",31046946,",20001002:",31046985,",20001007:",31047011,",20001012:",31047017,",20001017:",31047023,",20001020:",31047026,",20001045:",31047169,",20001052:",31047174,",20000830:",31046435,",31041505:",31046449,",20000838:",31046453,",20000842:",31046496,",20000844:",31046498,",20000851:",31046506,",20000853:",31046508,",20000854:",31046509,",20000862:",31046542,",20000868:",31046548,",20000891:",31046692,",20000894:",31046693,",31022700:",31046695,",20000898:",31046699,",20000901:",31046702,",20000904:",31046704,",20000938:",31046810,",20000941:",31046813,",20000948:",31046837,",20000950:",31046841,",20000961:",31046860,",20000966:",31046865,",20000967:",31046866,",20000969:",31046868,",20000971:",31046870,",20000978:",31046907,",20000985:",31046914,",20000988:",31046933,",20001006:",31047010,",20001008:",31047012,",31041513:",31047015,",20001022:",31047029,",20001037:",31047161,",20001049:",31047172,",20000826:",31046431,",20000843:",31046497,",20000846:",31046500,",20000847:",31046501,",20000848:",31046503,",20000849:",31046504,",20000859:",31046514,",20000863:",31046543,",20000876:",31046593,",20000877:",31046594,",20000881:",31046603,",20000884:",31046640,",20000896:",31046697,",20000899:",31046700,",20000905:",31046705,",20000906:",31046706,",20000916:",31046764,",20000924:",31046796,",20000932:",31046804,",20000947:",31046836,",20000956:",31046854,",20000960:",31046858,31046859,",20000965:",31046864,",20000968:",31046867,",20000982:",31046911,",20000992:",31046945,",20000996:",31046958,",20001019:",31047025,",20001023:",31047030,",20001024:",31047031,",20001028:",31047114,",20001031:",31047117,",20001034:",31047158,",20001038:",31047162,",20001042:",31047166,",20001043:",31047167,",20001051:",31047173,"}
[20000871,20000944,20000982,20000990,20001044,20000824,20000832,20000915,20000887,20000918,20000959,20000968,20001015,20000883,20000890,20000902,20000994,20001004,20000974,20000893,20000829,20000873,20000897,20000940,20000960,20000986,31041506,20000834,20000880,20000935,20000946,20001001,20001017,20000945,20000903,20000952,20000987,20000988,20001005,20000841,31041524,20000875,20000921,20001003,20000911,20000922,31041509,31041507,20000845,20000872,20000885,20000898,20000913,20000973,20001026,20001040,20001057,20000839]
{BG:"20001120",CS:"20001134",DA:"20001135",DE:"20001149",EL:"20001151",EN:"20001138",ES:"20001245",ET:"20001140",FI:"20001143",FR:"20001144",GA:"20001167",HU:"20001159",IT:"20001168",LT:"20001189",LV:"20001186",MT:"20001195",NL:"20001136",PL:"20001223",PT:"20001224",RO:"20001228",SK:"20001240",SL:"20001241",SV:"20001249",HR:"20001133",IS:"20001160",LB:"20001190",MK:"20001191",MO:"20001200",NO:"20001211",RU:"20001230",SH:"20001280",SQ:"20001103",SR:"20001236",TR:"20001262",UK:"20001266"}
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Máximo de Caracteres
Página
de
Acrescentar instância
Apagar instância
O número de instâncias não pode ser excedido
Tem que haver um número mínimo de instâncias
Versão do Formulário
ERRO
AVISO
Este campo é obrigatório
O formulário é válido
Este valor já foi seleccionado
O valor não pode ser menor que 0
O Adobe Reader tem a opção de reforço de segurança ligada o que impede o documento PDF de se ligar a serviços externos. Para permitir a ligação escolha a opção apropriada clicando no botão de opções na barra amarela de aviso de segurança.
Ano do Convite
Organização(ões) Participante(s)
Uma e apenas uma pessoa deve ser selecionada como a pessoa de contato OLS.
O formulário só pode ser visto com software Adobe Reader
Se o formulário estiver a ser visualizado em modo "protegido", todas as opções devem estar ativadas para que o formulário funcione corretamente. Se depois de ativar todas as opções esta mensagem tornar a aparecer, verifique que o JavaScript está ativado em Editar/Preferências/Javascript
Não é possível ler o formulário. Não grave nem saia do programa, pois pode causar erros ou perda de dados. O formulário só pode ser editado utilizando o software Adobe Reader!
Está a usar uma versão antiga do software. Os formulários submetidos que utilizem versões do Adobe não válidas vão ser inelegíveis. Por favor faça download e instale a última versão do Adobe Reader em http://get.adobe.com/reader/
O E-form foi aberto diretamente no seu web browser. Por favor faça o download de forma a poder ser corretamente guardado depois de devidamente preenchido .
ESTE FORMULÁRIO SERVE APENAS PARA TESTE E É APENAS PARA USO INTERNO DA COMISSÃO EUROPEIA E AGÊNCIAS NACIONAIS. POR FAVOR NÃO O DISTRIBUA!
AMBIENTE
Este formulário não pode ser aberto. Contacte a sua Agência Nacional para ajuda.
Metadados
Informação Geral
Atenção!
Para todos os candidatos (exceto os candidatos à Agência Nacional da Sérvia).
LEMBRE-SE DE QUE EMBORA A SÉRVIA FIGURE NA LISTA DE POSSIVEIS PAÍSES DE DESTINO, NÃO É UM DESTINO ELEGÍVEL NESTA AÇÃO.
Este formulário de candidatura consiste nas seguintes secções principais:
- Contexto: esta secção pede informação geral acerca do tipo de projeto que pretende submeter e sobre a Agência que o vai receber, avaliar e selecionar;
- Organização(ões) participantes: esta secção pede informação sobre a organização candidata e os membros do consórcio nacional apenas, não sobre as organizações parceiras ou de acolhimento;
- Detalhes das atividades: esta secção é constituída por um quadro que pede detalhes sobre as diferentes mobilidades que se pretende realizar;
- Orçamento: nesta secção vai-lhe ser pedido para fornecer toda a informação financeira do projeto, incluindo viagem, apoio individual, apoio à organização da mobilidade, apoio linguístico, apoio a necessidades especiais e custos excecionais;
- Resumo do projeto: nesta secção deverá redigir um resumo do projeto na língua oficial do seu país e em língua inglesa e deve referir os desenvolvimentos planeados na Carta de Mobilidade EFP;
- Lista de Verificação/ Nota sobre Proteção de Dados/ Declaração de Honra: nestas secções será informado sobre disposições importantes ligadas à submissão do pedido de financiamento;
- Anexos: nesta secção o candidato tem que anexar documentos adicionais obrigatórios para completar a candidatura (se aplicável);
- Submissão: aqui vai poder confirmar a informação prestada e submeter o formulário online.
Para mais informação sobre como preencher este formulário, deverá ler o  documento "Technical Guidelines for e-forms".
Para mais informações sobre os critérios de avaliação, por favor consulte o Guia do Programa.
A data de início deve ser entre:
A data de fim do projeto não pode ser posterior a:
Contexto
Prazo para submissão da candidatura (dd-mm-aaaa hh:mm:ss - Bruxelas, Hora Belga)
Identificação do projeto
Título do projeto
Título do projeto em Inglês
Acrónimo do Projeto
Data de Início do Projeto (dd-mm-aaaa)
Duração Total do Projeto (Meses)
Data Final do Projeto (dd-mm-aaaa)
Nome Legal Completo da Organização Candidata (caracteres latinos)
Hash code do formulário:
Agência Nacional da Organização Candidata
Para mais informações sobre as Agências Nacionais Erasmus + disponíveis, por favor consulte a seguinte página:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact
Organização(ões) Participante(s)
Organização candidata
O formulário eletrónico não consegue aceder aos serviços do Portal do Participante. Por favor verifique a sua ligação à Internet.
O PIC não foi encontrado
Os serviços do Portal do Participante não estão disponíveis neste momento. Por favor tente mais tarde.
Os serviços do Portal do Participante não estão disponíveis neste momento. Por favor tente mais tarde.
Os serviços do Portal do Participante não estão disponíveis neste momento. Por favor tente mais tarde.
Não tem acesso à informação do Portal do Participante. Por favor tente mais tarde.
O campo do PIC não pode estar vazio.
O PIC que forneceu foi substituído pelo número PIC seguinte:
No entanto, o número de PIC de substituição já é utilizado numa outra seção dentro do formulário de candidatura. Verifique se não está a usar o mesmo PIC para diferentes organizações.
Cada organização participante deve ter seu próprio PIC (Código de Identificação do Participante) e o PIC de cada um deles deve ser codificado.
O PIC tem que ser validade. Por favor clique no botão "Verificação do PIC".
A organização candidata selecionada não é proveniente de um país candidato elegível.
A organização participante selecionada não é proveniente de um país elegível para esta ação.
Os detalhes importados do Portal do Participantes para o PIC da organização inserida foram modificados. O PIC vai ser removido.
Se a organização candidata apresenta a candidatura em nome de um consórcio, todos os membros do consórcio tem que pertencer ao país da organização candidata.
Perfil
Consórcio
Está a concorrer em nome de um consórcio?
Membro do Consórcio
O formulário eletrónico não consegue aceder aos serviços do Portal do Participante. Por favor verifique a sua ligação à Internet.
O PIC não foi encontrado
Os serviços do Portal do Participante não estão disponíveis neste momento. Por favor tente mais tarde.
Os serviços do Portal do Participante não estão disponíveis neste momento. Por favor tente mais tarde.
Os serviços do Portal do Participante não estão disponíveis neste momento. Por favor tente mais tarde.
Não tem acesso à informação do Portal do Participante. Por favor tente mais tarde.
O campo do PIC não pode estar vazio.
O PIC que forneceu foi substituído pelo número PIC seguinte:
No entanto, o número de PIC de substituição já é utilizado numa outra seção dentro do formulário de candidatura. Verifique se não está a usar o mesmo PIC para diferentes organizações.
Cada organização participante deve ter seu próprio PIC (Código de Identificação do Participante) e o PIC de cada um deles deve ser codificado.
O PIC tem que ser validade. Por favor clique no botão "Verificação do PIC".
A organização candidata selecionada não é proveniente de um país candidato elegível.
A organização participante selecionada não é proveniente de um país elegível para esta ação.
Os detalhes importados do Portal do Participantes para o PIC da organização inserida foram modificados. O PIC vai ser removido.
Se a organização candidata apresenta a candidatura em nome de um consórcio, todos os membros do consórcio tem que pertencer ao país da organização candidata.
Perfil
Acreditação
Recebeu  algum tipo de acreditação antes de submeter a candidatura?
Tipo de Acreditação
Referência de Acreditação
A referência VET Charter Accreditation que introduziu está incorreta ou está num formato errado. A referência de acreditação do VET Charter é o código dado à sua VET Charter pela Agência Nacional. Tem o seguinte formato: YEAR-R-NA00-KA109-NNNNNN, e. 2016-1-AT01-KA109-069304. Se a referência de acreditação da VET Charter estiver correta, contacte a Agência Nacional para obter assistência.
Representante Legal
Se a morada for diferente da morada da organização, por favor assinale esta caixa.
Pessoa de contacto
Se a morada for diferente da morada da organização, por favor assinale esta caixa.
Organização Parceira
O formulário eletrónico não consegue aceder aos serviços do Portal do Participante. Por favor verifique a sua ligação à Internet.
O PIC não foi encontrado
Os serviços do Portal do Participante não estão disponíveis neste momento. Por favor tente mais tarde.
Os serviços do Portal do Participante não estão disponíveis neste momento. Por favor tente mais tarde.
Os serviços do Portal do Participante não estão disponíveis neste momento. Por favor tente mais tarde.
Não tem acesso à informação do Portal do Participante. Por favor tente mais tarde.
O campo do PIC não pode estar vazio.
O PIC que forneceu foi substituído pelo número PIC seguinte:
No entanto, o número de PIC de substituição já é utilizado numa outra seção dentro do formulário de candidatura. Verifique se não está a usar o mesmo PIC para diferentes organizações.
Cada organização participante deve ter seu próprio PIC (Código de Identificação do Participante) e o PIC de cada um deles deve ser codificado.
O PIC tem que ser validade. Por favor clique no botão "Verificação do PIC".
A organização candidata selecionada não é proveniente de um país candidato elegível.
A organização participante selecionada não é proveniente de um país elegível para esta ação.
Os detalhes importados do Portal do Participantes para o PIC da organização inserida foram modificados. O PIC vai ser removido.
Se a organização candidata apresenta a candidatura em nome de um consórcio, todos os membros do consórcio tem que pertencer ao país da organização candidata.
Perfil
Contexto e Experiência
Por favor descreva sucintamente a organização parceira.
Por favor, apresente informação sucinta sobre o pessoal/as pessoas chave envolvidas nesta candidatura e sobre a sua experiência anterior e as competências que irão trazer para o projeto.
Representante Legal
Se a morada for diferente da morada da organização, por favor assinale esta caixa.
Pessoa de contacto
Se a morada for diferente da morada da organização, por favor assinale esta caixa.
A data final tem que ser posterior à data de início.
As datas de início e de término de todas as atividades, devem estar dentro do período de vigencia do projeto.
País de origem e país de destino têm que ser diferentes.
Each activity must contain a maximum of 50 Youth Worker participants (excluding accompanying persons).
Each activity must contain at least 16 participants and a maximum of 60 participants (both excluding group leaders and accompanying persons).
Each project may contain of maximum 30 European Voluntary Service participants (excluding accompanying persons).
Each activity should have maximum 2 participants per group.
Each activity should have at least 2 unique groups.
Each activity must have at least 4 participants (excluding group leaders and accompanying persons).
Cada grupo de uma atividade de intercâmbio de jovens tem que ter pelo menos um líder de grupo.
When an activity is marked as short-term, the duration of each flow (excluding travel time) should be at least 14 days and maximum 59 days.
When an activity is marked as long-term, the duration of each flow (excluding travel time) should be at least 60 days and maximum 366 days.
The duration of each flow (excluding travel time) should be either 1 or 2 day(s).
The duration of each flow (excluding travel time) in a given activity should be at least 10 working days and maximum 12 months excluding travel time.
The duration of each flow (excluding travel time) in a given activity should be at least 2 days and maximum 60 days.
The duration of each flow (excluding travel time) in a given activity should be at least 5 days and maximum 21 days.
Para cada fluxo numa atividade SVE - Países Parceiros, se o país de envio é um País Parceiro Vizinho da UE, o país de destino tem que ser um País Programa.
The destination country should always be the same within the same activity.
No conjunto dos fluxos dentro da atividade selecionada pelo menos um País Parceiro Vizinho da UE tem de ser mencionado como país de envio ou acolhimento.
You can only encode 1 activity per activity type.
You can only encode 1 activity per combination of activity type and duration longer than one month excluding travel.
Atividades Principais
Detalhes das atividades
Por favor, insira as diferentes atividades de mobilidade que tenciona implementar no decorrer do projeto.
Atividade N.º
Tipo de Atividade
A duração da atividade é superior a um mês (30 dias excluindo a viagem)?
Fluxo N.º
País de origem
País de destino
Banda de distância
Duração (meses inteiros)
Duração (dias extra)
Duração Total em Dias (excluindo viagens)
Dias de viagem
Duração Total em dias (incluindo viagens)
N.º Total de Participantes
Participantes com Necessidades Especiais (do número total de participantes)
Número de formandos (do número total de participantes)
Participantes com Menos Oportunidades (do total de participantes)
Acompanhantes (do número total de participantes)
Total
N.º de Participantes tem que ser igual ou inferior ao valor inserido na tabela principal das atividades.
O número de participantes para diagnóstico/avaliação linguística online tem que ser igual ou inferior à soma do número de participantes em atividades de mobilidade de longa duração, excluindo acompanhantes.
O número de participantes para a avaliação linguística online deve ser inferior ou igual à soma dos fluxos de todos os alunos, excluindo os acompanhantes, cuja duração, excluindo os dias de viagem, é superior ou igual a 19 dias.
O numero total de participantes para a aprendizagem de línguas deve ser inferior ou igual à soma do número de participantes em atividades de mobilidade de longa duração, excluindo os acompanhantes.
O numero total de participantes para a aprendizagem de línguas deve ser inferior ou igual à soma dos fluxos de todos os alunos (excluindo acompanhantes) cuja duração seja superior ou igual a 19 dias, excluindo os dias de viagem.
Orçamento
Para mais informações consulte o Guia do Programa, onde poderá obter uma visão global das regras de financiamento. Por favor, note que as quantias têm que ser expressas em Euros.
Viagem
Atividade N.º
Tipo de Atividade
Fluxo N.º
País de origem
País de destino
Banda de distância
Financiamento para Viagem por Participante
N.º de Participantes, incluindo acompanhantes
Valor adicional (Top-up) para Custo Elevado de Viagem Doméstica
N.º de Top-ups (incluindo para acompanhantes) para Custo Elevado de Viagem Doméstica
Financiamento total solicitado para Viagem
Total
Apoio individual
Participantes (excluindo Acompanhantes)
Acompanhantes
Ativ. N.º
Tipo de Atividade
Fluxo N.º
País de destino
Duração por Participante (dias)
N.º de Participantes (excluindo acompanhantes)
Financiamento por Participante
Duração por Acompanhante (dias)
N.º de Acompanhantes
Financiamento por acompanhante
Financiamento total solicitado
Total
Apoio à organização da mobilidade
N.º de Participantes (excluindo Acompanhantes)
Financiamento total solicitado
Apoio Linguístico
Diagnóstico/Avaliação Linguística
A avaliação linguística online é obrigatória para todos os Formandos VET que utilizam como língua estrangeira, inglês, francês, italiano, espanhol, alemão, neerlandês, sueco, checo, dinamarquês, grego, polaco ou português,  durante as atividades de mobilidade, desde 19 dias, com exclusão dos dias de viagem até 12 meses.
Curso de Línguas
Pode candidatar-se a apoio para a aprendizagem de línguas para os seus formandos VET. Este apoio está disponível para as atividades de formação VET que tenham uma duração mínima de 19 dias (excluindo dias de viagem) e máxima de 12 meses, quer através do acesso a cursos de línguas disponíveis no apoio linguístico online (OLS), quer através de financiamento para outras línguas ou outros níveis linguísticos  não disponíveis através da ferramenta on-line.
Grupo da Língua
N.º de Participantes para Apoio Linguístico
Financiamento por Participante
Financiamento total solicitado
Total
Total
Apoio para Necessidades Especiais
Atividade N.º
Tipo de Atividade
N.º de Participantes com Necessidades Especiais
Descrição dos custos
Financiamento total solicitado
Total
Custos Excecionais
Atividade N.º
Tipo de Atividade
N.º de Participantes
Descrição dos custos
Financiamento total solicitado
Total
Por favor, apresente outros comentários que considere pertinentes no que diz respeito ao orçamento inserido em cima.
Não existem taxas disponíveis para a sua Agência Nacional. Por favor, contacte a sua Agência Nacional para obter informação sobre este problema. Depois da sua Agência Nacional disponibilizar as taxas, por favor volte a validar clicando no botão "validar".
Depois dos parâmetros que inseriu não é possível proceder ao cálculo das taxas. Por favor, contacte a sua Agência Nacional para obter informação sobre a correta inserção dos parâmetros. Depois de corrigir os parâmetros no formulário, volte a validar clicando no botão "validar".
Os serviços das taxas aplicáveis (NA Rates) não está neste momento disponível devido a um erro interno. Por favor, volte a tentar mais tarde, clicando no botão "validar". Se o problema persistir contacte a sua Agência Nacional para obter informação.
Os serviços das taxas aplicáveis (NA Rates) não está neste momento disponível. Por favor, volte a tentar mais tarde, clicando no botão "validar". Se o problema persistir contacte a sua Agência Nacional para obter informação.
O formulário eletrónico não pode aceder ao serviço de taxas. Verifique se a Internet está a funcionar corretamente e tente novamente clicando em "validar". Se o problema persistir contacte a sua Agência Nacional.
A informação sobre as taxas não está acessível. Por favor, volte a tentar mais tarde clicando no botão "validar" ou contacte a sua Agência Nacional para obter mais informação.
Detalhes técnicos
Resumo do Projeto
Por favor, apresente uma visão geral das principais atividades e desenvolvimentos previstos durante a implementação da estratégia de internacionalização. Apresente também uma visão geral da evolução e das mudanças ocorridas no âmbito dos fluxos de mobilidade do projeto. Se aplicável, explique a necessidade de pessoas acompanhantes. No caso de o projeto ser aprovado, o resumo estará disponível ao público.
Por favor, apresente uma tradução em Inglês. Este resumo estará disponível ao público, caso o seu projeto seja aprovado.
Resumo das organizações participantes
Nome da organização
País da organização
Tipo de Organização
N.º total de organizações participantes, excluindo membros de consórcios, quando aplicável
Resumo das Atividades e Participantes
Tipo de Atividade
N.º de Atividades
N.º de Participantes
Participantes com Menos Oportunidades (do total de participantes)
Total
Resumo do orçamento
A soma das secções anteriores representando o financiamento total solicitado nesta candidatura.
Atividade N.º
Tipo de Atividade
Viagem
Apoio individual
Apoio para Necessidades Especiais
Custos Excecionais
Total
Total
Apoio à organização da mobilidade
Apoio Linguístico
Financiamento Total do Projeto
Subvenção calculada
Lista de verificação
Antes de submeter a candidatura online à Agência Nacional, certifique-se de que esta cumpre os critérios de elegibilidade listados no Guia do Programa e verifique se:
utilizou o formulário de candidatura oficial da Ação Chave 1.
todos os campos relevantes da candidatura foram preenchidos.
escolheu a Agência Nacional correta do país no qual a sua organização está estabelecida.
o formulário de candidatura foi preenchido utilizando uma das línguas oficiais dos Países do Programa Erasmus+.
anexou todos os documentos relevantes:
a Declaração de Honra assinada pelo representante legal mencionado na candidatura;
os mandatos de todos os membro de um consórcio nacional (se aplicável) assinados por ambas as partes.
todas as organizações participantes fizeram upload dos documentos que comprovam o seu estatuto legal no Portal do Participante (para mais detalhes ver a secção "Critérios de Seleção", na Parte C do Guia do Programa).
para financiamentos que excedam os 60 000 Euros, fez, no Portal do Participante, o upload dos documentos que comprovam a capacidade financeira (para mais detalhes ver a secção "Critérios de Seleção" na Parte C do Guia do Programa). Não aplicável no caso de organismos públicos e organizações internacionais.
está a cumprir o prazo de candidatura publicado no Guia do Programa.
gravou ou imprimiu uma versão completa deste formulário de candidatura.
Aviso sobre Proteção de Dados
PROTEÇÃO  DE  DADOS  PESSOAIS
O formulário vai ser processado eletronicamente. Todos os dados pessoais (como nomes, endereços, CV, etc.) vão ser tratados nos termos da Regulamentação (EC) No 45/2001 sobre proteção de dados individuais pelas instituições comunitárias e outros organismos e sobre a livre circulação destes dados. Qualquer dado pessoal requerido vai ser apenas utilizado para propósitos previamente definidos, nomeadamente:
- no caso de formulários de candidatura a financiamento: a avaliação da sua candidatura, de acordo com as especificações do Convite à Apresentação de Candidaturas; a gestão dos aspetos administrativos e financeiros do projeto, caso este seja selecionado; e os resultados de disseminação através dos instrumentos Erasmus+ apropriados. Para estes últimos será requerido um consentimento explícito relativamente aos detalhes da pessoa de contacto;
- no caso de formulários de acreditação: a avaliação da candidatura nos termos das regras definidas no Convite à Apresentação de Candidaturas;
- no caso de formulários de relatório: estatística e acompanhamento financeiro (se aplicável) dos projetos.
Para a descrição exata dos dados pessoais recolhidos, do propósito da recolha e a descrição do seu processamento, por favor consulte a Declaração Específica de Privacidade (ver link abaixo) associada a este formulário.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/epluslink-eforms-privacy_en.htm
Declaração de Honra
Ao participar neste convite à apresentação de candidaturas, o beneficiário da Carta toma conhecimento de que continua a preencher as condições de não-exclusão, tal como consta na Declaração de Honra previamente assinada em sede de candidatura à Carta.
Local:
Data (dd-mm-aaaa):
Nome da Instituição candidata:
Nome do representante legal:
Assinatura:
Número de Identificação do signatário (não requerido pela Agência Nacional)
Carimbo da organização candidata (se aplicável):
Anexos
O documento não pode ser anexado. Os documentos aceites são:
O tamanho total do(s) documento(s) excede o máximo permitido (KB):
Por favor, reduza o tamanho dos documentos anexados.
Documentos vazios não podem ser anexados.
Este documento já está aberto ou a ser usado por outro programa.
O documento não pode ser anexado. O comprimento do nome deve ter entre 1 e 250 carateres, incluindo a extensão.
Foram detectados erros nos documentos anexados a este formulário. Verifique se a lista de documentos na secção Anexos está completa e, se necessário, adicione os anexos ausentes novamente. A lista a seguir contém anexos que foram automaticamente removidos:
Foram encontradas inconsistências nos documentos anexados a este formulário e alguns deles foram removidos automaticamente. Verifique se todos os documentos que deseja enviar com este formulário ainda estão listados na secção Anexos.
Adicionar
Remover
Tenha em atenção que todos os documentos aplicáveis mencionados na secção "Lista de Verificação" têm que ser anexados aqui antes da submissão online da candidatura.
Nome do ficheiro
Tamanho do ficheiro (kB)
Tamanho total (até um máximo de 10 240 kB)
Submissão
Antes de submeter o formulário eletrónico, por favor valide-o. Tenha em conta que apenas a versão final do formulário deve ser submetida eletronicamente.
OK
Com atraso
Erro
O formulário ainda não foi submetido
Este formulário foi submetido em
Os dados do formulário foram modificados desde a sua última submissão feita com sucesso
Estado
Bruxelas, Hora Belga
Hora Local
SIM
SIM - FORA DE PRAZO
NÃO
Submetido com sucesso
ID Submissão
Submetido com sucesso FORA DO PRAZO
Identificação de Submissão fora do Prazo
Por favor, contacte a sua Agência Nacional
Por favor, tente submeter mais tarde ou contacte a sua Agência Nacional
Confirmação de Submissão
Os dados do formulário estão prontos para serem submetidos. Tem a certeza que quer continuar?
O Adobe Reader detetou um erro
Definições de Segurança do Adobe Reader ativadas
Para que seja possível submeter deve selecionar as opções apropriadas no aviso de segurança que aparece na barra amarela no cimo deste formulário
Erro de ligação à rede
Por favor, verifique a sua ligação à Internet e tente novamente
Erro de ligação ao servidor
Os dados do formulário estão corrompidos e não podem ser submetidos. Este formulário foi editado com software não autorizado
Este formulário pode apenas ser editado com software Adobe Reader. Por favor, use este software para abrir um formulário em branco e preencha novamente os dados.
Erro de validação da submissão
O prazo de submissão "Fora de Prazo" terminou. A submissão já não é possível.
Este formulário já foi submetido e não pode ser submetido novamente.
A submissão do formulário falhou porque os seus anexos não puderam ser submetidos
Esta versão do formulário já não é válida
Por favor, veja o website da sua Agência Nacional para obter uma nova versão ou contacte a Agência Nacional
Validação de Dados
Validação dos campos obrigatórios e regras
Procedimento Padrão de Submissão
Submissão Online  (requer uma ligação à  Internet)
Procedimento Alternativo de Submissão
Se não conseguir submeter o formulário online, ainda poderá fazê-lo nas duas horas seguintes ao prazo oficial de submissão enviando um email à sua Agência Nacional. O email deve conter o formulário eletrónico completo e outros ficheiros anexos que tencione enviar. Tem que enviar também um "snapshot/printscreen" da secção "Resumo de Submissão", mostrando que não foi possível submeter o formulário online dentro do prazo por motivos não imputáveis ao seu preenchimento correto. A Agência Nacional analisará a situação e fornecer-lhe-á mais instruções.
Resumo de Submissão
O Formulário ainda não foi submetido
Esta tabela fornece informação adicional de todas as tentativas de submissão, particularmente úteis para as Agências Nacionais no caso de múltiplas submissões
Número
Hora
Hash Code do Formulário
Submetido
Descrição
A hora local não pode ser considerada oficial e não pode ser usada para reclamar que o formulário foi submetido dentro do prazo
Impressão do Formulário
Imprimir todo o formulário
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