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Quem pode candidatar-se?

• IES acreditada com ECHE

• Consórcio         Coordenador - candidatura 
para acreditação KA130 previamente submetida

Atividades:

➢ Mobilidade de estudantes para Estudos

➢ Mobilidade de estudantes para Estágios

➢ Mobilidade de Pessoal para Ensino

➢ Mobilidade de Pessoal para Formação

Para Países do Programa e Países Parceiros

(BIP) Programas 

Intensivos Mistos

Candidaturas até 11-5-21, 

11 h. de Portugal 

continental

Mobilidade de 

Estudantes e Pessoal 

do Ensino Superior



Guia do Programa Erasmus+ 2021 (em Inglês e Português):

➢ https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

➢ https://e727982a-38ed-4d7c-b901-

8701902c2a69.filesusr.com/ugd/d8f912_94c4254272104ae6a3e6cf0b9fd6d864.pdf

Ajuda desde o início do processo e documentação complementar:

➢ https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/web-forms-application-process_en

➢ https://www.erasmusmais.pt/antes-da-candidatura

Formulários de candidatura:

➢ https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus

➢ https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-

calls/field/43323848

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://e727982a-38ed-4d7c-b901-8701902c2a69.filesusr.com/ugd/d8f912_94c4254272104ae6a3e6cf0b9fd6d864.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/web-forms-application-process_en
https://www.erasmusmais.pt/antes-da-candidatura
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus/open-calls/field/43323848


QUALIDADE - Devem ter um valor acrescentado  em comparação com os programas ou cursos 
existentes | Caraterísticas:

✓ Abordagens inovadoras (ensino e aprendizagem);
✓ Cursos transnacionais e transdisciplinares para estudantes e pessoal;
✓ Mobilidade mista.

RECONHECIMENTO | Requisitos:

✓ Mínimo 3 IES de 3 Países do Programa (ECHE & IIA);
✓ 15 a 20 aprendentes financiados - não inclui pessoal de apoio, docente/formadores do BIP;

✓ Mínimo de 3 ECTS associados.

DIMENSÃO DIGITAL | Implementação:

✓ Cursos intensivos de curta duração (estudantes e/ou pessoal docente e não-docente);

✓ Mobilidade física de grupo de aprendentes, desde 5 até 30 dias;
✓ Componente virtual obrigatória.



recebe 
subvenção 

para organizar 
atividades

CANDIDATURA

• A IES coordenadora candidata-se a apoio à organização (OS) no 

formulário KA131, colocando para cada BIP solicitado o número 

estimado de aprendentes (estudantes/pessoal) que se espera 

participem  - Mínimo 15.

• Não existe um número máximo de BIP para se candidatar como 
coordenador, mas a IES deve ponderar a sua capacidade e 
disponibilidade real para organizar este tipo de ação. 

• No Call 2021 só é financiada com OS 1 edição do mesmo BIP.

FINANCIAMENTO - APOIO À ORGANIZAÇÃO

•Nº de participantes incoming solicitado na candidatura, pela IES 
coordenadora

•400 € por participante incoming que receba bolsa de mobilidade.  



FINANCIAMENTO - PARTICIPANTES

✓ Os participantes não pagam propinas, mas os organizadores podem cobrar taxas por atividades
extracurriculares (ex. visitas culturais, não diretamente relacionadas com/não relevantes para o tema do
BIP).

✓ As instituições envolvidas podem organizar conjuntamente alojamento, restauração, transportes locais, etc.
e cobrar aos participantes por estes serviços, mas o seu uso não pode ser obrigatório.

✓ As IES de envio incluem nas suas candidaturas KA131 as mobilidades outgoing de estudantes e pessoal
participantes em BIP.

•Bolsa atribuída pela IES de envio a cada participante

•Per diem de 70 € (dias 1º-14º) e / ou de 50 € (dias 15º-30º)

•Participantes de IES de Países Parceiros podem participar, sem financiamento.

•Participantes da IES de acolhimento podem participar, sem financiamento.



▪ Não substituirá a International Credit Mobility (KA171), os seus objetivos são diferentes e 
complementares.

▪ Não está limitada a um ciclo de estudos e/ou uma região geográfica (Países Parceiros).

▪ Só mobilidades outgoing, ao abrigo de acordos interinstitucionais assinados a priori

▪ Mesma flexibilidade que para a Europa (bolsas zero, bolsas parciais);

▪ Majoração de viagens ecológicas e apoio à inclusão de participantes com menos oportunidades

▪ Apoio individual: 700 € / mês para estudantes e 180 € (5-14 dias), 126 € (70% , 15-60 dias) per diem , 
para pessoal (como KA107) e apoio para viagem com base em bandas de distância. 

*   Excepção: Regiões 5 e 14.

▪ As IES podem optar por não pagar viagens, se não se tratar de um participante com menos 
oportunidades

▪ Custos excecionais para viagens dispendiosas: 80% das despesas de viagem elegíveis, caso a bolsa
não pague pelo menos 70% da viagem.



▪ Os países parceiros das regiões 5 e 14 (que só recebem mobilidades) foram integrados nos seguintes   
grupos: 

Grupo 1

Países parceiros com custos 

de vida mais elevados

Região 14: Ilhas Faroé, Suíça, Reino Unido.

Grupo 2

Países parceiros com custos 

de vida médios

Região 5: Andorra, Mónaco, São Marino, Estado da Cidade do 

Vaticano.

▪ Os estudantes que realizem mobilidades a países das regiões 5 e 14 não recebem apoio para viagem. 
No entanto, podem beneficiar de todos os restantes complementos financeiros (nomeadamente,  
para pessoas desfavorecidas, viagens ecológicas, etc.) 



CANDIDATURA 

A HEI/o Consórcio que pretenda realizar mobilidades internacionais Erasmus+ na KA131, no 
formulário, deve indicar uma estimativa realista da percentagem (entre 0 e 20%) da subvenção do 
projeto que pretende utilizar para mobilidade internacional. O apoio à inclusão não é contabilizado.

É requisito que a Declaração Política Erasmus da organização mencione a mobilidade internacional 
como parte da estratégia institucional e indique objetivos. Se não, a Declaração terá que ser 
atualizada antes do início das atividades de mobilidade internacional.

Recomendações para instituições sem experiência prévia em mobilidade internacional:
➢ Começar por mobilidades de pessoal para preparar a mobilidade de estudantes;
➢ Aderir a Consórcios integrados por IES experientes;
➢ Contatar IES experientes;
➢ Começar por Países Parceiros geograficamente mais próximos.



www.erasmusmais.pt www.erasmusmais.eu

Praça de Alvalade, 11 1700 Lisboa Portugal
T: +351 210 101 900 F: +351 210 101 910

Ana Esteves: ana.esteves@erasmusmais.pt

Cristina Soares: cristina.soares@erasmusmais.pt

Gustavo Alva Rosa: gustavo.alva-rosa@erasmusmais.pt

Pilar Bravo: pilar.bravo@erasmusmais.pt
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CANDIDATURA 

A HEI/o Consórcio que pretenda realizar mobilidades internacionais Erasmus+ na KA131, no 
formulário, deve indicar uma estimativa realista da percentagem (entre 0 e 20%) da subvenção do 
projeto que pretende utilizar para mobilidade internacional. O apoio à inclusão não é contabilizado.

É requisito que a Declaração Política Erasmus da organização mencione a mobilidade internacional 
como parte da estratégia institucional e indique objetivos. Se não, a Declaração terá que ser 
atualizada antes do início das atividades de mobilidade internacional.

Recomendações para instituições sem experiência prévia em mobilidade internacional:
➢ Começar por mobilidades de pessoal para preparar/monitorizar a mobilidade de estudantes;
➢ Aderir a Consórcios integrados por IES experientes;
➢ Contatar IES experientes;
➢ Começar com Países Parceiros geograficamente mais próximos.


