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Bem-vindos!
Somos a equipa

Ensino Escolar

KA1 | Ação 1

Manuela Silveira

Vera Caeiro

Vera Farinha

O Erasmus+ e a Ação 1
KA122 - Projetos de curto prazo

Organizações e participantes

Regras & Atividades

Financiamento

Perguntas e respostas

Formulários de candidatura
- Aspetos relevantes do desenho do 

Projeto
- Critérios de atribuição/avaliação
- EU Login/OID
- Apoio ao preenchimento

Perguntas e respostas

Ação 1 | KA1 Projetos de Mobilidade de Curto Prazo
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PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA

INVESTIR NAS PESSOAS

ACESSÍVEL E 
INCLUSIVO

DIGITALIZAÇÃO E 
TIC FUNCIONAIS

SUSTENTÁVEL

ERASMUS+2021-2027

evoluçãonãorevolução



ERASMUS2021-2027

ensinoescolar

ensinoeformaçãoprofissional

educaçãodeadultos

ensinosuperior

juventudedesporto



KA1

KA2

Parcerias de pequena dimensão

Organização individual

Coordenador de consórcio de mobilidade

Parceiro de consórcio de mobilidade

Parcerias para a cooperação

eTwinning

KA122 - Projeto de mobilidade
de curto prazo

açõesnovoprograma

Como 
participar

no 
Erasmus?

Parcerias
para 

cooperação

Acreditação
Erasmus
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FINALIDADE proporcionar oportunidades de aprendizagem a indivíduos e apoiar a 
internacionalização e desenvolvimento institucional das escolas

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 do ensino e aprendizagem no ensino 

escolar:

apoiar o desenvolvimento profissional de 
professores, da gestão e de outro pessoal 
educativo

Promover o uso de novas tecnologias e métodos 
de ensino inovadores

Melhorar o ensino das línguas e a diversidade 
linguística nas escolas

Apoiar a partilha e transferências de boas práticas 
ao nível do Ensino e do desenvolvimento escolarcontinua…

objetivos da ação (1)

ERASMUS+2021-2027
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objetivos da ação (2)

FINALIDADE proporcionar oportunidades de aprendizagem a indivíduos e apoiar a 
internacionalização e desenvolvimento institucional das escolas

Capacitar as escolas para se envolverem em 
cooperação e intercâmbios transfronteiriços e realizar 
projetos de mobilidade de alta qualidade

o tornar a mobilidade de alunos uma possibilidade
realista para qualquer aluno que frequente o Ensino 
escolar

Promover o reconhecimento dos resultados das 
aprendizagens de alunos e pessoal educativo em
períodos de mobilidade no estrangeiro

… continuação
Contribuir para a criação do Espaço Europeu de Educação:



KA1MOBILIDADE

Projetos de mobilidade de curto prazo

Organizações individuais

Coordenadores de consórcio de 
mobilidade

Acreditação Erasmus

Não requer candidatura
Ser entidade de acolhimento de 

parceiros ou staff

Ser parceiro de consórcio de 
mobilidade existente

COMO
PARTICIPAR no 

KA1?

ERASMUS+2021-2027
O novo Programa Erasmus 

2021-2027 adapta-se às 
necessidades e ao nível de 

experiência da sua 
organização



ACREDITAÇÃO

(Convite Acreditação: maio 2021)

19 de outubro de 2021

PROJETOS KA122 DE 

CURTO PRAZO

11 de maio de 2021

11:00 PTC =12:00 Bruxelas

ERASMUS+2021-2027



FINALIDADE ponto de entrada para um primeiro projeto ou uma opção para 
organizações interessadas numa participação ocasional ou em pequena escala

ERASMUS+2021-2027
projetosdemobilidade

curtoprazoKA122

Duração do projeto: 6 meses a 18 meses Prioridade: newcomer & less experienced*

N.º máx. de participantes: 30 Não disponível a organizações acreditadas

Máximo de 3 projetos em 5 anos Flexibilidade orçamental

Início dos projetos: entre1 set e 31 dezembro de 2021

QUE REGRAS ESTÃO PREVISTAS?

*Ver Parte D – Glossário: has not previously received support in a KA1:
a) newcomer organisation =  in 2014-2020
b) b) less experienced = more than twice in the last seven years



ensinoescolar

organizaçõeselegíveis

2
Autoridades públicas locais e regionais, 

órgãos de coordenação e outras 
organizações

ativas no setor do ensino
escolar

1
Estabelecimentos
escolares com oferta de
Educação Pré-Escolar e dos Ensinos
Básico e Secundário

ERASMUS+2021-2027

link

https://www.erasmusmais.pt/atualiza%C3%A7%C3%A3o-novo-programa


entidades que não se podem candidatar

a sua participação é formalizada na 
implementação de tarefas específicas

objetivo: transparência e qualidade da 
participação de intermediários e outras 
organizações especializadas

organizaçõesefunções

ativas no Ensino e Formação

organizaçõescandidatas

organizaçõesdeapoio

entidades que não são identificadas 
em sede de candidatura

recebem os participantes, acordam e 
proporcionam-lhes um programa de 
aprendizagem ou formação e garantem 
um certificado de participação

organizaçõesdeacolhimento

ERASMUS+2021-2027

todasasorganizações

Estabelecidas nos países do Programa



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

Quero continuar a trabalhar com os meus parceiros estrangeiros. 
Como fazer intercâmbios de alunos/formandos ou pessoal educativo?

ERASMUS+2021-2027



Ação 1/KA1 
Projetos de 
mobilidade

ERASMUS+2021-2027

• não existe o conceito formal de 
intercâmbio; i.e.,  não há 
reciprocidade 

• se a escola estrangeira tiver 
financiamento do seu país, poderão 
acordar a reciprocidade

escoladeenvio
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27 ESTADOS  MEMBROS DA UNIÃO EUROPEIA

PAÍSES DO PROGRAMA FORA DA UNIÃO EUROPEIA

REPÚBLICA DA MACEDÓNIA DO NORTE
ISLÂNDIA

LIECHTENSTEIN
NORUEGA
TURQUIA
SÉRVIA



alunos

Professores, educadores de infância…

Pessoal educativo: bibliotecários, 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 no ensino escolar: inspetores, 
consultores, técnicos dos gabinetes de educação e de órgãos de 
coordenação, gestores educativos, formadores de professores, …

LEARNERS
=

discentes

STAFF
=

pessoal

ERASMUS+2021-2027
Quem pode participar nas atividades de um projeto KA1?



ERASMUS+2021-2027

O que são participantes com menos oportunidades?

As pessoas com menos oportunidades são pessoas que, por motivos 

económicos, sociais, culturais, geográficos ou de saúde, 

devido à origem migrante, 

por motivos relativos a deficiência ou dificuldades educativas ou 
por quaisquer outros motivos, nomeadamente os que 

podem dar azo a práticas discriminatórias constantes do artigo 21.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, enfrentam obstáculos que 
as impedem de ter acesso efetivo a oportunidades de educação ao abrigo do 
programa. 
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Outras
atividades
financiadas

Mobilidade
de pessoal

Mobilidade
de alunos

ERASMUS+2021-2027
Quais as atividades possíveis num projeto KA1?
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Mobilidade
de pessoal

Job shadowing (<60 dias)

Missões de ensino (<1 ano)

Cursos e desenvolvimento 
profissional (<30 dias)

ERASMUS+2021-2027
Quais as atividades possíveis num projeto KA1?
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Mobilidade em grupo de curta duração 
(<30 dias)

Mobilidade individual para 
aprendizagem ou estágio (<29 dias)

Mobilidade individual de longa duração         
(30 dias<1 ano) 

Mobilidade
de alunos

ERASMUS+2021-2027
Quais as atividades possíveis num projeto KA1?
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Outras
atividades
financiadas

Especialistas convidados (<60 dias)

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

duração

Acolhimento de professores e educadores 
em formação inicial (10 dias<1 ano) 

ERASMUS+2021-2027
Quais as atividades possíveis num projeto KA1?



número de 

participantes que 

irão recorrer a 

viagem ecológicas

duração das 

atividades 

número de 

participantes

tipologia da 

atividade

número de participantes 

com menos 

oportunidades
número de participantes em 

atividades de mobilidade mista 

(Blended Mobilities)

ERASMUS+2021-2027
Como pedir financiamento?



Custos Unitários

Planeamento e ou reembolso de custos a incorrer numa determinada categoria

de despesas por referência a um montante por unidade.

Custos Reais

Planeamento e ou reembolso de despesas com base no seu custo efetivo

(Apoio direto a participantes para inclusão e Custos Excecionais)

ERASMUS+2021-2027



Rubrica Custos elegíveis e regras aplicáveis Montante

100 EUR

- p/aluno em mobilidade de grupo 

(máx.1 000 EUR)

- p/ participante staff para cursos

- p/perito convidado

- p/professor ou educador em formação inicial

350 EUR; 200 EUR >100 pax

mobilidade individual 

- p/aluno em de curta duração

- p/ participante staff para job shadowing e 

missões de ensino

500 EUR

 - p/aluno em mobilidade individual de longa 

duração

Custos diretamente associados à 

realização das atividades de mobilidade 

que não são abrangidos por outras 

categorias de custos:

- ex: preparação, tutoria, monitorização e 

apoio, serviços, ferramentas e 

equipamentos necessários para 

componentes virtuais em atividades 

mistas, reconhecimento partilha de 

resultados e tornar o financiamento da UE 

visível 

- custos das organizações de envio e de 

acolhimento (exceto cursos); repartição 

da subvenção recebida será acordada 

entre as duas organizações.

Apoio 

organizacional

ERASMUS+2021-2027



Viagem
Rubrica Regras aplicáveis Distância Viagem padrão Viagem verde

0 – 99 km 23,00 €                      

100 – 499 km 180,00 €                    210,00 €                    

500 – 1999 km 275,00 €                    320,00 €                    

2000 – 2999 km 360,00 €                    410,00 €                    

3000 – 3999 km 530,00 €                    610,00 €                    

4000 – 7999 km 820,00 €                    

> = 8000 km 1 500,00 €                 

Viagem

Custos incorridos na 

deslocação efetuada 

entre o local de partida 

e o local de chegada e 

respetivo regresso

Calculadora de distâncias CE:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

ERASMUS+2021-2027

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


Apoio Individual

ERASMUS+2021-2027

Rubrica Custos elegíveis e regras aplicáveis

Categoria de 
participantes

Grupo de 
países 1

Grupo de 
países 2

Grupo de 
países 3

Apoio 
individual

Despesas de subsistência para participantes e 
acompanhantes durante a atividade
& 
dias de viagem adicionais: 
- viagens normais máx. 2 dias
- viagens ecológicas máx 4 dias
Regra de afetação: com base 
- número de pessoas
-duração da estadia
- país de acolhimento

Pessoal 162  EUR 144  EUR 126  EUR

Alunos 72  EUR 63  EUR 54  EUR

O pagamento da taxa base é feito até ao 14.º dia da 
atividade.
A partir do 15.º dia de atividade, a taxa a pagar será igual a 
70 % da taxa de base. As taxas a pagar serão arredondadas 
para o euro inteiro mais próximo.



Apoio à inclusão
• Custos Reais (=100% despesas elegíveis)

Custos adicionais diretamente relacionados com a participação de 
pessoas com menos oportunidades e respetivos acompanhantes 
(incluindo despesas de viagem e de subsistência justificadas, desde que 
não seja pedida uma subvenção para esses participantes nas rubricas 
orçamentais «Viagem» e «Apoio individual»). 

• Custo Unitário (100 EUR)

Custos relacionados com a organização de atividades de mobilidade 
para participantes com menos oportunidades. 

ERASMUS+2021-2027



Propinas de atividades estruturadas

Custos que cobrem as taxas de inscrição em cursos e formação:
80 EUR/dia de curso/participante
Máximo: 10 dias por pessoa/por projeto

Visitas Preparatórias

Custos que cobrem as despesas para participação numa visita 
preparatória:
575 EUR  viagem + subsistência 
Máximo: 3 participantes por visita

ERASMUS+2021-2027



Preparação linguística

• OLS - Online Linguistic Support

Licenças para avaliação competências linguísticas
Licenças para formação linguística

http://erasmusplusols.eu

• Custo Unitário (150 EUR)

Sempre que não existir o idioma ou o nível de proficiência
exigido pelo participante
Participantes em atividades de longa duração

ERASMUS+2021-2027

http://erasmusplusols.eu/


Custos excecionais: CUSTOS REAIS 

• Garantia bancária, se aplicável

Entidades particulares (> 60.000€)
Custos com a prestação de uma garantia financeira: 80 % 
das despesas elegíveis 

• Viagens c/obstáculos geográficos ou outros

Despesas de viagem dispendiosas: 80 % das despesas de 
viagem elegíveis 

ERASMUS+2021-2027



estruturadoformuláriodecandidaturaKA122

Objetivose indicadores de progresso/análise de necessidades /tópicos

ERASMUS+2021-2027



PREPARAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO ACOMPANHAMENTO
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Cronograma de 

atividades

PLANEAMENTO
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Divulgação
Seleção 

participantes

Preparação:

- linguística

- pedagógica

- cultural

Acordo 

financeiro e 

pedagógico

Acordos de 

Parceria / 

Participantes

Preparação:

- linguística

- pedagógica

- cultural

Instituição de 

Acolhimento 

Resultados de 

aprendizagem 

Atividade de 

Mobilidade

Relatório 

Individual

Acompanhamento / 

Monitorização

Rec. e validação 

de competências

Avaliação de 

resultados

Aplicação e 

disseminação de 

resultados

etapasdoprojeto

ERASMUS+2021-2027



ERASMUS+2021-2027
Desenho do Projeto

NECESSIDADES INSTITUCIONAIS

Levantamento efetuado ao momento da proposta

Indiciam os objetivos do projeto

OBJETIVOS RESULTADOS

Identificam resultados e áreas onde estes se vão fazer incidir Depois de alcançados devem ser integrados

Apontam indicadores e fontes de recolha de dados Irão colmatar as necessidades identificadas

ATIVIDADES

Selecionadas em conformidade com o tipo de objetivos

e de participantes previstos. Produzem resultados

Coerência
interna

do Projeto



ERASMUS+2021-2027
Desenho do Projeto

Pessoal

Que alterações do desempenho?

Que novas competências?

Mudanças 

Benefícios 

Aprendizagens 

Outros…
Organizações

Que mudanças?

Que novas ou melhoradas parcerias?

Que alterações ou melhorias nos procedimentos em vigor?

Alunos

Que mudanças?

Que novas competências?

Que alterações nas atitudes, opiniões ou aspirações?



ERASMUS+2021-2027
Desenho do Projeto

capacidade de atuação a nível internacional | capacidade de gestão | preparação, execução,

monitorização e acompanhamento de projetos | programas proporcionados a alunos | qualificação

dos docentes | ambiente moderno, dinâmico, empenhado e profissional | integração de boas práticas

| novas metodologias nas atividades curriculares | sinergias com outras organizações

desempenho na aprendizagem | competências transversais | espírito de iniciativa e de

empreendedorismo | competências a nível de línguas estrangeiras | sensibilização para

a interculturalidade | participação na sociedade | consciência do projeto e valores da UEA
lu

n
o

s

competências profissionais | compreensão de práticas, políticas e sistemas nos

domínios da educação | qualidade de trabalho e atividades | compreensão e

capacidade de resposta face à diversidade | abordagem às necessidades dos

desfavorecidos | apoio e promoção de atividades de mobilidade | desenvolvimento

e evolução profissional | competências a nível de línguas estrangeiras
P

e
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ERASMUS+2021-2027
Desenho do Projeto

Indicadores qualitativos (objetivo: melhoria do processo de ensino-aprendizagem):

• O grau de satisfação dos alunos;

• Uma reação positiva da comunidade local

• …

Indicadores quantitativos (objetivo: desenvolvimento do processo de internacionalização):

• Volume de mobilidades (estudantes / pessoal) face ao universo discente/docente

• O n.º de parceiros internacionais por região da europa

• O n.º de disciplinas / projetos onde foram introduzidos “fatores” de formação

internacional (formação em língua estrangeira, mobilidades virtuais, recurso a práticas

utilizadas noutros sistemas de ensino, …)



relatórios de participantes

questionários de satisfação

estatísticas de mobilidade

relatórios de avaliação interna e externa

feedback de participantes e de outras organizações envolvidas

…

ERASMUS+2021-2027
Desenho do Projeto



Partilhar os conhecimentos adquiridos (resultados 
individuais obtidos)

Sistematizá-los

Aplicá-los em contexto real

Avaliar o efeito produzido

ERASMUS+2021-2027
Desenho do Projeto



exclusão

Autoria e conteúdo original
→ Se a AN perceber que pode ter havido pagamento a uma entidade externa, seja em 

sede de candidatura ou durante visitas de monitorização, p. ex., esta cláusula 

permitirá tomar medidas.

Critérios

→Não é proibido: aconselhamento e orientação sobre políticas educativas, 

documentação estratégica, partilha de práticas, aprendizagem entre 

pares

ERASMUS+2021-2027
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KA122

30

40

30

relevância do projeto

qualidade do desenho do projeto

qualidade das ações de acompanhamento

classificação mínima de 60 pontos
mínimo metade da pontuação em cada critério
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EU 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
formulários de candidaturas
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/

AGÊNCIA NACIONAL ERASMUS+
informações e documentos de apoio
https://www.erasmusmais.pt/

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.erasmusmais.pt/


ERASMUS+2021-2027

eTWINNING
cooperação virtual, desenvolvimento profissional e recursos educativos
https://etwinning.pt

SCHOOL EDUCATION GATEWAY
plataforma digital europeia para a educação escolar
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm

EPALE
educação de adultos
https://epale.ec.europa.eu/en

https://etwinning.pt/
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
https://epale.ec.europa.eu/en


ERASMUS+2021-2027

11 MAIO 2021
projetos de mobilidade

de curto prazo

atenção: 12 horas Bruxelas = 11 horas Continente/Madeira  = 10 horas Açores)
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votos de muito sucesso
na elaboração das vossas candidaturas!

obrigada pela atenção

(O vídeo sobre o preenchimento do formulário 
será disponibilizado online.)

a equipa

Ensino Escolar

KA1 | Ação 1

Manuela Silveira

Vera Caeiro

Vera Farinha
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