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O QUE É O ERASMUS+? 

O Erasmus+ é o programa da União 
Europeia (EU) nos dominós da 
educação, formação juventude e 
desporto para o período de 2014-2020. 
Estes setores podem dar uma 
contribuição importante para ajudar a 
enfrentar as mudanças 
socioeconómicas e os principais 
desafios que a Europa terá de enfrentar 
até ao final da década, assim como 
apoiar a execução da estratégia Europa 
2020 para o crescimento, o emprego, a 
justiça social e a inclusão. 

 
 
 
Informações: 
https://erasmusmais.pt/ 

agencianacional@erasmusmais.pt 
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CANDIDATURAS 

As várias ações e iniciativas para 
atingir os objetivos da Estratégia 
Europa 2020: 

AÇÃO CHAVE 1 (KA1): mobilidade 
para fins de aprendizagem (Cursos 
estruturados e job shadowing) 
AÇÃO CHAVE 2 (KA2): cooperação 
para a inovação e intercâmbio de 
boas práticas – apoio às 
organizações que possam trabalhar 
em conjunto para melhorarem os 
seus programas e partilharem 
práticas inovadoras. 
AÇÃO CHAVE 3: apoios a políticas de 
educação, formação e juventude. 
JEAN MONNET: apoio a módulos 
académicos e Centros de Excelência.  
DESPORTO: Apoio a parcerias de 
cooperação, destinadas a promover 
a integridade do desporto: luta 
contra a dopagem e a viciação de 
resultados, proteção dos menores.  
 

 

 

 

 
 
PRESSUPOSOS DA CANDIDATURA: 
 
a) Processo de internacionalização da 
instituição; 
b) Desenvolvimento de ações que 
permitam a aquisição de 
competências centradas nos alunos e 
para os alunos;  
c) Desenvolvimento de ações que 
permitam a aquisição de 
competências centradas no pessoal 
docente e não docente. 
d) Desenvolvimento das competências 
culturais, linguísticas, pessoais e 
relacionais; 
f) Combate ao insucesso escolar e 
abandono escolar; 
g) Desenvolvimento de competências 
de gestão e liderança; 
h) Implementação de novas 
tecnologias, desenvolvimento de 
competências no processo 
ensino/aprendizagem. 

 
 
 

 
 

 

QUE TIPO DE SUBVENÇÕES EXISTEM? 

Educação Escola: alunos do ensino pré-
escolar, básico e secundário, dirigentes 
escolares, professores e pessoal de 
escolas. 

Ensino e Formação Profissionais: 

Aprendizes e estudantes do ensino 
profissional, profissionais e formandos 
da formação profissional, pessoal de 
organização de ensino profissional, 
formadores e profissionais de 
empresas.  

Ensino Superior: estudantes e 
formadores do ensino superior (…) 

Educação de Adultos: formadores, 
membros de organizações deste tipo 
de ensino 

Juventude: jovens entre os 13-30 
anos de idade e membros de 
organizações ativas no sector da 
juventude. 

 
 

vagas ou para enviar o seu 
currículo, visite o nosso Web 
site em: 
www.lucernepublishing.com 


