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›   Contribuir para a internacionalização e a excelência do ensino e formação 
›   Promover a aprendizagem ao longo da vida para todos
›   Dar a conhecer outras culturas e ganhar experiência noutros sistemas de 

educação, formação e trabalho 
›   Incentivar a criatividade, a inovação e o espírito empreendedor
›   Promover a igualdade, a coesão social e a cidadania ativa 
›   Promover o desenvolvimento da Europa do conhecimento, a todos os níveis da 

educação e formação
›   Contribuir para alcançar os objetivos de crescimento inteligente, sustentável e 

inclusivo da Estratégia Europa 2020, incluindo:
-  desenvolver o ensino pré-escolar
-  diminuir o abandono escolar
-  melhorar a formação profissional
-  aumentar o número de licenciados 
-  aumentar a empregabilidade de jovens e adultos

›   Contribuir para uma Europa mais pacífica, equitativa, inclusiva, competitiva e 
inovadora.

OBJETIVOS DO PROGRAMA ERASMUS+



BOAS PRÁTICAS DE 
INTERNACIONALIZAÇÃO

Anualmente, a Agência Nacional 
Erasmus+ Educação e Formação 
seleciona um conjunto de Boas Práticas 
nos vários setores de atividade. Esta 
brochura inclui as Boas Práticas 
selecionadas entre os projetos que 
terminaram em 2016/2017.  A Agência 
Nacional também realiza, anualmente, 
uma Reunião Temática. Em 2016, cinco 
grupos de trabalho de representantes de 
instituições beneficiárias do Programa 
identificaram as condições para o 
desenvolvimento de uma boa prática 
de internacionalização das instituições 
de educação e formação no âmbito 
do Erasmus+: ter apoio institucional e 
desenvolver comunicação, cooperação e 
participação interna e externa.

APOIO INSTITUCIONAL

›   Apoio e reconhecimento institucionais, 
ao mais alto nível, da mais-valia da 
participação no Erasmus+; 

›   Existência de uma Estratégia ou Plano 
de Desenvolvimento Europeu, com 
clara identificação das necessidades, 
objetivos e impactos esperados, e sua 
divulgação junto de todos os envolvidos 
e potenciais interessados: participantes, 
parceiros, comunidade local, famílias, 
entre outros;

›   Alinhamento da estratégia de 
internacionalização da instituição com 
as políticas nacionais e europeias para 
a educação e formação, e com as 
prioridades estratégicas do Erasmus+;

›   Formação do pessoal das instituições 
em áreas adequadas aos desafios da 
internacionalização e promoção da 
sua participação em mobilidade para 
formação internacional;

›   Apoio monetário e não monetário: 
alojamento; isenção ou redução de 
propinas durante as mobilidades; 
pagamento a colaboradores envolvidos 
nos projetos ou ao pessoal dos serviços 

de relações internacionais e financeiros, 
entre outros; financiamento de custos 
indiretos como instalações ou recursos 
físicos da instituição, etc.;

›   Divulgação do Projeto Erasmus+ 
no quadro da estratégia de 
internacionalização das instituições.
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COMUNICAÇÃO, 
COOPERAÇÃO E 
PARTICIPAÇÃO INTERNA 
E EXTERNA 

›   Formação de equipas de gestão de 
projetos de cooperação internacional, 
com competências transversais e 
multidisciplinares, e com capacidade 
de gestão, autonomia e abertura à 
mudança e à inovação;

›   Identificação dos parceiros estratégicos 
tradicionais e de novos parceiros no 
alargamento das possibilidades de 
cooperação da instituição;

›   Desenvolvimento da confiança nos 
parceiros: a capacidade de resposta da 
instituição é muitas vezes a chave para o 
sucesso das relações internacionais;

›   Intensificação de parcerias, não apenas 
entre instituições de ensino e formação, 
mas de outros atores relevantes no 
processo de desenvolvimento local 
e regional, nacional e internacional: 
autarquias, empresas, associações, 
ONG, etc.;

›   Desenvolvimento de redes, 
sustentabilidade e apoio à cooperação: 

as redes criadas no âmbito dos projetos 
Erasmus+ perduram e são precursoras 
de novos projetos e parcerias e de novas 
e diferentes formas de financiamento e 
sustentação; 

›   Valorização dos benefícios da 
aprendizagem coletiva: trabalhar em 
consórcio constitui uma mais-valia muito 
clara para o sucesso institucional e para 
a internacionalização;

›   Envolvimento dos participantes e 
beneficiários finais na preparação e 
implementação dos projetos, integrando-
os e motivando-os a apresentar 
contributos com vista à melhoria e 
inovação nas instituições;

›   Apropriação do projeto pelos 
colaboradores da instituição, alargando a 
perspetiva internacional e a participação 
no Projeto Erasmus+ a todos os 
serviços/departamentos da instituição: 
técnicos, administrativos, financeiros, 
informáticos, etc.;

›   Definição de regras e procedimentos de 
gestão do projeto e desenvolvimento 
de ferramentas de apoio à gestão para 
desmaterialização dos processos, 
no sentido de agilizar o trabalho 

administrativo e reduzir o volume de 
trabalho, com vista a uma maior eficácia 
e eficiência na implementação dos 
projetos;

›   Realização de reuniões regulares com 
os diferentes atores/serviços/estruturas/
responsáveis, para articulação de 
procedimentos e apoio à disseminação 
do projeto, para permitir o conhecimento 
das oportunidades oferecidas pelo 
projeto, dos resultados alcançados e do 
seu contributo para as metas definidas 
pelo Programa e para a qualificação, 
inovação e internacionalização das 
organizações envolvidas.
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MORE
MObile Resources on Education: 
let´s learn with each other

Projeto n.º/Project number: 2014-1-PT01-KA201-000876_1

Entidade beneficiária/Beneficiary entity: Agrupamento de Escolas da Batalha
Responsável/Responsible: Miguela Gomes Fernandes
Rua da Freiria 
2440-062 Batalha (Portugal)
Tel: +351 244 769 290

http://aebatalha.ccems.pt



Objetivos
›  Desenvolver dispositivos para registar 
experiências científicas;

›  Criar pequenos dispositivos para ajudar 
os alunos do 1º ciclo com conceitos 
matemáticos;

›  Produzir objetos de aprendizagem 
(recursos educativos) relacionados com 
matemática e ciências;

›  Inovar em contexto de sala de aula;
›  Produzir jogos educativos com robots e 
microcontroladores.

›  Prevenir o abando escolar, que nos 
cursos profissionais é mais elevada;

›  Motivar os alunos para as áreas CTEM;
›  Desenvolver competências linguísticas;
›  Melhorar as competências de 
comunicação;

›  Adquirir iniciativa e serem mais 
empreendedores;

›  Trabalhar as competências do séc. XXI.
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Objectives
All the partners wanted to join their 
knowledge and expertise to:
›  Develop devices to record scientific 
experiments;

›  Build some simple devices to help 
younger students practice mathematical 
notions;

›  Produce Learning objects (Educational 
resources) related with Maths and 
Science;

›  Produce educational games with devices 
like robots and microcontrollers;

›  Innovate in their classes;

For students, beside technical skills:
›  Prevent school dropout;
›  Motivate students to STEM;
›  Develop language skill;
›  Enhance communication skills;
›  Acquire the sense of initiative and 
entrepreneurship;

›  Achieve 21st century skills. 

Temática 
Programação, Robótica, Eletrónica e 
Matemática e Ciências no 1º ciclo.

Theme
Programming, Robotics, Electronics, Math 
and Science for Primary school.

Público
Todos os professores e alunos 
interessados no tema.

Public
All teachers and students interested in 
these topics.

Parceiros
Eslovénia, França e Itália

Partners
Italy, France and Slovenia

Data de inicio do projeto
01-09-2014

Project start date
01-09-2014



Atividades 
Para além das várias atividades realizadas 
na sala de aula, foram desenvolvidas outras 
atividades conjuntas:
›  Desenvolvimento de aplicações móveis 
para matemática do 1º ciclo;

›  Elaboração de tutoriais;
›  Produção de vídeos;
›  Criação de postais digitais eletrónicos;
›  Dinamização de workshops temáticos;
›  Desenvolvimento de aplicações em VB.net 
para recolha da humidade e temperatura;

›  Criação de kits de monitorização de 
plantas e níveis de sonoridade; 

›  Elaboração de cenários para usar com os 
robots e arduinos;

›  Organização de corridas de robots;
›  Criação de um campo para jogo de 
futebol com robots e contador de golos 
automáticos com arduinos.

Activities
Beside the activities in the classroom, 
other were carried out, such as:
›  Math APPs were created;  

›  Produce technical tutorials;
›  Video productions;
›  Digital electronic postcard were created;
›  Organization of thematic workshops;
›  Development of applications in VB.net to 
collect the humidity and temperature;

›  Building monitoring kits for plants and 
sound levels;

›  Constructions of scenarios to use with 
robots and arduinos;

›  Organization of robot racing;
›  Construction of a field for soccer game 
with robots and automatic goalkeeper 
with arduinos.

Resultados
Todos os resultados do projeto estão 
disponíveis em:
›  https://twinspace.etwinning.net/639
› http://bit.ly/youtubeMORE

Results
All results are available at:
›  https://twinspace.etwinning.net/639
›  http://bit.ly/youtubeMORE
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Estratégia de Disseminação
O projeto foi disseminado através:
›  reuniões com Encarregados de 
Educação;

›  imprensa local e regional;
›  seminários/conferências nacionais e 
internacionais;

›  redes sociais, como: Youtube, 
Facebook, Twitter;

›  Televisão.

Dissemination Strategy
We disseminated the project through:
›  meeting with parents;
›  local and regional press
›  national and international seminars/ 
conferences;

›  social networks: Youtube, Facebook, 
Twitter;

›  TV
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Escolas do Baixo Alentejo: 
A Caminho da Liderança

Schools of Down Alentejo: 
The Way of Leadership

Projeto n.º/Project number: 2015-1-PT01-KA101-012458

Entidade beneficiária/Beneficiary entity: Câmara Municipal de Alvito
Responsável/Responsible: Jaime Araújo
Largo do Relógio 1
7920-022 Alvito (Portugal)
Tel: +351 963 723 971

www.cm-alvito.pt



Objetivos
›  Melhorar as competências dos diretores/
órgãos gestores das Escolas;

›  Melhorar a articulação entre todos os 
departamentos das instituições;

›  Promover uma cultura organizacional 
aliada à estratégia das organizações;

›  Introduzir novos instrumentos de avaliação 
nos Agrupamentos;

›  Diminuir o abandono escolar precoce das 
instituições;

›  Aumentar o sucesso educativo dos alunos 
nos Agrupamentos;

›  Adotar medidas específicas de combate 
ao abandono escolar precoce nas 
instituições;

›  Alterar/aperfeiçoar documentos oficiais que 
regem o funcionamento das instituições.

Objectives
›  Improving the skills of the directors / 

managing bodies of the Schools;
›  Improving links between all departments 
of the institutions;

›  Promote an organizational culture allied 
to the organizations strategy;

›  Introduce new evaluation tools into the 
Schools;

›  To reduce the early school leaving of 
institutions;

›  Increase the educational success of 
students in the schools;

›  Adopt specific measures to combat early 
school leaving in institutions;

›  Amend / refine official documents 
governing the operation of the 
institutions.

Temática 
Abandono Escolar Precoce.

Theme
Early School Leaving.
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Público
›  Jovens em risco de abandono escolar;
›  Membros das direções dos 
Agrupamentos de Escolas;

›  Alunos que revelam insucesso escolar.

Public
›  Young people at risk of dropping out of 

school;
›  Members of the direction of the 

Groupings of Schools;
›  Students who fail at school.

Parceiros
›  Chipre - European Association Erasmus 

Coordinators - EAEC;
›  Portugal - Câmara Municipal do Alvito;
›  Portugal - Agrupamento de Escolas do 

Alvito;
›  Portugal - Agrupamento de Escolas da 

Vidigueira;
›  Portugal - Agrupamento de Escolas  

Cuba;
›  República Checa - ITC - Internacional 

Training Center”.

Partners
›  Czech Republic ITC - Internacional 
Training Center”;

›  Cyprus - European Association Erasmus 
Coordinators - EAEC;

›  Portugal - City Hall Alvito;
›  Portugal - School from Alvito;
›  Portugal - School from Vidigueira;
›  Portugal - School from Cuba, Portugal.

Data de inicio do projeto
01-09-2015

Project start date
01-09-2015



Atividades 
›  SWOT do projeto; 
›  Apresentação pública do projeto em 

consonância com a Câmara Municipal 
de Ansião, nos dias 14 e 15 de 
setembro, com a presença da Dr.ª 
Sandra Caneira, da Agência Nacional;

›  Reuniões preparatórias com elementos 
dos Agrupamentos envolvidos no 
consórcio/autarquias;

›  Fluxos de mobilidades a Chipre 
e Londres (cursos de formação 
estruturados);

›  Medidas de operacionalização do projeto 
baseado no relatório da OCDE (No More 
Failures

›  10 Steps To Equity), destacando-se 
os seguintes campos: Adequação da 
oferta formativa; Inclusão e sucesso; 
Cooperação com o mundo do trabalho; 
Alerta e Integração de alunos em 
risco; Interação escola-família; Uma 
escola aprendente. Todas as medidas 
apresentam várias ações, objetivos, 
atividades a realizar e respetivas metas.

›  Elaboração de “samples” na disciplina de 
Matemática alojados no “Kanal” Meo nº 
507890.

Activities
›  SWOT of the project;
›  Public presentation of the project in 
consonance with the City Council of 
Ansião, on September 14 and 15, with 
the presence of Dr. Sandra Caneira, from 
the National Agency;

›  Preparatory meetings with members of 
the School Groupings involved in the 
consortium / local authorities;

›  Mobility flows to Cyprus and London 
(structured training courses);

›  Measures of operation of the project, 
highlighting the following fields: 
Adequacy of the training offer; Inclusion 
and success; Cooperation with the world 
of work; Alert and Integration of students 
at risk; School-family interaction; A 
learning school. All the measures present 
several actions, objectives, activities to 
accomplish and their goals;

›  Elaboration of “samples” in Mathematics 
subject recorded in “Kanal” Meo nº 
507890.
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Resultados
›  Medidas de Operacionalização de 

combate ao abandono escolar, 
monitorizadas pela Professora Drª Isabel 
Fialho, da Universidade de Évora,

›  “Kanal” TV Meo n.º 507890.

Results
›  Operationalization measures to combat 

school dropout, monitored by Professor 
Isabel Fialho, University of Évora;

›  TV Meo channel nº 507890.

Estratégia de Disseminação
›  Formação interna nos vários 

agrupamentos da Região;
›  Conferências;
›  Cursos estruturados para professores 
oriundos de escolas de toda a Europa;

›  Kanal Meo alcançando uma audiência 
local, regional, nacional e Internacional;

›  Participação do coordenador de projeto, 
Jaime Araújo, em representação do 
consórcio no evento Boas Práticas 
Erasmus + 30 anos, em Bonn - 
Alemanha, entre 17 e 19 de maio 2017.

Dissemination Strategy
›  Internal training in the various regional 
institutions;

›  Conferences;
›  Kanal Meo reaching a local, regional, 
national and international audience;

›  Structured courses for teachers from 
schools across Europe;

›  Participation of the project coordinator, 
Jaime Araújo, on behalf of the 
consortium at the Bonn-Germany event 
on Good Erasmus Practices + 30 years, 
between 17 and 19 May 2017.
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INCUB TRAINING
“Entrepreneurship open learning
for job creation”

Projeto n.º/Project number: 2014-1-PT01-KA200-009444

Entidade beneficiária/Beneficiary entity: Agrupamento de Escolas Albufeira Poente - 
Jardins de Infância da Guia e Vale de Parra
Responsável/Responsible: Marco Fachada
Avenida da Cooperação, Edifício INDITRANS
5400-673 Outeiro Seco, Chaves (Portugal)
Tel: +351 276 340 920
Fax: +351 276 340 929

www.adrat.pt



Objetivos
›  Encorajar e desenvolver uma 
aprendizagem colaborativa e crítica, 
através do recurso a tecnologias de 
informação e comunicação;

›  Criar e implementar uma plataforma 
e-learning, “user friendly”, funcionando 
como um Recurso Aberto de Educação 
(Open Educational Resource – OER);

›  Promover metodologias de 
aprendizagem flexível e aberta para os 
grupos-alvo;

›  Melhorar as capacidades formativas e 
profissionais dos públicos-alvo.

Objectives
›   Encourage and develop a 
collaborative and critical learning, 
using communication and information 
technologies;

›  Create and implement an e-learning 
platform, user friendly, functioning as 
Open Educational Resource (OER);

›  Promote methodologies of flexible 
learning, pen to all target-groups;

›  Improve the training and professional 
capacities of the target-groups.

Temática 
Capacitação para a criação do próprio 
emprego para jovens recém-formados e 
para o apoio à instalação e funcionamento 
de empresas, em espaços de acolhimento 
empresarial.

Theme
Capacitation for the creation of own job, 
addressed to recent-graduated youth and 
support to the installation and functioning 
of enterprises, in host business spaces.
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Público
›  Jovens recém-formados (nível 
universitário, secundário ou profissional);

›  Gestores e dirigentes de espaços 
empresariais (incubadoras, zonas 
industriais, etc.).

Public
›  Recent-graduated youth (university, 
secondary or vocational level);

›  Managers and leaders of business spaces 
(incubators, industrial areas, etc.).

Parceiros
›  Áustria - Brainplus;
›  Bulgária - Bulgarian Development 
Agency (BDA);

›  Espanha - Câmara de Comércio de 
Oviedo (CCO);

›  Irlanda - Meath Partnership (MP);
›  Portugal - Associação de Desenvolvimento 
da Região do Alto Tâmega (ADRAT);

›  Portugal - Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro (UTAD);

Partners
›  Austria - Brainplus;
›  Bulgaria - Bulgarian Development 
Agency (BDA);

›  Ireland - Meath Partnership (MP);
›  Portugal - Development Association of 
Alto Tâmega’s Region (ADRAT);

›  Portugal - University of Trás-os-Montes 
and Alto Douro (UTAD);

›  Spain - Chamber of Commerce of 
Oviedo (CCO).



Data de inicio do projeto
01-10-2014

Project start date 
01-10-2014

Atividades
›  Elaboração de conteúdos formativos 
para os diferentes públicos-alvo, em 
5 línguas (Português, Inglês, Búlgaro, 
Espanhol e Alemão);

›  Elaboração de glossário técnico para 
apoio à formação e estudo dos módulos 
formativos;

›  Criação de uma plataforma E-learning 
para acesso, frequência e avaliação 
de conhecimentos em matéria de 
Empreendedorismo e Gestão Inovadora;

›  Realização de eventos multiplicadores 
(workshops), dirigidos aos grupos-alvo.

Activities
›  Elaboration of training contents to the 
different target-groups, in 5 languages 
(Portuguese, English, Bulgarian, Spanish 
and German);

›  Elaboration of a technical glossary for the 
support and study of the training modules;

›  Creation of an E-learning platform to 
access, frequency and evaluation of 
knowledges in Entrepreneurship and 
Innovative Management;

›  Multiplier events (workshops), addressed 
to the target-groups.

Resultados
Conteúdos formativos, nomeadamente 
em áreas de desenvolvimento 
estratégico (como a criação de próprio 
emprego jovem e de empresas), gestão 
organizacional e internacionalização, 
com vista à capacitação dos públicos-
alvo na criação, gestão e apoio ao 
funcionamento de empresas.
Plataforma e-learning, multilingue, como 
OER.

Results
Training contents, namely in areas of 
strategic development (such as creation 
of own job and enterprise), organizational 
management and internationalization, 
aiming the capacitation of the target-
groups creating, managing and supporting 
the functioning of enterprises.
E-learning platform, multilingual, working 
as OER.
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Estratégia de Disseminação
A estratégia de disseminação esteve 
assente em 2 vertentes: meios digitais 
(através da página web, distribuição 
de newsletter, redes sociais e mass 
media) e eventos multiplicadores (com 
a participação dos beneficiários finais). 
Foi assegurado quer o envolvimento e 
alcance dos beneficiários finais individuais, 
quer a criação de sinergias com outras 
organizações e projetos na área da 
formação e educação.

Dissemination Strategy 
The dissemination strategy was based in 
2 strands: digital tools (through webpage, 
social networks and mass media) and 
multiplier events (with the participation 
of the final beneficiaries). It was ensured 
both the involvement and range of the 
final beneficiaries, and the establishment 
of synergies with other organizations and 
projects in education and training.
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Ecoljovem XVI
Jovens em Formação Inicial

Ecoljovem XVI 
Initial Education and Training for Young People

Projeto n.º/Project number: 2014-1-PT01-KA102-000235

Entidade beneficiária/Beneficiary entity: Aula de Comércio - Estudos Técnicos e 
Profissionais, Lda.
Responsável/Responsible: Catarina Esménio
Rua Vice-Almirante Augusto de Castro Guedes, 51 
1800-341 Lisboa (Portugal)
Tel: +351 218 540 240
Fax: +351 218 534 843

http://escolacomerciolisboa.pt



Objetivos
›  Aumentar a atratividade da formação 
profissional e contribuir para reduzir o 
abandono escolar;

›  Apoiar os participantes na realização de 
estágios curriculares e profissionais noutros 
países da UE e, desta forma, aperfeiçoar a 
aquisição e utilização de conhecimentos, 
competências e qualificações, por forma 
a facilitar o desenvolvimento pessoal e a 
sua participação no mercado de trabalho, 
nacional e europeu;

›  Facilitar a empregabilidade dos jovens 
recém graduados;

›  Apostar na contínua melhoria da 
qualidade, da inovação e da eficácia das 
nossas práticas através de uma parceria 
permanente com diversas empresas no 
mercado europeu;

›  Contribuir para uma maior qualidade 
e transparência no que diz respeito ao 
reconhecimento de competências e 
qualificações, utilizando, entre outros, os 
documentos Europass disponibilizados; 

›  Promover a aprendizagem de línguas 
e diferentes culturas, incentivando a 
tolerância e o respeito pelos outros povos 
e culturas;

›  Desenvolver competências de mediação 
intercultural, contribuindo para a criação 
de uma pertença enquanto cidadãos 
europeus.

Objectives
›  Increase attractiveness within vocational 
training,  hence also contributing to reduce 
early school leaving;

›  Developing the acquisition and the use 

of knowledge, skills and qualifications to 
facilitate personal development and the 
growth of an entrepreneurial spirit;

›  Enhance students’ employability;
›   Improve the quality and innovation of 
our services, pedagogies and practices 
through permanent partnerships with 
different companies throughout Europe;

›  Contribute to a greater quality, transparency 
and recognition of qualifications and 
competences, by using, among others, the 
available Europass Documents;

›  Promote language learning and become 
aware of the different cultures, encouraging 
tolerance and respect for other peoples 
and cultures;

›  Develop intercultural mediation skills, 
adding to a sense of belonging as 
European citizens; 
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Temática 
Educação e Formação Profissional 
intercultural - Sucesso Escolar e 
Profissional.

Theme
Intercultural Education and Training – 
Academic and Professional Success.

Público
64 Alunos Graduados, ou a frequentar o 
1º e 2º anos de um dos cursos de nível 4 
da Escola de Comércio de Lisboa.

Public
64 graduated students or attending the 
1st and 2nd years of one of the level 4 
courses at ECL.



Parceiros
34 parceiros de acolhimento no setor 
de Comércio e Serviços e Educação em 
Paris, Barcelona e Cardiff.

Data de inicio do projeto
01-01-2015

Project start date
01-01-2015

Atividades
31-01-2016

Activities 
31-01-2016

Partners
34 host partners in the Trade and Services 
field and Education  in Paris, Barcelona 
and Cardiff.
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Resultados
Os participantes em questão são 
continuamente desafiados para a 
resolução de problemas, desenvolvendo 
a sua autonomia, mas trabalhando 
em equipa no sentido de atingir uma 
meta comum. Esta experiência deu 
aos participantes a possibilidade 
de desenvolver a capacidade de 
adaptação e o espírito de inclusão 
social, de igualdade e de cidadania 
ativa. Profissionalmente, as empresas 
possibilitaram aos participantes 
aprendizagens significativas, o que 
proporcionou o desenvolver de 
competências profissionais que 
correspondem às reais necessidades de 
mercado, também europeu.

Results
The participants involved are continuously 
challenged to solve problems, developing 
their autonomy, but also working as a 
team to achieve common goals. The 
mobility allowed the participants to 
experience a different socioeconomic 
and cultural reality, having to adapt 
themselves, therefore promoting a 
sense of social inclusion, equality and 
active citizenship. The participants also 
developed professional skills, which are 
mandatory in the current labour market. 

Estratégia de Disseminação
As ações vão desde sessões de 
sensibilização para os Projetos (internas 
e externas), atribuição de Prémios, 
Newsletters e forte aposta nas redes 
sociais, nomeadamente o Facebook.

Dissemination Strategy
ECL has different scheduled and 
sustained campaigns to promote and 
share the project’s results: we want to 
make our students, their families and our 
partners aware of these mobilities every 
year. Therefore, campaigns range from 
awareness-raising sessions (internal and 
external), prize awards, Newsletters and 
communication through social networks, 
especially Facebook.
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Mobilidade de estudantes, 
docentes e pessoas
Projeto n.º/Project number: 2015-1-PT01-KA103-012585

Entidade beneficiária/Beneficiary entity: Escola Superior de Enfermagem de Coimbra 
(P COIMBRA24)
Responsável/Responsible: Maria da Conceição Saraiva da Silva Costa Bento (Presidente)
Rua 5 de Outubro e Avenida Bissaya Barreto, Apartado 7001
3046-851 Coimbra (Portugal)
Tel: +351 239 802 850
Fax: +351 239 442 648

www.esenfc.pt



Objetivos
›  Promover e possibilitar a mobilidade de 
colaboradores e estudantes dos diversos 
níveis de formação; 

›  Desenvolver ações respeitantes às 
relações da ESEnfC com a comunidade 
nacional e internacional, no âmbito 
dos programas de cooperação com 
instituições de ensino superior e/
ou de saúde com a finalidade do 
desenvolvimento de atividades de 
ensino, de investigação, técnicas e 
culturais.

Objectives
›  Promote and enable the mobility of staff 
and students from different levels of 
training; 

›  Develop actions regarding ESEnfC’s 
relations with the national and 
international community, within the scope 
of cooperation programs with higher 
education and/or health institutions for 
the purpose of developing teaching, 
research, technical and cultural activities.
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Temática 
Mobilidade de estudantes e funcionários 
do ensino superior dentro dos países do 
programa.

Theme
Higher Education Student and Staff 
Mobility within Programme Contries.

Público
Estudantes, Docentes e Não-Docentes.

Public
Students, Teachers and Non Teachers.

Parceiros
Bélgica - Thomas More Kempen; Bélgica - 
UC Leuven Limburg; Bélgica - Haute École 
de Namur-Liége-Luxembourg; Bulgária 
- Medical University of Plovdiv; Dinamarca 
- Metropolitan University College; Espanha 
- Universitat Autònoma de Barcelona; 
Espanha - Universidad Autónoma de 
Madrid; Espanha - Universidad de Sevilla; 
Estónia - Tallinn Health Care College; 
Finlândia - Tampere University of Applied 
Sciences; Finlândia - Lapland University 
of Applied; França - Institut Regional de 

Formation Sanitaire et Sociale – Rhone-
Alpes – Croix-Rouge Française; França - 
Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble 
Ecoles Paramdicales; Grécia - Alexander 
Technological Educational Institution of 
Thessaloniki; Holanda - Fontys Hogeschool 
Eindhoven; Hungria - Semmelweis 
University Faculty of Health Sciences; 
Inglaterra  Middlesex University London; 
The University of Northumbria at Newcastle 

– Inglaterra; Itália - Università degli Studi 
di Torino; Itália - Università degli Studi di 
Génova; Letónia - P. Stradins Medical 
College of the University of Latvia; Lituânia 
Klaipéda State College; Noruega - Bergen 
University College; Polónia - School of 
Higher Vocational Education in Nysa; 
Roménia - Universitatea “Lucian Blaga”din 
Sibiu; Suécia - Uppsala University; Turquia - 
Istanbul University.



Partners
Belgium - Haute École Namur-Liége-
Luxembourg; Belgium - Thomas More 
Kempen; Belgium - UC Leuven Limburg; 
Bulgaria - Medical University of Plovdiv; 
Denmark - Metropolitan University 
College; Estonia - Tallinn Health Care 
College; Finland - Lapland University of 
Applied; Finland - Tampere University 
of Applied Sciences; France - Institut 
Regional de Formation Sanitaire et Sociale 

Klaipéda State College; Norway - Bergen 
University College; Poland - School of 
Higher Vocational Education in Nysa; 
Romania - Universitatea “Lucian Blaga”din 
Sibiu; Spain - Universidad Autónoma 
de Madrid; Spain - Universidad de 
Sevilla; Spain - Universitat Autònoma de 
Barcelona; Sweden - Uppsala University; 
Turkey - Istanbul University; UK - 
Middlesex University London; UK - The 
University of Northumbria at Newcastle.

Data de inicio do projeto
01-06-2016

Project start date
01-06-2016

Atividades
›  Mobilidade para aprendizagem; 
›  Mobilidade para ensino.

Activities
›  Mobility for learning; 
›  Mobility for teaching.

– Rhone-Alpes – Croix-Rouge Française; 
France Centre Hospitalier Universitaire de 
Grenoble Ecoles Paramdicales; Greece 
Alexander Technological Educational 
Institution of Thessaloniki; Holland - 
Fontys Hogeschool Eindhoven; Hungary 
- Semmelweis University Faculty of Health 
Sciences; Italy - Università degli Studi di 
Génova; Italy - Università degli Studi di 
Torino; Latvia - P. Stradins Medical College 
of the University of Latvia; Lithuania - 
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Resultados
Mobilidade OutGoing:
›  89 Estudantes (28.7% dos estudantes 

do CLE);
›  35 Docentes;
›  5 Não Docentes.

Results
Mobility OutGoing:
›  89 Students (28.7% of the graduation 
students);

›  35 Teachers;
›  5 Non-Teachers.

Estratégia de Disseminação
›  Divulgação do projecto no âmbito da 

integração de novos estudantes; 
›  Divulgação do projecto no site da 

Escola; 
›  Divulgação do projecto nos placares 

informativos da Escola; 
›  Gabinete de Relações Nacionais e 

Internacionais; 
›  Realização da Semana Internacional; 
›  Apresentação, por parte do CQA, dos 

níveis de satisfação dos benificiários do 
projecto.

Dissemination Strategy 
›  Dissemination of the project in the 

context of the integration of new 
students; 

›  Dissemination of the project on the 
School Site; 

›  Dissemination of the project in the 
information boards of the School; 

›  National and International Relations 
Office; 

›  International Week; 
›  Presentation by the CQA of the 

satisfaction levels of the beneficiaries of 
the project.
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ISOLEARN
Innovation and Social Learning for HEI

Projeto n.º/Project number: 2014-1-PT0I-KA203-001087

Entidade beneficiária/Beneficiary entity: Universidade Aberta
Responsável/Responsible: Prof. Doutor José António Ferreira Porfírio
Rua da Escola Politécnica, 147
1269-001 Lisboa
Tel: +351 213 916 300

www.portal.uab.pt



Objetivos
›  Contribuir para a modernização dos 

sistemas de ensino superior da Europa, 
conforme descrito na Agenda de 
Modernização da União Europeia de 
2011;

›  Promover a inclusão e o bem-estar 
social dos jovens, com particular 
destaque para os jovens com deficiência 
visual e auditiva;

›  Sensibilizar os agentes decisores 
para a necessidade de conceção e 
implementação de políticas mais inclusivas 
no Ensino Superior na Unão Europeia.

Objectives
›  To contribute to the modernization of 
Europe’s higher education systems, 
as described in the EU Modernization 
Agenda 2011;

›  To promote the inclusion and social well-
being of young people, with emphasis 
on young people with visual and hearing 
disabilities;

›  To raise awareness of institutions and 
decision-makers to the need to design 
and implement more inclusive policies in 
higher education in the European Union.
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Temática 
Educação inclusiva; Acesso ao Ensino 
Superior para pessoas desfavorecidas; 
Inclusão - equidade; Qualidade e 
Relevância do Ensino Superior.

Theme
Inclusive education; Access for 
disadvantaged; Inclusion – equity; Quality 
and Relevance of Higher Education.

Público
›  Pessoas com deficiência visual e auditiva
›  ONGs e associações dedicadas a 

pessoas com deficiência visual e 
auditiva;

›  Instituições de Ensino Superior;
›  Governos nacionais e agências de 

qualidade para o ensino superior.

Public
›  Visual and hearing-impaired persons;
›  NGOs and Associations dedicated to 
hearing and visual-impaired persons;

›  Higher Education Institutions;
›  National Governments and Quality 
Agencies for Higher Education;

Parceiros
›  Eslovénia - Univerza V Ljubljani (UL);
›  Itália - Effebi Finance & Banking 
Organisation & HR Development 
Associations (Effebi Association);

›  Itália - Università Telematica 
Internazionale Uninettuno (UTIU);

›  Portugal - Associação de Cegos e 
Amblíopes de Portugal (ACAPO);

›  Portugal - Associação Portuguesa de 
Surdos (APS);

›  Portugal - Fundação Calouste 
Gulbenkian (FCG);

›  Portugal - Universidade Aberta;
›  Suécia - Folkuniversitetet, Stiftelsen 
kursverksambeten vid Uppsala 
universitet (FU-Uppsala);

Partners
›  Italy - Effebi Finance & Banking 
Organisation & HR Development 
Associations (Effebi Association);

›  Italy - Università Telematica Internazionale 
Uninettuno (UTIU);

›  Portugal - Associação de Cegos e 
Amblíopes de Portugal (ACAPO);

›  Portugal - Associação Portuguesa de 
Surdos (APS);

›  Portugal - Fundação Calouste 
Gulbenkian (FCG);

›  Portugal - Universidade Aberta 
(Coordinator);

›  Sweden - Folkuniversitetet, Stiftelsen 
kursverksambeten vid Uppsala universitet 
(FU-Uppsala).



›  Univerza V Ljubljani (UL), Slovenia.
Data de inicio do projeto
01-09-2014

Project start date 

01-09-2014
Atividades 
›  Gestão e avaliação do projeto;
›  Comunicação: Website e Media;
›  Estudo de análise de Necessidades e 

Lacunas;
›  Manual de Aprendizagem Social 
baseada nas TIC;

›  Avaliação Intercalar;
›  Padrões de qualidade e ferramentas 
ISOLearn;

›  Relatório de acompanhamento e 
controlo do ISOLearn Handbook;

›  Publicação final;
›  Estratégia de exploração e 
sustentabilidade;

›  Relatório final de avaliação.
Activities
›  Project management and evaluation;
›  Communication: Website and Media;
›  Needs and Gaps Analysis Study;
›  ICT-based Social Learning Manual;
›  Interim Evaluation;
›  ISOLearn Quality Standards and Tools;
›  Monitoring and control report of the 
ISOLearn Handbook;

›  Final Publication;
›  Exploration and sustainability strategy;
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Methodology.
Results
›  Website and Social Media: (http://
isolearn.net);

›  Desk Research e Needs and Gaps 
Analysis (Portugal, Italy, and Sweden);

›  Ensino Superior para pessoas com 
deficiência visual e auditiva em Portugal;

›  Needs and Gaps Analysis - Final Report;
›  ICT-based Social Learning Handbook;
›  ISOLearn Quality Standard – Assessment 

Methodology.
Estratégia de Disseminação
A divulgação de atividades e resultados foi 
desenvolvida ao longo da implementação 
do projeto por todos os parceiros, 
envolvendo comunicação em sites e 
press releases, seminários e workshops, 
bem como junto de redes europeias de 
deficientes auditivos e deficientes visuais.
Os principais recursos usados para a 
implementação do plano de disseminação 
foram o website, a brochura do projeto 
e a dinamização do social media e 
newsletters.

Dissemination Strategy 
Dissemination of activities and outputs 
was developed throughout the 
implementation of the project by all 
partners, involving communication on 
websites and press releases, in seminars 
and workshops, as well as at European 
networks of hearing impaired and visually 
impaired. The main resources used 
to implement the dissemination plan 
were the website, the project brochure 
and the promotion of social media and 
newsletters.

›  Final evaluation report.  
Resultados
›  Website and Social Media: (http://

isolearn.net);  
›  Desk Research e Needs and Gaps 
Analysis (Portugal, Itália, e Suécia);

›  Estudo sobre o Ensino Superior para 
pessoas com deficiência visual e auditiva 
em Portugal;

›  Relatório Final Needs and Gaps Analysis;
›  ICT-based Social Learning Handbook;
›  ISOLearn Quality Standard – Assessment 
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RIFIA
Projeto de Reflexão para a Intervenção na 
Formação e Integração de Adultos

RIFIA 
Reflection for the Intervention in Adult 
Training and Integration

Projeto n.º/Project number: 2015-1-PT01-KA104-012844

Entidade beneficiária/Beneficiary entity: Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre
Responsável/Responsible: Rafael Rodrigues Martins 
Rua de Santa Cecília, N.º 2
9300-066, Câmara de Lobos. RAM (Região Autónoma da Madeira)
Tel: +351 963 723 971

http://escolas.madeira-edu.pt/eb23torre/



Objetivos
›  Melhoria das competências formativas do 
corpo docente envolvido na educação de 
adultos; 

›  Criação de um espaço para refletir e 
adquirir as metodologias diferenciadas no 
âmbito da educação de adultos;

›  Melhoria das competências digitais dos 
formandos adultos;

›  Integração de adultos com baixos níveis de 
qualificação, formação e empregabilidade, 
ajudando-os a alcançar o sucesso, a 
melhorar a sua autoestima e a agir como 
cidadãos europeus ativos e qualificados.

Objectives
›  Improvement of the training skills of the 
teaching staff involved in adult education;

›  Creation of a space to reflect and acquire 
differentiated methodologies in adult 
education;

›  Improvement of the digital skills of adult 
learners;

›  Integration of adults with low levels of 
qualification and employability, helping 
them achieve success, improve their self-
esteem and to act as active and qualified 
European citizens.

Temática 
Metodologias inovadoras na educação 
de adultos; Educação e aprendizagem 
(ao longo da vida) intercultural e 
intergeracional; Cidadania Europeia, 
Consciencialização para a Europa e para 
a Democracia; TIC - novas tecnologias- 
competências digitais.

Theme
Innovative methodologies in adult 
education; Intercultural/intergenerational 
education and (lifelong) learning; ICT 
-new technologies- digital competences; 
EU Citizenship, EU awareness and 
Democracy.
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Público
Formadores e formandos dos Cursos de 
Educação e Formação de Adultos (EFA), 
outros docentes, familiares dos formandos 
e Comunidade Educativa

Public
Trainers and trainees of Adult Education; 
Other teachers and Educational Community. 

Parceiros
Apoios locais: Secretaria Regional de 
Educação (SRE) da Madeira; Câmara 
Municipal de Câmara de Lobos.
Organizadores dos cursos 
frequentados: Bulgária - Elit-S, Sófia; 
Croácia - ‘Pričalica’, Zagreb; Itália - 
ERIFFO - Roma; Grécia - IDEC, Piraeus; 
Holanda - Quarter Mediation, Assen.

Partners
Local support: Regional Secretariat of 
Education of Madeira and Câmara de 
Lobos City Council.  
European course organizers: Bulgaria 
- Elit-S; Croatia - ‘Pričalica’; Italy - 
ERIFFO; Greece - IDEC; Holand - Quarter 
Mediation.



Data de início do projeto
30-09-2015

Project start date
30-09-2015

Atividades
›  Dinamização de 3 ações de formação;
›  Colaboração noutra promovida por outra 
escola da Região;

›  Promoção de diversas conferências 
proferidas pelos participantes do 
projeto e por oradores convidados 
que auxiliaram o desenvolvimento das 
temáticas-alvo, para a comunidade 
educativa da nossa escola e de outras 
escolas da Região.

Activities
›  3 Teacher Training Courses;
›  Collaboration in another promoted by a 
school in the Region;

›  Promotion of several conferences with 
guest speakers to develop the target 
themes for the educational community. 
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Resultados
›  Melhoria da formação dos adultos, 
através do fornecimento de ferramentas 
úteis aos formadores da nossa escola e 
de outras na Região;

›  Internacionalização da instituição 
tornando-a mais sensível e aberta às 
questões da cidadania europeia;

›  Maior motivação do staff envolvido 
que induziu a procura do aumento da 
qualidade da formação dos adultos pela 
aplicação de novas metodologias de 
formação.

Results
›  Improvement of adult education by 
providing useful tools to trainers at our 
school and in the Region;

›  Internationalization of the institution 
making it more open to the questions of 
European citizenship;

›  Greater motivation of the staff involved, 
increase in the quality of adult education 
through the application of new training 
methodologies.

Estratégia de Disseminação
›  Disseminação de conhecimentos 

adquiridos junto dos formandos adultos, 
nas sessões de formação; junto 
dos colegas docentes nas reuniões 
pedagógicas e nas ações de formação 
dinamizadas; junto a comunidade 
através de eventos e atividades sobre 
temáticas afins. 

›  Disseminação na página oficial da 
escola, no Facebook/blogue dos Cursos 
EFA e na comunicação social (Antena1, 
RTPMadeira e jornais) através de 
entrevistas e artigos escritos. 

As ações de formação foram divulgadas em 
todos os estabelecimentos de ensino da 
Região, no portal INTERAGIR da SRE e no 
site EPALE.

Dissemination Strategy
›  Dissemination of the knowledge acquired 
for adult learners in the training sessions; 
for colleague teachers in pedagogical 
meetings and in structured training 
courses; for the community in events and 
activities on related themes.

›  Dissemination in the school website, 
Facebook/blog of the EFA Courses 

and the media (interviews and 
written articles). Teacher training 
courses announced in all educational 
establishments in Madeira.





47eFinLit
Desenvolvimento de competências 
financeiras com o recurso ao ensino a 
distância e literária digital

eFinLit 
Developing Financial Competences for EU 
Citizens Utilizing Online Learning and Digital 
Literacy

Projeto n.º/Project number: 2014-1-PT01-KA204-001056

Entidade beneficiária/Beneficiary entity: Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração do Porto / Politécnico do Porto
Responsável/Responsible: Anabela Mesquita
Rua Dr. Jaime Lopes de Amorim s/n 4465-004 S. Mamede Infesta (Portugal)
Tel: +351 229 050 000
Fax: +351 229 025 899

www.efinlit.eu



Objetivos
›  Identificar e atender às necessidades 
específicas em literacia financeira;

›  Utilizar ferramentas de TIC e literacia 
digital para melhorar as competências 
dos indivíduos relacionadas com 
questões financeiras;

›  Enfrentar os desafios da gestão 
financeira gerados pelas transformações 
económicas atuais.

Objectives
›  Identify and address specific needs of EU 
citizens in financial literacy;

›  Use ICT tools and digital literacy to 
improve citizens’ competences related 
with financial issues;

›  Address the challenges of financial 
management generated by the current 
economic transformations.



49

Temática
›  Promover a numeracia, a linguagem, e a 

leitura digitais, bem como a colaboração 
e as competências de comunicação 
de jovens adultos desfavorecidos 
financeiramente.

Theme
Promote the numeracy, literacy and 
digital skills as well as communication 
competences of young and financially 
disadvantaged adults.

Público
›  Jovens adultos financeiramente 
desfavorecidos (18- 35);

›  Público em geral.

Public
›  Young and financially disadvantaged 
adults, in EU (18 – 35);

›  Public in general.

Parceiros
›  Áustria - E-C-C Verein fuer 
interdisziplinaere Bildung und Beratung 
(ECC); 

›  Chipre - Centre for Advancement 
of Research and Development in 
Educational Technology LTD (CARDET);

›  Chipre - INNOVADE LI, LTD (INNOVADE);
›  Eslováquia - Qualed obcianske zdruzenie 
pre kvalifikáciu a vdelávanje (QUALED); 

›  Eslovénia - INTEGRA INSTITUT, Institut 
za razvoj cloveskih virov (INTEGRA); 

›  Espanha - Institute of Financial Studies (IEF);
›  Itália - CE.S.CO.T. VENETO Centro 
Sviluppo Commercio Turismo e Terziario 
(CESCOT);

›  Portugal - Porto Accounting and 
Business School – Polytechnic of Porto.

Partners
›  Austria - E-C-C Verein fuer interdisziplin-
aere Bildung und Beratung (ECC); 

›  Cyprus - Centre for Advancement 
of Research and Development in 
Educational Technology LTD (CARDET);

›  Cyprus - INNOVADE LI, LTD 
(INNOVADE);

›  Italy - CE.S.CO.T. VENETO Centro 



Sviluppo Commercio Turismo e Terziario 
(CESCOT)

›  Portugal - Porto Accounting and 
Business School – Polytechnic of Porto;

›  Slovakia - Qualed obcianske zdruzenie 
pre kvalifikáciu a vdelávanje (QUALED); 

›  Slovenia - INTEGRA INSTITUT, Institut za 
razvoj cloveskih virov (INTEGRA); 

›  Spain - Institute of Financial Studies (IEF).

Data de inicio do projeto
02-11-2014

Project start date
02-11-2014

Atividades 
›  Estado da arte no que concerne as 
atividades de educação financeira e 
utilização das tecnologias na formação, 
bem como identificação de lacunas;

›  desenvolvimento de curso online sobre 
educação financeira bem como dos 
módulos e conteúdos de cada módulo 
adaptado ao ensino à distância;

›  desenvolvimento de plataforma de 
elearning e de aplicação móvel para 
utilização do curso;

›  preparação de um kit de adaptação para 
os formadores que pretendam utilizar o 
curso em ambiente presencial.

Activities
›  State of the Art and gap analysis 
concerning financial education and use 
of technologies in education and training 
as well as the identification of gaps 
needing to be addressed;

›  Development of an online course about 
financial education as well as modules 
and contents for each module, adapted 
to distance learning;

›  Development of an elearning platform 
and mobile application for the course;

›  Preparation of an adaptation kit to 
trainers willing to use the course in a 
face-to-face environment.
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Resultados
›  Relatório sobre o estado da arte da 
literacia financeira, identificação de 
lacunas e recomendações no que 
concerne a educação financeira e a 
utilização das tecnologias na formação;

›  Curso de literacia financeira disponível 
online podendo ser acedido, também, 
através de smartphones.

Results
›  State of the art, gap identification and 
recommendations concerning financial 
literacy and use of technologies in 
education;

›  Development of an online course related 
with financial literacy which can also be 
accessed via smartphones. 

Estratégia de Disseminação
›  Envolvimento de todos os parceiros, 
incluindo o público-alvo, desde o inicio 
do projeto, através dos questionários, 
entrevistas e focus groups;

›  Apresentação pública do projeto 
e seus resultados, nacional e 
internacionalmente, e em vários 
seminários / ações de formação com 

membros do público-alvo e potenciais 
formadores / educadores

›  Publicações sobre o processo de 
desenvolvimento do projeto bem como 
sobre os resultados.

Dissemination Strategy 
›  Involvement of all stakeholders, including 
the target of the Project, since the 
beginning of the Project, through the 
participation in the questionnaires, 
interviews and focus groups;

›  Public presentation of the Project and its 
results, nationally and internationally, during 
several seminars / conferences / training 
actions with members of the target as well 
as potential trainers / educators. 
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