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As diferentes ações do Programa Erasmus+



Países do Programa Países Parceiros

Estados Membro UE:

Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, 

Chipre, República Checa, Dinamarca, 

Estónia, Finlândia, França, Alemanha, 

Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, 

Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, 

Polónia, Portugal, Roménia, Eslováquia, 

Eslovénia, Espanha, Suécia, Reino Unido.

Outros Países do Programa:

Islândia, Liechtenstein, Noruega, antiga

República Jugoslava da Macedónia, 

Turquia.

Outros Países do Mundo

*Regiões



Key Action 2
Cooperação para Inovação e Intercâmbio de Boas Práticas

Strategic
Partnerships

Capacity Building Knowledge Alliances



KA2 – Strategic Partnerships



Visam apoiar o desenvolvimento, transferência e/ou 

implementação de práticas inovadoras 

Implementação de iniciativas conjuntas que promovam 

cooperação, aprendizagem entre pares e o intercâmbio de 

experiências, ao nível europeu.

O que são projetos Strategic Partnerships?



STRATEGIC PARTNERSHIPS

5 SETORES

Ensino Superior Ensino Escolar

VET
Educação de 

Adultos

Juventude



Tipos de instituições participantes:

Organizações de Educação, Formação e Juventude
Entidades de Investigação e Desenvolvimento
Autoridades Locais e Regionais

Organizações Culturais
Organizações da Sociedade Civil
Câmaras e Organizações de Comércio

Centros de Formação e Centros Vocacionais
Centros de Validação e Reconhecimento



Competências Básicas e Transversais, linguísticas, digitais, 
empreendedorismo: Promoção da empregabilidade, e desenvolvimento 
profissional e socio-educacional. Desenvolvimento ou disseminação de 
ferramentas de avaliação das referidas competências (Qualidade e Relevância) 
c/abordagens baseadas em Learning Outcomes

Inclusão Social e Diversidade na Educação: igualdade, não-discriminação e igualdade de 
Género: a)Desenvolvimento de competências sociais, cívicas e interculturais; Literacia mediática e 
Pensamento Crítico; Combate à discriminação na educação e formação, à segregação e ao 
bullying; b)Aumento da participação e Desempenho de aprendizagem; Redução das disparidades 
de aprendizagem (em particular participantes de contextos vulneráveis); c) Redução das 
disparidades no envolvimento e acesso a tecnologias digitais na educação (≠s de género nas TIC)

Práticas Abertas e Inovadoras na era digital: Métodos Pedagógicos inovadores, 
governação participativa; Desenvolvimento de ferramentas e materiais pedagógicos, bem 
como de ações que apoiem o uso efetivo de TIC para promover aumento de qualidade 
na educação e formação. 

PRIORIDADES HORIZONTAIS (NOS 5 SETORES)



Desenvolvimento Profissional de educadores (recrutamento e seleção, 
alta-qualidade de formação e aprendizagem) 

Transparência e reconhecimento de Competências e Qualificações 
(formais, informais, digitais): empregabilidade, aprendizagem e 
mobilidade profissional > Transição entre diferentes níveis de educação

Investimento Sustentável, Performance e Eficiência: Investment Plan
for Europe

Valores educacionais e sociais da cultura e património Europeus (Criação de 
Emprego, Crescimento económico e Coesão social >> European Year of 
Cultural Heritage 2018

PRIORIDADES HORIZONTAIS [2]



Atividades que ajudem a ajustar os curricula às necessidades atuais e emergentes do 
mercado de trabalho » Empregabilidade;

Sistemas de monitorização do percurso e resultados dos graduados na Europa 
(dados comparáveis);

Aumentar a qualidade e relevância do Ensino, particular apoio ao uso das TIC; 
cursos transnacionais de formação de professores;

Políticas de incentivos RH (níveis nacional e institucional); 
Premiar a excelência; Formação docente > Inovação Pedagógica e novas abordagens 
no desenho curricular

PRIORIDADES ENSINO SUPERIOR

RENEWED EU AGENDA FOR THE MODERNISATION OF HE



Sistemas ES inclusivos; Reforçar o envolvimento social das IES e as comunidades 
envolventes; abordagens holísticas institucionais para a inclusão e o sucesso 
académico, Promoção de competências cívicas e interculturais (Ex.:voluntariado, 
trabalho comunitário reconhecido; 

Garantir que IES e I&D contribuem para a inovação: criatividade, espírito 
empreendedor; Assegurar que Ensino e Investigação se reforçam mutuamente; 
Transferência de resultados de investigação de volta à educação como input e 
encorajamento aos estudantes;

Promover a internacionalização, reconhecimento e mobilidade, apoiando alterações 
em linha com os princípios e ferramentas de Bolonha; 

PRIORIDADES ENSINO SUPERIOR [2]

RENEWED EU AGENDA FOR THE MODERNISATION OF HE



FINANCIAMENTO

Gestão e implementação 
do projeto

Reuniões transnacionais 
do projeto

Produtos intelectuais

Eventos Multiplicadores Custos Excecionais
Apoio a Necessidades 

Especiais

Atividades Ensino,  
Formação e 

Aprendizagem

Viagem

Atividades Ensino,  
Formação e 

Aprendizagem

Apoio Individual

(subsistência)

Atividades Ensino,  
Formação e 

Aprendizagem

Apoio Linguístico



• São resultados tangíveis do projeto [como programas 

curriculares, materiais pedagógicos e de animação de 

juventude, recursos educativos abertos (REA), ferramentas 

de TI, análises, estudos, métodos de aprendizagem entre 

pares, etc.]

• Substanciais em termos de qualidade e de quantidade;

• Devem comprovar o seu potencial para uma maior utilização 

e exploração, bem como para gerar impacto.

O que são Produtos Intelectuais?



• São conferências, seminários e/ou eventos nacionais e 

transnacionais que visem partilhar e disseminar os 

produtos intelectuais alcançadas pelo projeto junto de 

representantes de outras instituições (externas à parceria).

O que são Eventos Multiplicadores?



Curricula e Programas   
Conjuntos, IPs, Módulos 

comuns
(incl. e-learning)

Project-based
Collaborations Empresas 

e IES (staff/estudantes)

estudos de casos reais

Novas Metodologias e 
Abordagens Pedagógicas 

+competências transversais 

+abordagens multidisciplinares 
+ mobilidade + TIC

Integração de Modos de 
Estudo 

variados/personalizados; 
Uso estratégico de OERs; 

Mobilidade e Plataformas de 
Aprendizagem Virtual

Reconhecimento e 
certificação de 
conhecimentos, 
competências e 

capacidades 

Cooperação com 
Autoridades regionais e 

Intercâmbio de Boas 
Práticas

ATIVIDADES (ENSINO SUPERIOR)



ATIVIDADES DE ENSINO, FORMAÇÃO E APRENDIZAGEM

(EXEMPLO ENSINO SUPERIOR)

Atividade Participantes Duração

Mobilidade mista 
(blended)

Estudantes
5 dias a 2 meses 
(mobilidade física)

Eventos de 

formação conjunta e 

pessoal

Pessoal 3 dias a 2 meses

Missões de ensino e 

formação
Pessoal 2 a 12 meses

Programas de 

estudo intensivo

Estudantes

Pessoal docente

Peritos/Especialistas

5 dias a 2 meses



Aspetos Formais Relevantes:

• 24 meses *

• a 36 meses

Duração

• 12.500€/mês até

• 450.000€ (36 M)

Financiamento

• 3 Organizações de 3 Países do Programa

Composição do Consórcio 



Informações adicionais:

Documentos da candidatura disponibilizados no Site da Agência Nacional Erasmus+
(Coordenações PT)

https://erasmusmais.pt/candidaturas/a-candidatura#deadlines


Prazo submissão candidaturas: 21 março 2018

12:00 CET

Strategic Partnerships



KA2 – Knowledge Alliances



Reforçar capacidade de inovação da Europa (ensino 

superior, empresas e ambiente sócio-económico alargado)

Desenvolver abordagens inovadoras e 
multidisciplinares no ensino e aprendizagem

Estimular o empreendedorismo no pessoal (IES + 
empresa)

Facilitar o intercâmbio e co-criação de 
conhecimento



Atividades
In

ov
aç

ão • Novos métodos de ensino e aprendizagem; 

• Programas educativos contínuos com e dentro das empresas; 

• Soluções para problemas desafiantes – inovação do produto e do processo. 

C
om

pe
tê

nc
ia

s 

em
pr

ee
nd

ed
or

as • Sistemas de aprendizagem de competências transversais e aplicação em programas 

de ensino superior em colaboração com empresas;  

• Introdução da educação sobre o empreendedorismo em todas as disciplinas; 

• Novas oportunidades de aprendizagem através da aplicação prática das 

competências empreendedoras – comercialização de novos serviços, produtos, 

protótipos, etc. 

E
ns

in
o 

su
pe

rio
r 

e 

em
pr

es
as

• Atividades relacionadas com a área de estudos nas empresas; 

• Estabelecimento de condições para o ensaio e teste de medidas inovadoras; 

• Intercâmbio de estudantes, investigadores, pessoal docente e pessoal de empresas;

• Envolvimento do pessoal de empresas no ensino e na investigação.  



Exemplos projetos aprovados

ARTS AND HUMANITIES ENTREPRENEURSHIP HUBS

University of Wales Trinity Saint David Royal Charter
• Procura promover competências empreendedoras em estudantes das 

artes e humanidades – criação de centros de empreendedorismo em

7 instituições parceiras, etc.

TOURISM RESEARCH INNOVATION AND NEXT 

GENERATION LEARNING EXPERIENCE

Hochschule fur nachhaltige Entwicklung Eberswalde
• Irá ligar IES a PMEs na área do turismo através da inovação na 

formação sobre sustentabilidade regional do turismo em áreas 

protegidas. 



Aspetos formais

• Mínimo 6 organizações independentes de pelo menos 3 

países do Programa; 

• Mínimo 2 IES e 2 empresas; 

Composição da parceria

Duração e orçamento máximo

• 2 anos: 700.000€

• 3 anos: 1.000.000€



Prazo submissão candidaturas: 28 fevereiro 2018

12:00 CET



o Call e documentos de apoio

Informações adicionais:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/knowledge-alliances-2018_en


KA2 – Capacity Building



Projetos de cooperação transnacional baseados em parcerias 

multilaterais, principalmente entre Instituições de Ensino 

Superior de Países do Programa e de Países Parceiros 

elegíveis. 

O que são projetos Capacity Building?



o Apoiar a modernização, acessibilidade e internacionalização do ensino 
superior nos Países Parceiros elegíveis;

o Apoiar os esforços dos Países Parceiros elegíveis para enfrentar os 
desafios com que se defrontam as respetivas instituições e sistemas de 
ensino superior;

o Contribuir para a cooperação entre a UE e os Países Parceiros elegíveis (e 
entre os Países Parceiros elegíveis);

o Promover a convergência voluntária com a evolução da UE no domínio do 
ensino superior;

o Promover os contactos entre as pessoas, bem como a sensibilização e a 
compreensão intercultural.

Principais objetivos



C
on

ju
nt

os

desenvolvimento curricular

modernização da governação, da 
gestão e do funcionamento das IES

reforço das relações entre as IES e 
o contexto económico e social mais 

amplo

Impacto: Instituições

E
st

ru
tu

ra
is

modernização das políticas, da 
governação e da gestão dos 
sistemas de ensino superior

reforço das relações entre os 
sistemas de ensino superior e o 

contexto económico e social mais 
amplo

Impacto: Sistemas



o desenvolvimento, teste e adaptação de: 
o currículos, cursos, materiais e ferramentas de aprendizagem;

o metodologias de ensino e aprendizagem e abordagens pedagógicas;

o cooperação entre universidades e empresas;

o novos sistemas e estruturas de governação e de gestão;

o serviços universitários modernos

o reforço da internacionalização das IES e da capacidade de trabalhar em 
rede de forma eficaz em investigação, inovação científica e tecnológica; 

o modernização de instalações necessárias para a adoção de práticas 
inovadoras;

o organização de cursos de formação de pessoal para técnicos, docentes e 
pessoal de apoio, bem como administradores e gestores universitários.

Projetos conjuntos - Exemplos de atividades:



o reforço da internacionalização dos sistemas de ensino superior;

o introdução de reformas tipo Bolonha;

o aplicação de instrumentos de transparência, tais como sistemas de 
créditos, procedimentos de acreditação, diretrizes para o 
reconhecimento da aprendizagem anterior e não formal, etc.;

o estabelecimento de Quadros Nacionais de Qualificações;

o desenvolvimento e aplicação de sistemas/orientações de garantia da 
qualidade internos e externos;

o desenvolvimento e aplicação de novas abordagens e instrumentos 
para a definição e o acompanhamento de políticas, incluindo a 
criação de organismos representativos, organizações ou 
associações;

o reforço da integração da educação, da investigação e da inovação

Projetos estruturais - Exemplos de atividades:



Aspetos formais relevantes:

Coordenação: Instituição de país do Programa ou Parceiro 
(incentivado país Parceiro)

Duração: 2 ou 3 anos

Início atividades em 15 novembro 2018 ou 15 janeiro 2019

Respeito pelas prioridades aplicáveis (ver Guidelines)

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-higher-education-2018_en




Projetos nacionais

Min. 1 IES de 2 
países do Programa

Min. 3 IES do país 
Parceiro

Pelo menos nº = de 
IES do país Parceiro 

que de países do 
Programa

Composição parceria:



Projetos multi-país

Min. 1 IES de 2 
países do Programa

Min. 2 IES de cada 
país Parceiro

Pelo menos nº = de 
IES dos países 

Parceiros que de 
países do Programa

Composição parceria:



Tipos de instituições participantes:

Instituições de Ensino Superior

Organização pública ou privada ativa no mercado de trabalho 
ou educação, formação e juventude (ex. empresa, ONG)

Associações de IES

Pode coordenar

Pode coordenar



Diferentes papéis:

Coordenador: submete a proposta em nome do consórcio, 
responsável pela implementação do projeto | com financiamento

Parceiro: contribui para atingir objetivos | com financiamento

Associado: contribui para implementar atividades específicas ou 
apoiar disseminação/sustentabilidade | sem financiamento

Afiliado: contribui para atingir objetivos e tem um vínculo legal 
ou financeiro ao parceiro | sem financiamento

Opcional

Opcional



Financiamento: 500.000€ » 1.000.000€

Custos de staff (máx. 40%)

CUSTOS UNITÁRIOS

Custos de viagem

CUSTOS UNITÁRIOS

Custos de subsistência

CUSTOS UNITÁRIOS

Equipamento (máx. 30%)

CUSTOS REAIS 100%

Sub-contratação (máx. 10%)

CUSTOS REAIS 100% 

Custos excecionais 

(máx.80% custos elegíveis 
viagens acima orçamento)



Prazo submissão candidaturas: 8 fevereiro 2018

12:00 CET



o Call e documentos de apoio

o Sessão de informação EACEA – 20 novembro 8:30-11:30

Informações adicionais:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-higher-education-2018_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/info-session-erasmus-plus-capacity-building-in-field-higher-education-20112017_en


Participação da U.Porto no Programa Erasmus+



2015

coord parceira S/Financiamento

KA1 - Credit Mobility 2 2

KA1 - ICM 1 1

KA1 - Joint Master 1 1

KA2 - Capacity Building 4 4

KA2 - Strategic Partnerships 2 10 4 16

KA3 - Initiatives for policy innovation 4 4

5 19 4

4
28

24

Aprovadas
TOTAL



2016

coord parceira S/Financiamento

KA1 - Credit Mobility 2 2

KA1 - ICM 1 2 3

KA1 - Joint Master 1 1

KA2 - Capacity Building 2 2

KA2 - Strategic Partnerships 1 7 3 11

KA2 - Sector Skill Alliances 1 1

4 13 3

3

TOTAL

17
20

Aprovadas



2017

coord parceira S/Financiamento parceira

KA1 - Credit Mobility 2 2 4

KA1 - ICM 1 3 4

KA2 - Capacity Building - HE 2 4 6

KA2 - Knowledge Alliances 1 1

KA2 - Strategic Partnerships 6 6 4 16

KA2 - Sector Skill Alliances 1 1

KA3 - Forward Looking 1 1

KA3 - Social Inclusion 1 1

FPA - Migrant background 1 1

Intra-Africa 1 1

5 19 6 6

6

Aprovadas Espera resultados
TOTAL

36
24 6



O apoio do Serviço de Relações Internacionais



Identificação de 
oportunidades de 

financiamento

Divulgação de 
oportunidades de 

financiamento

Brainstorming e 
alinhamento de ideias 

com objetivos Programas

Apoio procedimentos 
candidatura, incl. 

documentos e promoção 
de contacto com outros 

departamentos (ex. FOA)

Dados institucionais
Apoio identificação 

parceiros

Apoio componentes 
transversais (gestão, 

disseminação, 
qualidade,…)

Leitura crítica adequação 
formulário candidatura e 

prioridades



Recolha de 
assinatura de 
Mandates e 
Declarações 

de Honra

Declaração 
Direção 

Faculdade: 
obrigatória

Considerar prazo de 
submissão de 
candidatura!



Muito obrigada pela vossa atenção

Ana Reis

Helena Alves

international@reit.up.pt

mailto:international@reit.up.pt

