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Programa financiador 

transcrição: 

Há mais de 30 anos que Erasmus+ é um dos programas com mais sucesso da União 

Europeia. É o programa europeu que apoia a educação, a formação, a juventude e o 

desporto na Europa. 

O programa atual terminará em 2020 e a decisão sobre o novo programa Erasmus+, que 

decorrerá de 2021 a 2027, não será tomada antes do final de 2020. 

Vamos procurar partilhar consvosco a informação mais atualizada possível, no entanto 

recomendamos que consulte regularmente a pagina da Comissão Europeia e das Agência 

Nacional, pois haverá certamente mais actualizações e informações. 

Com o novo programa, mais pessoas poderão beneficiar de financiamento. Espera-se que 

cerca de 12 milhões de pessoas participem nas várias formas de mobilidade. 

Tornar-se-à normal  viver, estudar ou trabalhar num país europeu diferente do seu próprio. E 

com isto, pretende-se Reforçar a Identidade Europeia  e Criar um Espaço de Educação 

Europeu. 

À semelhança do programa anterior, o programa Erasmus+ 2021 será direcionado a todos 

os setores da aprendizagem ao longo da vida. Haverá um único programa para todos os 

setores da educação, juventude e desporto. 

As três principais Ações-Chave irão permanecer as mesmas:  

Ação-Chave 1: Mobilidade individual para fins de aprendizagem   

Ação-Chave 2: Cooperação para inovação e boas práticas  

Ação-Chave 3: Apoio à reforma de políticas 

Isto significa que no EFP haverá mobilidade para formandos e/ou formadores para 

desenvoverem experiências noutro país europeu,                                                                                                                                                                 

cooperação.  

Entre escolas e outras organizações na partilhar boas práticas ou no desenvolvimento de 

projetos de invoção. 

e apoiar a reforma de políticas,  esta ação visa contribuir para os objetivos das agendas 

políticas europeias. 

Neste MOOC, falamos da Ação-Chave 1: Mobilidade individual para fins de aprendizagem 
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Se quiser candidatar-se a financiamento, tem duas opções:   

Pode candidatar-se a uma acreditação Erasmus individual para a sua organização, ou a 

uma acreditação Erasmus como coordenador de consórcio de mobilidade. Não será 

necessária experiência prévia Erasmus+ (2014-2020). 

Ou candidatar-se a projetos de curta duração. No entanto, isto implica restrições à duração 

dos projetos, do número de participantes e orçamento máximo. 

A acreditação Erasmus+ será o acesso regular ao futuro programa Erasmus. A acreditação 

significa uma adesão ao programa Erasmus, o que dá às instituições acreditadas um acesso 

facilitado às oportunidades de financiamento do programa. 

Assim, ao invés de candidaturas anuais, a partir de 2021 a sua instituição poderá ser 

acreditada e assim solicitar financiamento anualmente ou a cada dois anos. 

Assim, a acreditação oferece às instituições acesso simplificado e ilimitado ao programa 

Erasmus.  

O período para a primeira candidatura termina a 29 de Outubro 2020. Na secção de 

recursos poderá encontrar mais informaçãos e links.   

   

   

 


