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As escolas europeias podem beneficiar das oportunidades de financiamento propor-
cionadas pelo Programa Erasmus+ da Comissão Europeia, incluindo apoio a cursos de 
formação e missões de ensino com vista ao desenvolvimento profissional e à partici-
pação em parcerias de projetos. O novo portal School Education Gateway oferece às 
escolas três ferramentas para que preparem as suas candidaturas ao Erasmus+: Catá-
logo de Cursos, Oportunidades de Mobilidade e pedidos de Parcerias Estratégicas.

Catálogo de Cursos
Um catálogo dedicado de cursos de desenvolvimento profissional para  

pessoal escolar docente e não docente

O Catálogo de Cursos contém informações sobre cursos de formação em serviço, seminários e outros 
eventos em oferta na Europa a professores, formadores de professores e pessoal não docente envolvido 
na educação escolar (desde o ensino pré-primário ao ensino secundário superior).

Os custos de participação nos cursos podem ser suportados através do financiamento do Erasmus+ como 
parte do Plano Europeu de Desenvolvimento das escolas (ver Ação-Chave 1: projeto de mobilidade para 
pessoal do ensino escolar). Saiba mais sobre os prazos, condições e procedimento de candidatura em  
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_pt.htm.

Explore o Catálogo de Cursos aqui:
  www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/tools/catalogue.cfm

Exoneração de responsabilidade
O Catálogo de Cursos é disponibilizado como parte do School Education Gateway, 
um portal da Direção-Geral “Educação e Cultura” da Comissão Europeia. Os cursos 
são oferecidos por prestadores de formação independentes e a Comissão Europeia 
declina toda e qualquer responsabilidade relativamente ao conteúdo dos referidos 
cursos. A seleção de um evento de formação deste Catálogo de Cursos não garante 
a obtenção de uma subvenção do Erasmus+. Os cursos incluídos na candidatura da 
escola podem ser diferentes dos cursos referidos neste catálogo. 

Para docentes e gestão escolar

Identificar cursos de apoio ao 
desenvolvimento profissional do pessoal 
docente e não docente: 

• Pesquisa de texto livre

•  Filtro por tópico, país, idioma, público-
alvo, competências essenciais

•  Salvaguarda de cursos interessantes nos 
Favoritos

Para prestadores de formação

Informação aos professores sobre as 
ofertas de cursos de que dispõe. Todos 
os prestadores de formação nos países 
do Programa Erasmus+ são convidados a 
apresentar os seus cursos.
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Oportunidades de Mobilidade
Ofertas de missões de ensino e períodos de acompanhamento no posto  

de trabalho no estrangeiro para o pessoal do ensino escolar 

O desenvolvimento profissional pode ter lugar através de diversos tipos de mobilidade do pessoal escolar, 
incluindo acompanhamento no posto de trabalho, períodos de observação ou missões de ensino numa 
escola ou noutra organização estrangeira. Estas atividades contribuem para uma perspetiva mais ampla 
sobre a educação, bem como propiciam o intercâmbio de conhecimentos e melhores práticas de ensino. 

A base de dados das Oportunidades de Mobilidade faculta uma ligação entre as organizações de envio e 
as organizações de acolhimento: as organizações interessadas em acolher períodos de mobilidade para 
pessoal escolar docente e não docente podem colocar os seus anúncios na base de dados, onde os 
professores interessados em participar num período de mobilidade podem pesquisar diferentes ofertas. 

Os custos de uma atividade de mobilidade de pessoal podem ser suportados através do financiamento 
do Erasmus+ como parte do Plano Europeu de Desenvolvimento das escolas (ver Ação-Chave 1: projeto 
de mobilidade para pessoal do ensino escolar). Saiba mais sobre os prazos, condições e procedimento de 
candidatura e http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_pt.htm

Explore as Oportunidades de Mobilidade aqui:
  www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/tools/mobility.cfm 

Exoneração de responsabilidade
A base de dados das Oportunidades de Mobilidade é disponibilizada como 
parte do School Education Gateway, um portal da Direção-Geral “Educação 
e Cultura” da Comissão Europeia. As ofertas de mobilidade são facultadas por 
organizações independentes e a Comissão Europeia declina toda e qualquer 
responsabilidade relativamente às ofertas e às atividades de mobilidade 
propriamente ditas. A seleção de uma oferta de mobilidade desta base de 
dados não garante a obtenção de uma subvenção do Erasmus+. As atividades 
de mobilidade incluídas na candidatura da escola podem ser diferentes das 
atividades referidas nesta base de dados. 

•  Localização: as atividades de mobilidade devem ser realizadas no estrangeiro, noutro País do 
Programa.

• Duração: de 2 dias a 2 meses ou mesmo, em alguns casos, até um ano.

•  Participantes: uma atividade de mobilidade é transnacional e envolve, no mínimo, duas 
organizações participantes (uma organização de envio e uma organização de acolhimento, 
pelo menos) de diferentes países. 

As escolas europeias podem beneficiar das oportunidades de financiamento propor-
cionadas pelo Programa Erasmus+ da Comissão Europeia, incluindo apoio a cursos de 
formação e missões de ensino com vista ao desenvolvimento profissional e à partici-
pação em parcerias de projetos. O novo portal School Education Gateway oferece às 
escolas três ferramentas para que preparem as suas candidaturas ao Erasmus+: Catá-
logo de Cursos, Oportunidades de Mobilidade e pedidos de Parcerias Estratégicas.
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Pedidos de Parcerias Estratégicas
Pesquisa de parceiros para escolas e organizações europeias  

a fim de realizar projetos conjuntos 

O objetivo das Parcerias Estratégicas financiadas pelo Erasmus+ é apoiar o desenvolvimento, transferência 
e/ou adoção de práticas inovadoras, bem como a implementação de iniciativas conjuntas que promovam 
a cooperação, a aprendizagem interpares e o intercâmbio de experiências a nível europeu.

Regra geral, as Parcerias Estratégicas visam a cooperação entre organizações estabelecidas nos Países 
do Programa. 

As organizações interessadas em participar numa Parceria Estratégica podem publicar o seu anúncio na 
base de dados e/ou pesquisar ofertas publicadas por outros membros. 

As Parcerias Estratégicas podem ser suportadas através do financiamento do Erasmus+ (ver Ação-Chave 
2: Parcerias Estratégicas). Saiba mais sobre os prazos, condições e procedimento de candidatura em   
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_pt.htm

Explore os pedidos de Parcerias Estratégicas aqui:
  www.schooleducationgateway.eu/pt/pub/tools/partnerships.cfm

Exoneração de responsabilidade
A base de dados das Parcerias Estratégicas é disponibilizada como parte do 
School Education Gateway, um portal da Direção-Geral “Educação e Cultura” da 
Comissão Europeia. As ofertas são apresentadas por organizações independentes 
e a Comissão Europeia declina toda e qualquer responsabilidade relativamente às 
ofertas e às atividades anunciadas. A constituição de uma parceria de projeto através 
desta base de dados não garante a obtenção de uma subvenção do Erasmus+. 

•  Participantes: uma organização participante pode ser qualquer organização pública ou 
privada, estabelecida num País do Programa ou em qualquer País Parceiro do mundo.

•  Número de parceiros: uma Parceria Estratégica é transnacional e envolve, no mínimo, três 
organizações de três Países do Programa diferentes. Só no caso de parcerias entre escolas é 
que pode participar um mínimo de duas organizações de dois Países do Programa.

•  Duração: as parcerias no domínio da juventude têm uma duração de 6 a 36 meses; outros 
tipos de parcerias têm uma duração de 24 a 36 meses.

As escolas europeias podem beneficiar das oportunidades de financiamento propor-
cionadas pelo Programa Erasmus+ da Comissão Europeia, incluindo apoio a cursos de 
formação e missões de ensino com vista ao desenvolvimento profissional e à partici-
pação em parcerias de projetos. O novo portal School Education Gateway oferece às 
escolas três ferramentas para que preparem as suas candidaturas ao Erasmus+: Catá-
logo de Cursos, Oportunidades de Mobilidade e pedidos de Parcerias Estratégicas.
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