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O Programa Erasmus+ resulta da integração dos seguintes programas europeus
executados pela Comissão durante o período de 2007-2013:

O Erasmus+ é o programa da União Europeia (UE) nos domínios da 

educação, formação, juventude e desporto para o período de 2014-
2020, que tem por objectivo apoiar a execução da Estratégia Europa 
2020 para o crescimento, o emprego, a justiça social e a inclusão.

Estes programa apoia ações nos domínios do ensino escolar, ensino e 
formação profissionais, ensino superior, educação de adultos e 

juventude. 
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Call 2020

Ação
Prazo de 

candidatura
Pontos-Chave

Mestrados Conjuntos 
Erasmus Mundus

(EMJMD)

13 Fevereiro 
2020

Duração: 4 a 6 anos
Financiamento EU máx: 4.400.000 €
Nº min benificiários: 3 IES de países do programa

Parcerias Estratégicas
(SP)

24 Março 2020

Duração: entre 24 e 36 meses
Financiamento EU máx:
• 300.000€ para projetos de 2 anos
• 450.000€ para projetos de 3 anos
Nº min benificiários: 3 países do programa

Projetos de Reforço de 
Capacidades

(CB)

5 Fevereiro 
2020

Duração: 3 a 5 anos
Financiamento EU min.: 500.000€
Financiamento EU máx: 1.000.000€



§ Identificação de oportunidades de financiamento e divulgação

§ Disponibilização de informação relevante sobre os programa
de financiamento

§ Aconselhamento sobre tipologias e regulamentos dos 
programas de financiamento

§ Suporte nos conteúdos institiucionais da proposta

§ Apoio nos procedimentos administrativos

§ Reunir documentos e respectivas assinaturas (institucionais)

Apoio no NRI
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Apoio no NRI – Administrativo

aai.tecnico.ulisboa.pt

Suporte Técnico



Apoio no NRI – Administrativo

Suporte Técnico

Erasmus +



Apoio no NRI – Administrativo

EMJMD

Strategic Partnerships



Apoio no NRI – Administrativo

Textos Genéricos
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Apoio no NRI – Erasmus +



Apoio no NRI – Administrativo

A Carta Erasmus para o Ensino Superior (ECHE - sigla do inglês “Erasmus

Charter for Higher Education”) proporciona um quadro geral de
qualidade para as atividades de cooperação europeia e internacional das
instituições de ensino superior no âmbito do Erasmus+.

A atribuição de uma ECHE é um requisito prévio para todas as
instituições de ensino superior de um país do programa que pretendam

participar na componente de mobilidade para fins de aprendizagem a
título individual e/ou na cooperação para a inovação e o intercâmbio de
boas práticas no âmbito do Erasmus+



Apoio AAI – Erasmus +

Reunir documentos e respectivas assinaturas (institucionais)

§ Reunir documentos do projecto (resumo, orçamento e consórcio)

§ Preparar “Mandate Letter” ou “Declaration on Honour”

§ Obter “Declaração de Compromisso” assinada pelo Presidente do IST

§ Enviar informação para a UL => Assinatura ML ou DH pelo Reitor UL



Contactos

Support @ IST: Nucleo de Relações Internacionais

projects.nri@tecnico.ulisboa.pt

https://aai.tecnico.ulisboa.pt/suporte-tecnico-candidaturas-docentes-
e-investigadores/

Ana Pipio

anapipio@tecnico.ulisboa.pt

https://aai.tecnico.ulisboa.pt/

http://tecnico.ulisboa.pt
http://tecnico.ulisboa.pt

