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Programa da União Europeia para o ensino, a formação,
a juventude e o desporto (mais info »)

Ação-Chave 1 (KA1) — Mobilidade individual para fins de aprendizagem
                                                        (mais info »)

Mobilidade de jovens, aprendentes e pessoal: oportunidades oferecidas a estudantes, formandos,
jovens e voluntários, assim como a professores, formadores, animadores de juventude, pessoal de
instituições de ensino e organizações da sociedade civil,  para participarem numa experiência de
aprendizagem e/ou profissional noutro país;

Mobilidade individual no domínio da juventude
(mais info »)

4 de fevereiro
30 de abril
1 de outubro

Mobilidade individual nos domínios da educação e
formação
(mais info »)

4 de março

Eventos em larga escala do Serviço Voluntário
Europeu
(mais info »)

3 de abril
 

Ação-Chave 2 (KA2) — Cooperação para a inovação e o intercâmbio de boas
                                            práticas                                                                                (mais info »)

Parcerias  Estratégicas  transnacionais  que visam desenvolver  iniciativas  orientadas  para  um 
ou  mais domínios de educação, formação e juventude, promovendo a inovação, o intercâmbio de
experiências e  o  saber-fazer  entre  diferentes organizações envolvidas na educação, formação e
juventude ou noutros domínios de relevo.
Alianças  de  Competências  Sectoriais  que  apoiem  a  conceção  e  o  fornecimento  de 
currículos, programas e metodologias de ensino e de formação profissional conjuntos, com base nas
tendências de um  sector   específico  da  economia  e  nas  competências  necessárias  para 
trabalhar  em  um  ou  mais domínios profissionais.
Projetos de Reforço de Capacidades que apoiem a cooperação com Países Parceiros nos domínios
do ensino  superior  e  da  juventude.  Os  projetos  de  Reforço  de  Capacidades  procuram  apoiar
organizações/instituições  e  sistemas  no  seu  processo  de  modernização  e  internacionalização.

Parcerias estratégicas no domínio da juventude
(mais info »)

4 de fevereiro
1 de outubro

Parcerias estratégicas nos domínios da educação,
formação e juventude
(mais info »)

30 de abril

Alianças do Conhecimento
(mais info »)

26 de fevereiro 

Alianças de Competências Sectoriais
(mais info »)

26 de fevereiro

Reforço de capacidades no domínio da juventude 3 de abril
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(mais info ») 2 de setembro 

Desporto
                                                        (mais info »)

Parcerias de Cooperação que visem combater a dopagem no desporto de base, designadamente
em contextos recreativos, como o fitness e o desporto amador, apoiar a prevenção e sensibilizar as
partes  interessadas  envolvidas  na  luta  contra  a  viciação  de  resultados,  assim  como  apoiar
abordagens inovadoras para a contenção da violência e a erradicação do racismo e da intolerância no
desporto.
Eventos desportivos  europeus sem fins lucrativos: Incluem-se a organização de atividades de
formação para atletas e voluntários no período que antecede os eventos, as cerimónias de abertura
e encerramento, as competições, as atividades associadas aos eventos desportivos (conferências,
seminários), assim como a realização de atividades que resultem do evento, como as avaliações ou a
elaboração de planos para o futuro.

Parcerias de colaboração no domínio do desporto
relacionadas apenas com a Semana Europeia do
Desporto de 2015
(mais info »)

22 de janeiro

Parcerias de colaboração no domínio do desporto

não relacionadas com a Semana Europeia do

Desporto de 2015
(mais info »)

14 de maio

Eventos desportivos europeus sem fins lucrativos
relacionados apenas com a Semana Europeia do

Desporto de 2015
(mais info »)

22 de janeiro

Eventos desportivos europeus sem fins lucrativos
não relacionados com a Semana Europeia do

Desporto de 2015
(mais info »)

14 de maio

Programa da União Europeia para o fomento da cidadania europeia,
participação cívica e democrática e para contribuir para

compreensão da UE, história e diversidade  (mais info »)

Vertente 1: Memória Europeia
                                                        (mais info »)

Atividades que convidem a uma reflexão sobre a diversidade cultural europeia e sobre os valores
comuns,  no sentido mais lato e  de  reflexão sobre  surgimento  de  regimes totalitários e  marcos
históricos da Europa.

Memória Europeia
(mais info »)

1 de março

Vertente 2: Compromisso democrático e participação cívica
                                                        (mais info »)

Atividades  que  abrangem  a  participação  cívica  em  sentido  lato,  com  especial  incidência  em
atividades diretamente relacionadas com as políticas da UE.
Geminação  de  Cidades,  projetos  que  reúnam um grande  número  de  cidadãos  de  municípios
geminados em torno de temas relacionados com os objetivos do programa.
Redes de Cidades, municípios e associações que trabalham em conjunto sobre um tema comum,
numa perspetiva de longo prazo, podem pretender desenvolver redes de cidades para tornar a sua
cooperação mais sustentável.
Projetos da Sociedade Civil, projetos promovidos por parcerias e redes transnacionais envolvendo

http://www.juventude.pt/candidatura?op=3
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport
http://www.juventude.pt/candidatura?op=5
http://www.juventude.pt/candidatura?op=5
http://www.juventude.pt/candidatura?op=5
http://www.juventude.pt/candidatura?op=5
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
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diretamente os cidadãos. Esses projetos congregam pessoas de horizontes diferentes, em atividades
diretamente relacionadas com as políticas da UE, com vista a dar-lhes a oportunidade de participar
concretamente no processo de elaboração das suas políticas em áreas relacionadas com os objetivos
do programa.

Geminação de Cidades
(mais info »)

1 de março
1 de setembro

Redes de Cidades
(mais info »)

1 de março
1 de setembro

Projetos da Sociedade Civil
(mais info »)

1 de março

O Programa Europa Criativa é o programa da União Europeia
de apoio aos sectores cultural e criativo.   (mais info »)

Cultura
                                                        (mais info »)

Destina-se a cofinanciar projetos nas áreas cultural e criativa e em todas as expressões artísticas
(excepto projetos exclusivamente audiovisuais ou cinematográficos, os quais são apoiados através do
subprograma MEDIA).

Projectos de Cooperação Europeia
(mais info »)

data a confirmar

Apoio a Redes Europeias
(mais info »)

data a confirmar

Apoio a Plataformas Europeias
(mais info »)

data a confirmar

Projetos de Tradução Literária
(mais info »)

data a confirmar
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