
  

 

A Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação continua a apoiar 
os seus beneficiários na divulgação dos seus projetos, notícias, 
eventos, iniciativas, entre outros. 

Mas gostaríamos também de o(a) por a par de outras iniciativas 
internas e da comissão. 

Esta nova edição do mail de divulgação procura ser o mais abrangente 
possível. Esperamos que gostem e já sabem, estamos cá para o apoiar 
na sua divulgação. 

  

 

 



AINDA VAI A TEMPO DE SE JUNTAR A NÓS! 
REGISTE O SEU EVENTO EM WWW.ERASMUSMAIS.EU 
De 14 a 16 de outubro, campanhas emocionantes acontecerão em toda 
a Europa, que tornarão visível o compromisso europeu de todos os 
Estados envolvidos no programa. 
Para obter mais informações, visite o site da Agência Nacional 
  

 
 
CONFERENCIA DE LANÇAMENTO DA APP ERASMUS+ 
No dia 21 de setembro foi o lançamento da nova App Erasmus+. A App 
atualizada tem uma série de novos recursos que os alunos estavam à 
espera. 
A aplicação torna mais fácil do que nunca para os alunos se 
candidatarem a uma mobilidade Erasmus+ no estrangeiro, ao ligá-los a 
todos os principais serviços digitais de que necessitam para se 
candidatarem: desde a escolha da universidade ao acordo de 
aprendizagem online. Dá ainda orientação aos alunos em cada etapa 
antes, durante e depois da experiência e ajuda-os a verificar todos os 
procedimentos administrativos em sua lista de verificação de 
mobilidade. 
 Desde o início da pandemia, as instituições de ensino superior tiveram 
que se adaptar de várias maneiras para mostrar resiliência face aos 
desafios colocados pelo COVID-19. As ferramentas digitais capacitaram 
os alunos de toda a UE a ter uma educação de alto nível. Mas o que 
acontece com as mobilidades? 
 Em muitos estados-membros da UE, as medidas do COVID-19 
significaram que as aulas ocorreram online, o que impactou uma das 
experiências mais enriquecedoras que os alunos poderiam ter: 
mobilidades Erasmus+. 

http://www.erasmusmais.eu/
https://www.erasmusmais.pt/erasmusdays
https://www.youtube.com/watch?v=PYqoPXF8mBs


Por esta razão, a Comissão Europeia começou a trabalhar com parceiros-chave (Eötvös 

Loránd University; a European University Foundation; a Erasmus Student Network; a 

Aristotle University of Thessaloniki; EWORX) para transformar este desafio numa 

oportunidade. 

O resultado é a App Erasmus+! 
  

 
 
ERASMUS+ APP TIPS COMPETITION 
Quem pode participar no concurso? 
Todas as pessoas que já participaram, estão a participar neste momento 
ou pretendam participar num programa de intercâmbio ou estudo no 
estrangeiro Erasmus +, com 18 anos ou mais. 
Saiba mais. 
  

https://esn.org/news/erasmus-app-tips-competition


 

  

O FUTURO DA EUROPA NA OPINIÃO DOS JOVENS. 

  

Jovens de toda a Europa, com idade entre 16 e 30 anos, irão partilhar as suas opiniões 

sobre o futuro da Europa, mas todos são bem-vindos a participar nos eventos online. 

  

De 8 a 9 de outubro, jovens de toda a Europa vão reunir-se em Estrasburgo para uma 

ampla gama de atividades, incluindo painéis, workshops e apresentações artísticas, 

na 4ª edição do European Youth Event 2021 (EYE2021). 

  

Os participantes do EYE2021 irão interagir e trocar ideias com especialistas da UE, 

decisores, influenciadores, organizações de jovens e representantes da sociedade civil 

sobre muitas questões prementes, que vão desde as alterações climáticas e 

democracia à educação, saúde e transformação digital. 

Veja aqui o programa online EYE2021. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.europarl.europa.eu%2Fnews%2Fen%2Fheadlines%2Feu-affairs%2F20210916STO12703%2Feye2021-online-take-part-and-shape-the-future&data=04%7C01%7Cpaulo.almeida%40erasmusmais.pt%7C15c866fd50d547b1c88408d985989d4b%7Ce8a193164d434025a60f849350559a54%7C0%7C0%7C637687712788236239%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5zd7II7QOP4u2QYpQYBWwYtlUlINCutVL2dQE4IOSwo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feuropean-youth-event.europarl.europa.eu%2Fen%2F&data=04%7C01%7Cpaulo.almeida%40erasmusmais.pt%7C15c866fd50d547b1c88408d985989d4b%7Ce8a193164d434025a60f849350559a54%7C0%7C0%7C637687712788236239%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mouHjK7Mc7Wx1lmarT%2FGqaZq2lb1qcBCBFlyDb1QLSE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feuropean-youth-event.europarl.europa.eu%2Fen%2Fhome%2Fprogramme%2Fonline-programme%2F%3Futm_campaign%3D300921%2BEYE%26utm_source%3DEN_EYE_2021%26utm_medium%3DEmail&data=04%7C01%7Cpaulo.almeida%40erasmusmais.pt%7C15c866fd50d547b1c88408d985989d4b%7Ce8a193164d434025a60f849350559a54%7C0%7C0%7C637687712788236239%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=veYRfWu1c4c%2BueeS3RPCSQzJq3L4xLmgRjJi3LdE5n8%3D&reserved=0


  
 
2021 É O ANO EUROPEU DOS CAMINHOS DE FERRO 
2021 é o Ano Europeu dos Caminhos de Ferro, destacando um dos 
modos de transporte mais sustentáveis, inovadores e seguros que 
temos! 
Uma variedade de atividades em toda a Europa tem colocado o 
transporte ferroviário em destaque ao longo de 2021 em todo o 
continente, para incentivar a utilização deste meio de transporte tanto 
por pessoas quanto por mercadorias e contribuir para o objetivo do 
Acordo Verde da UE de se tornar neutro em termos de clima até 2050. 
O Connecting Europe Express será uma das iniciativas mais 
emblemáticas do Ano Europeu dos Caminhos de Ferro. 
Acompanhe a viagem com nossos viajantes 
  

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fyear-of-rail%2Findex_en&data=04%7C01%7Cpaulo.almeida%40erasmusmais.pt%7C9d97b24a16e446c9aa8808d984644720%7Ce8a193164d434025a60f849350559a54%7C0%7C0%7C637686388488987286%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CF7wRE4PuuSb3or26I1c9FB1d%2FwOXzAzPpGnUuyKjT8%3D&reserved=0


 
FEIRA VIRTUAL 

Na última semana de outubro de 2021, as Agências Nacionais Erasmus + (NEO) com o 

apoio da Agência Executiva Europeia de Educação e Cultura (EACEA) organizam 

uma Feira Virtual para apresentar os melhores resultados e práticas inspiradoras 

emergentes de projetos de Capacitação no Ensino Superior (CBHE). 

  

 
ACEDA AO MAIS RECENTE KIT DE RECURSOS DA EPALE 
Mudança social inclusiva para sustentabilidade e justiça. 
Como garantir o direito à educação de qualidade a todos e cada um?   
Como podemos alcançar grupos vulneráveis? 
Como podemos empoderar os cidadãos? 
O foco temático da EPALE em Mudança Social Inclusiva para 
Sustentabilidade e Justiça procura responder a essa prioridade. 
Aceda qui ao Kit de recursos da EPALE. 
  

https://epale.ec.europa.eu/en/content/cbhe-virtual-fair-october-2021
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fepale.ec.europa.eu%2Fen%2Fblog%2Fepale-resource-kit-dive-epale-thematic-focuses-inclusive-social-change-sustainability-and%3Fmc_cid%3D5efa317cdc%26mc_eid%3D3061648468&data=04%7C01%7Cpaulo.almeida%40erasmusmais.pt%7C2070d3e5fa58464e707c08d981ec1c0f%7Ce8a193164d434025a60f849350559a54%7C0%7C0%7C637683673346823984%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RtKDDu%2BwiFQxt8ykqOWZtcBxJw1ea4PF0nbeFR1DmyM%3D&reserved=0


 
 
Um novo kit de projeto está aqui! O eTwinning apresenta o S.T.E.A.M.-
tastic, um kit de projeto dedicado à Educação e Cuidados na Primeira 
Infância (ECEC), já está disponível. 
  

https://www.etwinning.net/en/pub/get-inspired/kits/kit.cfm?id=1781


 
 
SCHOOLS 4.0- INNOVATION IN VET 
Dia 14 de outubro realiza-se o evento multiplicador do projeto Erasmus+ 
Schools 4.0- Innovation in VET, no auditório Carvalho Guerra, da UCP- 
Universidade Católica do Porto. 
O evento tem um carater internacional, em formato blended (presencial 
e misto) e terá tradução bilingue (PT/EN) em simultâneo. 
Sobre o Projeto: 
Percecionando a necessidade de construir os pilares para reinventar a 
escola capaz de responder aos novos desafios e oportunidades da 
Educação e Formação Profissional dos atuais tempos em que vivemos, 
uma parceria transnacional constituiu-se para desenvolver, desde 2018, 
o Projeto nº 2018-I-PT OI-KA 202-O4774463, no âmbito do Programa 
Erasmus +, chave KA2, intitulado “School 4.0 -Innovation in VET”.  
A parceria é constituída por quatro escolas profissionais portuguesas, da 
“Rede Escolas 4.0”, os parceiros europeus da Dinamarca e Grécia, e 
EfVET da Bélgica (associação europeia das escolas profissionais), tendo 
como consultoria científica e pedagógica dois investigadores do Centro 
de Investigação em Desenvolvimento Humano (CEDH) e consultores do 
Serviço de Apoio à Melhoria da Educação (SAME), da Universidade 
Católica Portuguesa, Porto, Portugal, mais concretamente o  Prof. Doutor 
Joaquim Azevedo e a  Prof. Doutora Luisa Orvalho. 
O objetivo desta parceria transnacional é coconstruir e publicar um 
Intelectual Output (IO), em língua portuguesa e inglesa, em suporte de 



papel e digital (e-book), com links em língua materna de cada parceiro, 
que se constitua como um referencial teórico-prático inovador para 
ajudar os diferentes stakeholders a repensar e identificar as mudanças a 
introduzir nas práticas pedagógicas, organizativas e avaliativas, para se 
passar de uma escola tradicional, só com aulas presenciais, para uma 
escola do século XXI, " SCHOOL 4.0”, orientada para a mudança positiva, 
com aprendizagem também à distância e fazer de Aprendizagem ao 
Longo da Vida da base da sociedade do Conhecimento, através de uma 
abordagem centrada no ser humano, sustentabilidade e resiliência. 
Neste Intelectual Output (IO), que tem prevista a sua divulgação 
internacional, na Universidade Católica Portuguesa – Porto, no dia 14 de 
Outubro de 2021, para além de divulgar as boas práticas desenhadas, 
implementadas pelos parceiros em contextos de sala de aula e formação 
de trabalho, pretendemos também partilhar histórias de vida (Life´s 
Stories) de “reference persons”, onde se pretende que o testemunho seja 
inspirador na valorização da relação escola empresa. 
Mais informações: 
Programa - Programa do Multiplier Event PT 
- https://epatv.pt/multiplierevent-pt-erasmus 
Multiplier Event Program – EN - https://epatv.pt/multiplierevent-
erasmus 
Inscrições- : https://forms.office.com/r/xfUqeM8UZa 
 

 
  
CEDEFOP PHOTO AWARD 
A realização deste evento (#CedefopPhotoAward) visa proporcionar aos 
alunos do EFP uma oportunidade lúdica e permite-lhes ainda ganhar 
prémios fabulosos. Este evento é parte integrante da Semana Europeia 
das Competências Profissionais (European vocational skills week, 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkprotect.cudasvc.com%2Furl%3Fa%3Dhttps%253a%252f%252fepatv.pt%252fmultiplierevent-pt-erasmus%26c%3DE%2C1%2CyDOn39ecWFBjkiSOkQzdJBsJumdm3xDcLBVIOKUYVCl1ZSANkNF1EZjZJ--ftn_r9gdUFgvejT-wvWWeBxgiLjvNWLGs5eR4Oup25s33wtSv%26typo%3D1&data=04%7C01%7Cpaulo.almeida%40erasmusmais.pt%7C99d9d3428f96401bbe1e08d982a7bfd1%7Ce8a193164d434025a60f849350559a54%7C0%7C0%7C637684479251988388%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DrYeSowzVJRE1Ku1xO78i0g0er74gI3jt%2B%2FnSbEbRHE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkprotect.cudasvc.com%2Furl%3Fa%3Dhttps%253a%252f%252fepatv.pt%252fmultiplierevent-erasmus%26c%3DE%2C1%2CPuJLQl6VPS7gb0P3FylsrqF-8eWJGcqKo7zhXzisyEbh2qv3nYNSkgmSyPs7XmmHaxnHXVS9XMmZWS-e27TjDpisiFbtqz36pQk5NE8OU-Ue0Fw%2C%26typo%3D1&data=04%7C01%7Cpaulo.almeida%40erasmusmais.pt%7C99d9d3428f96401bbe1e08d982a7bfd1%7Ce8a193164d434025a60f849350559a54%7C0%7C0%7C637684479251988388%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wipXeEy6Cb3%2Fkr0A4URYGelhRntIDQEleVFbOHGVXnA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkprotect.cudasvc.com%2Furl%3Fa%3Dhttps%253a%252f%252fepatv.pt%252fmultiplierevent-erasmus%26c%3DE%2C1%2CPuJLQl6VPS7gb0P3FylsrqF-8eWJGcqKo7zhXzisyEbh2qv3nYNSkgmSyPs7XmmHaxnHXVS9XMmZWS-e27TjDpisiFbtqz36pQk5NE8OU-Ue0Fw%2C%26typo%3D1&data=04%7C01%7Cpaulo.almeida%40erasmusmais.pt%7C99d9d3428f96401bbe1e08d982a7bfd1%7Ce8a193164d434025a60f849350559a54%7C0%7C0%7C637684479251988388%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wipXeEy6Cb3%2Fkr0A4URYGelhRntIDQEleVFbOHGVXnA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flinkprotect.cudasvc.com%2Furl%3Fa%3Dhttps%253a%252f%252fforms.office.com%252fr%252fxfUqeM8UZa%26c%3DE%2C1%2C3Afd8n17Fttey9ap_jWUcTP6s3ALrBMIgKewrcZ3mB47oCi7P_VM4EsXziEwvCIShR4PRZu3WqHVd3aM89WIdRkA-K2WmPyq7rEIgKhltvVm6rfV0A%2C%2C%26typo%3D1&data=04%7C01%7Cpaulo.almeida%40erasmusmais.pt%7C99d9d3428f96401bbe1e08d982a7bfd1%7Ce8a193164d434025a60f849350559a54%7C0%7C0%7C637684479251998343%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UBEccsnLbnbbamA3EltkAKekADrqKO5OVbJD7Nl8syU%3D&reserved=0


#EUVocationalSkills), e é uma iniciativa apoiada pela Comissão Europeia, 
com o objetivo de promover as melhores práticas e a excelência no EFP. 
Esta forma, são convidados a partilhar a sua experiência na área das 
competências verdes ou digitais, equipas até quatro formandos que 
produzam uma reportagem fotográfica (quatro ou cinco fotografias) ou 
de um vídeo (de duração de 60 segundos), acompanhados de uma 
narrativa até 100 palavras explicativa da ideia subjacente ao trabalho 
apresentado. 
As inscrições só podem ser submetidas online seguindo esta ligação. 
O prazo para apresentação de candidaturas é até dia 21 de Novembro de 
2021 às 23:59 CET. 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fform.jotform.com%2FCEDEFOP%2Fcedefopphotoaward2021&data=04%7C01%7Cpaulo.almeida%40erasmusmais.pt%7C04129ed1b22a4557df5708d981d96778%7Ce8a193164d434025a60f849350559a54%7C0%7C0%7C637683593000826410%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DIK%2BWvt2Nar3sJ%2BykHFKh8VDvIpeyu3qN4RlOrjtOdg%3D&reserved=0


 
 

SEMINÁRIO BILATERAL ETWINNING PORTUGAL-ESPANHA –  

A LITERACIA PARA OS MEDIA E O COMBATE À DESINFORMAÇÃO 
  
Entre os dias 20 a 22 de outubro, decorrerá o Seminário Bilateral 
eTwinning Portugal - Espanha – A Literacia para os Media e o combate à 
Desinformação, dinamizado pela Organização Nacional de Apoio (NSO), 
da Direção-Geral da Educação. 



 

As inscrições para a participação neste evento decorrem até ao dia 7 de 
outubro, veja aqui o Programa. 

 

  

  

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fquestionarios.dge.mec.pt%2Findex.php%2F292437%3Fnewtest%3DY%26lang%3Dpt&data=04%7C01%7Cpaulo.almeida%40erasmusmais.pt%7C63260181fa7a4e65cff908d9840bdfbd%7Ce8a193164d434025a60f849350559a54%7C0%7C0%7C637686008795134618%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HlY7LAqjoY6QHv7eiwB84E2nm5cloANjhnzhDOGRcBw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fetwinning.pt%2Fsite%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FDocumentos%2FProgramaBilateral21.pdf&data=04%7C01%7Cpaulo.almeida%40erasmusmais.pt%7C63260181fa7a4e65cff908d9840bdfbd%7Ce8a193164d434025a60f849350559a54%7C0%7C0%7C637686008795144575%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xoCANfrhNFjNFtgRvgr6fAoh1ZLvXzoIw00H5EHqbh0%3D&reserved=0

