
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Convite Nacional à Apresentação de Candidaturas 2009 

O convite nacional à apresentação de candidaturas é um documento oficial, elaborado pela Agência Nacional para a 

Gestão do Programa Aprendizagem ao Longo da Vida (AN), destinado a todos os candidatos ao Programa de 

Aprendizagem ao Longo da Vida para o ano de 2009. 

Trata-se de um documento complementar à documentação de base publicada pela Comissão Europeia (CE), com cariz 

nacional, que visa apresentar aos candidatos portugueses os critérios nacionais a aplicar pela AN durante o processo de 

selecção de 2009 bem como as regras para o cálculo e atribuição das respectivas subvenções. 

Este documento refere-se a todas as acções descentralizadas de todos os programas sectoriais geridos pela AN portuguesa, 

designadamente: 

Programa Sectorial 

Comenius 

Programa Sectorial Erasmus Programa Sectorial Leonardo 

da Vinci  

Programa Sectorial Grundtvig 

Parcerias Multilaterais 

Parcerias Bilaterais 

Parcerias Comenius Régio 

Bolsas de Formação 

Contínua 

Assistentes  

Escolas de Acolhimento 

Visitas 

Preparatórias/Seminários 

de Contacto (VP/SC) 

Mobilidade de Estudantes para 

Estudos (SMS) 

Mobilidade de estudantes para 

estágios profissionais (SMp; 

SMp_CET) 

Mobilidade de Docentes para 

Missões de Ensino (STA) 

Mobilidade de Pessoal para 

Formação (STT) 

Programas Intensivos 

Cursos Intensivos de Línguas 

Erasmus (CILE) 

Visitas Preparatórias/Seminários 

de Contacto (VP/SC) 

Projectos de Mobilidade 

Formação Profissional Inicial 

(FPI) 

Pessoas Presentes no 

Mercado de Trabalho (PMT) 

Profissionais de Ensino e 

Formação Profissional (PEFP) 

Projectos de Transferência de 

Inovação (PTI) 

Parcerias 

Visitas 

Preparatórias/Seminários de 

Contacto (VP/SC) 

Parcerias de Aprendizagem 

Projectos de Voluntariado 

Sénior 

Workshops 

Cursos de Formação Contínua 

Visitas e Intercâmbios 

Períodos de Assistência 

(Assistentes) 

Visitas Preparatórias/Seminários 

de Contacto (VP/SC) 

Programa Transversal - Visitas de Estudo 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A leitura deste convite deve ser efectuada em articulação com os seguintes documentos, disponíveis na 

página da AN portuguesa em (www.proalv.pt) e/ou na página da CE em 

(http://ec.europa.eu/education/index_en.html): 

• Decisão que estabelece o Programa Aprendizagem ao Longo da Vida (Decisão 2006/1720/CE);  

• Convite Geral à Apresentação de Propostas 2009 (General Call for Proposals 2009); 

• Guia 2009 (LLP Guide 2009);  

• Formulários de candidatura. 
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Prioridades nacionais de selecção e critérios para o cálculo da atribuição de financiamento às candidaturas seleccionadas 

PROGRAMA SECTORIAL COMENIUS 

Acção Prioridades nacionais de selecção e ou critérios nacionais de 
elegibilidade 

Regras para o cálculo da bolsa a atribuir Prazo de 
candidatura 

Parcerias Multilaterais Sem prioridades nacionais de selecção  
Lumpsum 

8.000,00 € (4 mobilidades) 

12.000,00 € (8 mobilidades) 

16.000,00 € (12 mobilidades) 

22.000,00 € (24 mobilidades) 

20 de Fevereiro de 
2009 

Parcerias Bilaterais Sem prioridades nacionais de selecção  Lumpsum 

16.000,00 € (12 mobilidades) 

22.000,00 € (24 mobilidades) 

20 de Fevereiro de 
2009 

Parcerias Comenius Regio Sem prioridades nacionais de selecção  Atribuição de financiamento composto por duas partes: 

• Lumpsum para as actividades de mobilidade 
transnacional 

• Outros Custos (subcontratação, equipamento e 
outros custos) 

Lumpsum para as actividades de mobilidade transnacional 

2.000,00 € (4 mobilidades curta distância) - <300 Km 

4.000,00 € (4 mobilidades longa distância) > 300 Km 

20 de Fevereiro de 
2009 
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4.000,00 € (8 mobilidades curta distância) <300 Km 

8.000,00 € (8 mobilidades longa distância)> 300 Km 

5.000,00 € (12 mobilidades curta distância) <300 Km 

10.000,00 € (12 mobilidades longa distância)> 300 Km 

10.000,00 € (24 mobilidades curta distância) <300 Km 

20.000,00 € (24 mobilidades longa distância)> 300 Km 

Outros Custos (subcontratação, equipamento e outros 
custos) 

Financiamento até 20.000 € de acordo com as regras 
constantes no capítulo 4 publicado no LLP Guide 2009 Part 
1, pp. 37 (Guia 2009). 

Bolsas Individuais de 
Formação Contínua 

Sem prioridades nacionais de selecção 

 
No entanto, serão imediatamente rejeitadas candidaturas de 
candidatos: 

• que tenham beneficiado de uma bolsa de 
formação contínua Comenius nos dois anos 
imediatamente anteriores à data da actividade de 
formação que pretendem frequentar; 

• que apresentem mais de uma candidatura no 
âmbito do mesmo prazo; 

• em conflito de interesse. 
 
Com vista a assegurar a dimensão europeia da actividade de 
formação, a AN seleccionará apenas as melhores 
candidaturas, até um máximo de 5 participantes portugueses, 
para a mesma actividade de formação, dando oportunidade 
aos restantes candidatos em condições de serem aprovados 

Viagem: máximo de 600,00 € com excepção dos seguintes 
casos: 

• Candidatos provenientes de regiões 
ultraperiféricas e/ou ultramarinas); 

• Candidatos com destino a regiões ultraperiféricas 
e/ou ultramarinas); 

• Custos de viagem excepcionalmente elevados e 
devidamente justificados em fase de candidatura. 

 
Preparação Linguística e/ou formação em CLIL: máximo de 
200,00€. 
A preparação linguística deverá ser realizada antes do 
início da actividade de formação financiada. 
 
Propina/inscrição, se aplicável: 150,00 € por dia até ao 
máximo de 750,00 €. 
Caso a rubrica propina/inscrição inclua subsistência não 
será atribuído financiamento na rubrica subsistência.  

16 de Janeiro de 
2009 

 
30 de Abril de 2009 

 
15 de Setembro de 

2009 
 



 

5 
 

de participarem noutra actividade de formação igualmente 
adequada às suas expectativas, sempre que exista essa 
possibilidade. 
 
Com vista à optimização de resultados para as instituições de 
proveniência, a AN seleccionará as melhores candidaturas, 
até um máximo de 2 participantes da mesma instituição 
(escola associada ou escola não agrupada) para a mesma 
actividade de formação, dando oportunidade aos restantes 
candidatos em condições de serem aprovados de 
participarem noutra actividade de formação igualmente 
adequada às suas expectativas, sempre que exista essa 
possibilidade. 

Em fase de avaliação, todas as candidaturas que se 
apresentem como réplicas ou cópias de outras candidaturas 
(da mesma ou de outras instituições), serão imediatamente 
rejeitadas por falta de qualidade. 

 
Subsistência: máximo de 75% das taxas diárias ou semanais 
constantes na tabela 1A publicada no LLP Guide 2009 Part 
1, pp. 30 (Guia do Candidato). 
Esta percentagem já está aplicada na tabela anexa ao 
formulário de candidatura 
 
Candidatos com necessidades especiais (pessoas 
portadoras de deficiência medicamente comprovada):  
Subsistência: máximo de 100% das taxas diárias ou semanais 
constantes na tabela 1A publicada no LLP Guide 2009 Part 
1, pp. 30 (Guia do Candidato). 
 
Acompanhante da pessoa portadora de deficiência: 
aplicação das regras definidas para os candidatos sem 
necessidades especiais. 

Assistentes  
Não serão considerados elegíveis os candidatos cuja 
habilitação não esteja incluída no diploma legal sobre 
reconhecimento de habilitações próprias para a docência 
em vigor à data da candidatura. 

Viagem, subsistência e custos preparatórios: máximo de 75% 
das taxas constantes na tabela 1A publicada no LLP Guide 
2009 Part 1, pp. 30 (Guia 2009). 
 
Preparação linguística ou formação em CLIL e reunião na 
AN de acolhimento: máximo de 450,00 €. 
Subsistência durante o período de preparação linguística: 
máximo de 75% das taxas semanais constantes na tabela 1A 
publicada no LLP Guide 2009 Part 1, pp. 30 (Guia do 
Candidato). 
 
Candidatos com necessidades especiais (pessoas 
portadoras de deficiência medicamente comprovada):  
Subsistência: máximo de 100% das taxas diárias ou semanais 
constantes na tabela 1A publicada no LLP Guide 2009 Part 
1, pp. 30 (Guia 2009). 

30 de Janeiro de 
2009 
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Escolas de Acolhimento Sem prioridades nacionais de selecção N/A 30 de Janeiro de 

2009 

Visitas 

Preparatórias/Seminários 

de Contacto (VP/SC) 

Sem prioridades nacionais de selecção 

No entanto, serão imediatamente rejeitadas candidaturas: 
• de instituições que tenham beneficiado de uma 

Visita Preparatória Comenius no âmbito da 
convenção de 2009, excepto nos casos de 
instituições que integram diferentes escolas/pólos  

• a Seminários de Contacto que prevejam a 
participação de mais de um representante da 
mesma instituição; 

• em conflito de interesses 

Viagem: máximo de 600,00 € com excepção dos seguintes 
casos: 

• Candidatos provenientes de regiões 
ultraperiféricas e/ou ultramarinas); 

• Candidatos com destino a regiões ultraperiféricas 
e/ou ultramarinas); 

• Custos de viagem excepcionalmente elevados e 
devidamente justificados em fase de candidatura  

Apenas para as Visitas Preparatórias 
 
Subsistência: máximo de 75% das taxas diárias constantes na 
tabela 1A publicada no LLP Guide 2009 Part 1, pp. 30 (Guia 
2009). 
 
Candidatos com necessidades especiais (pessoas 
portadoras de deficiência medicamente comprovada):  
Subsistência: máximo de 100% das taxas diárias constantes 
na tabela 1A publicada no LLP Guide 2009 Part 1, pp. 30 
(Guia 2009). 
 
Acompanhante da pessoa portadora de deficiência: 
aplicação das regras definidas para os candidatos sem 
necessidades especiais. 
 
Apenas para os Seminários de Contacto 
 
Inscrição: atribuição do valor definido pelas AN 
organizadoras dos Seminários de Contacto. 
A rubrica inscrição inclui as despesas de subsistência pelo 
que não será atribuído financiamento na rubrica 
subsistência, excepto em casos devidamente justificados.  

Visitas 
Preparatórias: 6 

semanas antes da 
data da visita 

 
Seminários de 
Contacto: sob 

consulta na página 
da AN 

 
Data final para 

apresentação de 
candidaturas: 4 de 
Dezembro de 2009 
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Prioridades nacionais de selecção e critérios para o cálculo da atribuição de financiamento às candidaturas seleccionadas 

PROGRAMA SECTORIAL ERASMUS 

Acção Prioridades nacionais de selecção e 
ou critérios nacionais de elegibilidade 

Regras para o cálculo da bolsa a atribuir Prazo de 
candidatura 

Mobilidade de estudantes 
para estudos (SMS) 

Sem prioridades nacionais de 
selecção 

Instituições de Ensino Superior (IES) sem experiência prévia: 

Atribuição dos fluxos solicitados em candidatura. 

Instituições de Ensino Superior (IES) com experiência prévia: a atribuição das 
subvenções está dependente do desempenho nos últimos 3 anos e/ou dos dados 
constantes no relatório intercalar relativo ao ano de 2008/2009, a apresentar em 
Janeiro de 2009; designadamente: 

• Número de fluxos inferior ao previsto no contrato 2007/2008 – 
financiamento com base na média de mobilidades dos últimos 3 anos 

•  Número de fluxos igual ao previsto no contrato 2007/2008 – financiamento 
com base na média de mobilidades dos últimos 3 anos e num aumento 
percentual anual 

• Número de fluxos superior ao previsto no contrato 2007/2008 – 
financiamento com base na média de mobilidades dos últimos 3 anos até 
ao máximo do dobro do aumento percentual anual 

Redistribuição 
Caso se verifique disponibilidade financeira por parte da AN, haverá lugar a 
redistribuição de financiamento às IES que em Relatório Intercalar não tenham 
devolvido qualquer verba. Esta verba destina-se, exclusivamente, à mobilidade de 
estudantes de bolsas zero e aos prolongamentos sem bolsa. 

Cálculo dos fluxos 

Para o cálculo das subvenções a atribuir aos fluxos, serão aplicadas 40% das taxas 

13 de Março de 
2009 
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mensais, incluindo viagem, constantes na tabela 1B publicada no LLP Guide 2009 
Part 1, pp. 31 (Guia 2009). 

Mobilidade de Estudantes 
para Estágios Profissionais 
(SMp) 

 

Cursos de Especialização 
Tecnológica (SMp_CET) 

 
Instituições de Ensino Superior (IES) sem experiência prévia: 

Atribuição dos fluxos solicitados em candidatura 

Instituições de Ensino Superior (IES) com experiência prévia: a atribuição das 
subvenções está dependente dos dados constantes no relatório final relativo ao 
ano de 2007/2008, designadamente: 

• Número de fluxos inferior ao previsto no contrato 2007/2008 – atribuição 
de, no máximo, 75% dos fluxos solicitados em candidatura  

•  Número de fluxos igual ou superior ao previsto no contrato 2007/2008 – 
atribuição de, no máximo, mais 25% dos fluxos executados em 2007/2008 

Redistribuição 

Caso se verifique disponibilidade financeira por parte da AN, haverá lugar a 
redistribuição de financiamento às IES que em Relatório Intercalar não tenham 
devolvido qualquer verba. Esta verba destina-se, exclusivamente, à mobilidade de 
estudantes de bolsas zero e aos prolongamentos sem bolsa. 

Cálculo dos fluxos 

SMp 

Para o cálculo das subvenções a atribuir aos fluxos serão aplicadas 50% das taxas 
mensais, incluindo viagem, constantes na tabela 1B publicada no LLP Guide 2009 
Part 1, pp. 31 (Guia 2009). 

SMp_CET 

Viagem: máximo de 600,00 € com excepção dos seguintes casos: 

13 de Março de 
2009 
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• Candidatos provenientes de regiões ultraperiféricas e/ou ultramarinas); 
• Candidatos com destino a regiões ultraperiféricas e/ou ultramarinas); 
• Custos de viagem excepcionalmente elevados e devidamente 

justificados em fase de candidatura  
Subsistência: máximo de 50% das taxas diárias e semanais constantes na tabela 1A 
publicada no LLP Guide 2009 Part 1, pp. 30 (Guia 2009). 

Estudantes com 
Dificuldades 
Socioeconómicas (SOC) – 
SM/SMP/SMP_CET 

Promover a participação de 
estudantes com dificuldades 
socioeconómicas, mediante a 
atribuição de bolsas suplementares, 
criando as condições necessárias 
para que este tipo de estudantes 
tenha as mesmas oportunidades de 
acesso a um período de estudos, com 
qualidade, no estrangeiro.  

 
Toda a verba nacional disponibilizada 
pela tutela para apoio às bolsas 
Erasmus, será canalizada para bolsas 
suplementares a atribuir a aos 
estudantes com dificuldades 
socioeconómicas. 

A bolsa a atribuir decorre da análise do IRS familiar dos beneficiários, fazendo uso 
de 4 escalões definidos previamente pela AN, com base no ordenado mínimo 
nacional.  

 

   
   

   

   

 

Em 3 fases, ao 
longo do ano de 

2009, a definir 
oportunamente 

Mobilidade de Docentes 
para Missões de Ensino 
(STA) 

Sem prioridades nacionais de 
selecção 

Instituições de Ensino Superior (IES) sem experiência prévia: 

Atribuição dos fluxos solicitados em candidatura 

Instituições de Ensino Superior (IES) com experiência prévia: a atribuição das 
subvenções está dependente do desempenho nos últimos 3 anos e/ou dos dados 
constantes no relatório intercalar relativo ao ano de 2008/2009, a apresentar em 
Janeiro de 2009, podendo ocorrer duas situações; designadamente: 

• Se o número de fluxos for inferior ao previsto no contrato 2007/2008 – 
financiamento com base na média de mobilidades dos últimos 3 anos 

13 de Março de 
2009 
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• Se o número de fluxos igual ou superior ao previsto no contrato 2007/2008 – 
financiamento com base na média de mobilidades dos últimos 3 anos e 
num aumento percentual anual 

Redistribuição 

Sem redistribuição de verba 

Cálculo dos fluxos 

Viagem: máximo de 600,00 € com excepção dos seguintes casos: 
• Candidatos provenientes de regiões ultraperiféricas e/ou ultramarinas); 
• Candidatos com destino a regiões ultraperiféricas e/ou ultramarinas); 
• Custos de viagem excepcionalmente elevados e devidamente 

justificados em fase de candidatura Subsistência: máximo de 40% das 
taxas diárias e semanais constantes na tabela 1 A publicada no LLP Guide 
2009 Part 1, pp. 30 (Guia 2009). 

Mobilidade de Pessoal para 
Formação (STT) 

Sem prioridades nacionais de 
selecção 

Instituições de Ensino Superior (IES) sem experiência prévia: 

Atribuição dos fluxos solicitados em candidatura 

Instituições de Ensino Superior (IES) com experiência prévia: a atribuição das 
subvenções está dependente dos dados constantes no relatório final relativo ao 
ano de 2007/2008; designadamente: 

• Número de fluxos inferior ao previsto no contrato 2007/2008 – atribuição 
de, no máximo, 75% dos fluxos solicitados em candidatura  

•  Número de fluxos igual ou superior ao previsto no contrato 2007/2008 – 
atribuição de, no máximo, mais 25% dos fluxos executados em 2007/2008 

Redistribuição 

Sem redistribuição de verba 

Cálculo dos fluxos 

13 de Março de 
2009 
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Viagem: máximo de 600,00 € com excepção dos seguintes casos: 
• Candidatos provenientes de regiões ultraperiféricas e/ou ultramarinas); 
• Candidatos com destino a regiões ultraperiféricas e/ou ultramarinas); 
• Custos de viagem excepcionalmente elevados e devidamente 

justificados em fase de candidatura  
Subsistência: máximo de 40% das taxas diárias e semanais constantes na tabela 1a 
publicada no LLP Guide 2009 Part 1, pp. 30 (Guia 2009). 

Programas Intensivos (IP) Novos Projectos:  

Na análise qualitativa da candidatura, 
será dada prioridade a Instituições 
sem experiência e sem projectos a 
decorrer nesta acção, 
independentemente da área de 
estudo. Às Instituições que se 
enquadrem nesta prioridade será 
atribuída uma pontuação de mais 10 
pontos. 

As restantes instituições que não se 
enquadrem na prioridade acima 
referida serão financiados no máximo, 
dois novos projectos por instituição. 

Projectos em Renovação:  

 O financiamento a atribuir às 
candidaturas em renovação será 
limitado ao mesmo número de 
mobilidades de Estudantes e 
Docentes, do ano anterior. 

 

 

 

Os custos organizacionais serão atribuídos, no máximo, a 83% do constante na 
tabela 3 A publicada no LLP Guide 2009 Part 1, pp. 34 (Guia 2009) 

As viagens de estudantes e docentes participantes no IP serão financiadas até ao 
limite máximo de 75% dos custos reais.  

A subsistência dos estudantes e docentes participantes no IP será financiada até ao 
seguinte limite máximo: 

• Estudantes – 17,55% do constante na tabela 1A publicada no LLP Guide 2009 
Part 1, pp. 33 (Guia 2009) 
 

• Docentes – 44% do constante na tabela 1A publicada no LLP Guide 2009 Part 1, 
pp. 33 (Guia 2009) 

 

 

13 de Março de 
2009 
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Cursos Intensivos de 
Línguas Erasmus (CILE) 

Sem prioridades nacionais de 
selecção.  

O financiamento a atribuir pela AN 
será limitado a um máximo de 4 cursos 
por instituição aprovada para a 
organização de Cursos CILE.  

Os custos organizacionais serão atribuídos, no máximo, a 89% do constante na 
tabela 3A publicada no LLP Guide 2009 Part 1, pp. 34 (Guia 2009) 

6 de Fevereiro de 
2009 

Visitas 
Preparatórias/Seminários 
de Contacto (VP/SC) 

Sem prioridades nacionais de 
selecção 
No entanto, serão imediatamente 
rejeitadas candidaturas: 

• de instituições que tenham 
beneficiado de uma Visita 
Preparatória Erasmus no 
âmbito da convenção de 
2009, excepto nos casos de 
instituições que integram 
diferentes escolas/pólos; 

• a Seminários de Contacto 
que prevejam a 
participação de mais de um 
representante da mesma 
instituição; 

• em conflito de interesse.  

Viagem: máximo de 600,00 € com excepção dos seguintes casos: 
• Candidatos provenientes de regiões ultraperiféricas e/ou ultramarinas); 
• Candidatos com destino a regiões ultraperiféricas e/ou ultramarinas); 
• Custos de viagem excepcionalmente elevados e devidamente 

justificados em fase de candidatura Apenas para as Visitas Preparatórias 
 
Subsistência: máximo de 75% das taxas diárias constantes na tabela 1A publicada 
no LLP Guide 2009 Part 1, pp. 30 (Guia 2009). 
 
Candidatos com necessidades especiais (pessoas portadoras de deficiência 
medicamente comprovada):  
Subsistência: máximo de 100% das taxas diárias constantes na tabela 1A publicada 
no LLP Guide 2009 Part 1, pp. 30 (Guia do Candidato). 
Acompanhante da pessoa portadora de deficiência: aplicação das regras 
definidas para os candidatos sem necessidades especiais. 
 
Apenas para os Seminários de Contacto 
 
Inscrição: atribuição do valor definido pelas AN organizadoras dos Seminários de 
Contacto. 
A rubrica inscrição inclui as despesas de subsistência pelo que não será atribuído 
financiamento na rubrica subsistência, excepto em casos devidamente justificados.  

Visitas 
Preparatórias: 6 

semanas antes da 
data da visita 

 
Seminários de 
Contacto: sob 

consulta na página 
da AN 

 
Data final para 

apresentação de 
candidaturas: 4 de 
Dezembro de 2009 

Prioridades nacionais de selecção e critérios para o cálculo da atribuição de financiamento às candidaturas seleccionadas 
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PROGRAMA SECTORIAL LEONARDO DA VINCI 

Acção Prioridades nacionais de selecção e ou critérios 
nacionais de elegibilidade 

Regras para o cálculo da bolsa a atribuir Prazo de candidatura 

Projectos de Mobilidade 

• FPI 

• PMT 

• PEFP 

Sem prioridades nacionais de selecção 

A AN apenas financiará duas candidaturas por 
instituição e desde que destinadas a públicos-alvo 
diferenciados  e de acordo com a avaliação de 
qualidade, excepto nos casos de instituições que 
integram diferentes escolas/polos/estruturas 
regionais .  
 
Caso a instituição apresente mais do que duas 
candidaturas, a AN solicitará à instituição 
candidata que escolha as duas candidaturas que 
prosseguirão para a fase de avaliação. 
 
Em fase de avaliação, todas as candidaturas que 
se apresentem como réplicas ou cópias de outras 
candidaturas (da mesma ou de outras instituições), 
serão imediatamente rejeitadas por falta de 
qualidade. 

O financiamento para os projectos de mobilidade será calculado com base 
na classificação obtida na avaliação de qualidade da candidatura. O 
financiamento será atribuído até ao limite máximo da percentagem da 
classificação obtida. 

Cálculos para as mobilidades: 

Mobilidades até 12 semanas inclusive 

Viagem: máximo de 600,00 € com excepção dos seguintes casos: 
• Candidatos provenientes de regiões ultraperiféricas e/ou 

ultramarinas); 
• Candidatos com destino a regiões ultraperiféricas e/ou 

ultramarinas); 
• Custos de viagem excepcionalmente elevados e devidamente 

justificados em fase de candidatura  
Subsistência: máximo de 80% das taxas diárias constantes na tabela 1A 
publicada no LLP Guide 2009 Part 1, pp. 30 (Guia 2009). 

Mobilidades com duração igual ou superior a 13 semanas  

Subsistência: máximo de 80% das taxas diárias constantes na tabela 1 A, 
incluindo viagem, publicada no LLP Guide 2009 Part 1, pp. 30 (Guia 2009). 
 
Candidatos com necessidades especiais (pessoas portadoras de deficiência 
medicamente comprovada):  
 
Subsistência: máximo de 100% das taxas diárias constantes na tabela 1A 
publicada no LLP Guide 2009 Part 1, pp. 30 (Guia 2009). Nos casos em que se 

6 de Fevereiro de 2009 
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verifica a necessidades de um acompanhante da pessoa portadora de 
deficiência, aplica-se ao acompanhante as regras definidas para os 
candidatos sem necessidades especiais. 
 

Relativamente ao público-alvo FPI, serão financiados, no máximo, dois 
acompanhantes. 

Projectos de Transferência 
de Inovação (PTI) 

Sem prioridades nacionais de selecção 

A AN apenas financiará duas candidaturas por 
instituição.  

Caso a instituição apresente mais do que duas 
candidaturas, a AN solicitará à instituição 
candidata que escolha as duas candidaturas que 
prosseguirão para a fase de avaliação. 

Em fase de avaliação, todas as candidaturas que 
se apresentem como réplicas ou cópias de outras 
candidaturas (da mesma ou de outras instituições), 
serão imediatamente rejeitadas por falta de 
qualidade. 

 

A bolsa será atribuída de acordo com a verba disponível para esta acção e 
de acordo com a classificação obtida na análise das candidaturas, até um 
máximo de 75% de financiamento.  

27 de Fevereiro de 
2009 

Parcerias Sem prioridades nacionais de selecção Lumpsum 

8.000,00 € (4 mobilidades) 

12.000,00 € (8 mobilidades) 

16.000,00 € (12 mobilidades) 

22.000,00 € (24 mobilidades) 

20 de Fevereiro de 
2009 
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Visitas 
Preparatórias/Seminários 
de Contacto (VP/SC) 

Sem prioridades nacionais de selecção 
 
No entanto, serão imediatamente rejeitadas 
candidaturas: 

• de instituições que tenham beneficiado 
de uma Visita Preparatória Leonardo da 
Vinci no âmbito da convenção de 2009, 
excepto nos casos de instituições que 
integram diferentes 
escolas/pólos/estruturas regionais; 

• a Seminários de Contacto que prevejam 
a participação de mais de um 
representante da mesma instituição; 

• em conflito de interesse.  

Viagem: máximo de 600,00 € com excepção dos seguintes casos: 
• Candidatos provenientes de regiões ultraperiféricas e/ou 

ultramarinas); 
• Candidatos com destino a regiões ultraperiféricas e/ou 

ultramarinas); 
• Custos de viagem excepcionalmente elevados e devidamente 

justificados em fase de candidatura. 
 

Apenas para as Visitas Preparatórias 
 
Subsistência: máximo de 75% das taxas diárias constantes na tabela 1A 
publicada no LLP Guide 2009 Part 1, pp. 30 (Guia 2009). 
 
Candidatos com necessidades especiais (pessoas portadoras de deficiência 
medicamente comprovada):  
Subsistência: máximo de 100% das taxas diárias constantes na tabela 1A 
publicada no LLP Guide 2009 Part 1, pp. 30 (Guia 2009). 
 
Acompanhante da pessoa portadora de deficiência: aplicação das regras 
definidas para os candidatos sem necessidades especiais. 
 
Apenas para os Seminários de Contacto 
 
Inscrição: atribuição do valor definido pelas AN organizadoras dos 
Seminários de Contacto. 
A rubrica inscrição inclui as despesas de subsistência pelo que não será 
atribuído financiamento na rubrica subsistência, excepto em casos 
devidamente justificados.  

Visitas Preparatórias: 6 
semanas antes da 

data da visita 
 

Seminários de 
Contacto: sob 

consulta na página da 
AN 

 
Data final para 

apresentação de 
candidaturas: 4 de 
Dezembro de 2009 
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Prioridades nacionais de selecção e critérios para o cálculo da atribuição de financiamento às candidaturas seleccionadas 

PROGRAMA SECTORIAL GRUNDTVIG 

Acção Prioridades nacionais de selecção e ou critérios 
nacionais de elegibilidade 

Regras para o cálculo da bolsa a atribuir Prazo de 
candidatura 

Parcerias de Aprendizagem Sem prioridades nacionais de selecção Lumpsum 

8.000,00 € (4 mobilidades) 

12.000,00 € (8 mobilidades) 

16.000,00 € (12 mobilidades) 

22.000,00 € (24 mobilidades) 

20 de Fevereiro 
de 2009 

Projectos de Voluntariado 

Sénior 
Sem prioridades nacionais de selecção Custos de envio (atribuição de uma bolsa baseada no número de 

voluntários enviados): 

Preparação linguística, cultural e pessoal e despesas de organização: 
máximo de 75% das taxas constantes na tabela 3B publicada no LLP 
Guide 2009 Part 1, pp. 35 (Guia do Candidato) 
Viagem: máximo de 600,00 € com excepção dos seguintes casos: 

• Candidatos provenientes de regiões ultraperiféricas e/ou 
ultramarinas); 

• Candidatos com destino a regiões ultraperiféricas e/ou 
ultramarinas); 

• Custos de viagem excepcionalmente elevados e 
devidamente justificados em fase de candidatura  

Custos de acolhimento: Atribuição de uma bolsa baseada no número 
de voluntários recebidos: 

31 de Março de 
2009 
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Despesas de organização e de acolhimento: máximo de 75% das 
taxas constantes na tabela 3B publicada no LLP Guide 2009 Part 1, 
pp. 35 (Guia 2009) 

Subsistência: máximo de 75% das taxas constantes na tabela 1A 
publicada no LLP Guide 2009 Part 1, pp. 30 (Guia 2009) 

Workshops Sem prioridades nacionais de selecção  
Custos de organização: máximo de 75% das taxas constantes na 
tabela 3A publicada no LLP Guide 2009 Part 1, pp. 34 (Guia 2009) 
 
Preparação linguística, cultural e pedagógica: máximo de 200,00€ 
por participante em casos devidamente justificados 
 
Viagem e subsistência por participante de acordo com a duração 
do Workshop: 
5 dias – 875,00 € 
6 dias – 970,00 € 
7 dias – 1.065,00 € 
8 dias – 1.160,00 € 
9 dias – 1.255,00 € 
10 dias – 1.350,00 € 
11 dias – 1.400,00 € 
12 dias – 1.450,00 € 
 
Com vista à participação de candidatos com necessidades 
especiais (pessoas portadoras de deficiência medicamente 
comprovada), os valores relativos às despesas de viagem e de 
subsistência poderão ser aumentados até ao máximo de 50%. 

20 de Fevereiro 
de 2009 

Cursos de Formação 
Contínua 

Sem prioridades nacionais de selecção 
 
No entanto, serão imediatamente rejeitadas 
candidaturas de candidatos: 

• que tenham beneficiado de uma bolsa de 
formação contínua Grundtvig nos dois anos 

Viagem: máximo de 600,00 € com excepção dos seguintes casos: 
• Candidatos provenientes de regiões ultraperiféricas e/ou 

ultramarinas); 
• Candidatos com destino a regiões ultraperiféricas e/ou 

ultramarinas); 
• Custos de viagem excepcionalmente elevados e 

16 de Janeiro de 
2009 

 
30 de Abril de 

2009 
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imediatamente anteriores à data da 
actividade de formação que pretendem 
frequentar; 

• que apresentem mais de uma candidatura 
no âmbito do mesmo prazo; 

• em conflito de interesse. 
 

Com vista a assegurar a dimensão europeia da 
actividade de formação, a AN seleccionará apenas as 
melhores candidaturas, até um máximo de 5 
participantes portugueses, para a mesma actividade 
de formação, dando oportunidade aos restantes 
candidatos em condições de serem aprovados de 
participarem noutra actividade de formação 
igualmente adequada às suas expectativas, sempre 
que exista essa possibilidade. 
 
Com vista à optimização de resultados para as 
instituições de proveniência, a AN seleccionará as 
melhores candidaturas, até um máximo de 2 
participantes da mesma instituição para a mesma 
actividade de formação, dando oportunidade aos 
restantes candidatos em condições de serem 
aprovados de participarem noutra actividade de 
formação igualmente adequada às suas expectativas, 
sempre que exista essa possibilidade. 

Em fase de avaliação, todas as candidaturas que se 
apresentem como réplicas ou cópias de outras 
candidaturas (da mesma ou de outras instituições), 
serão imediatamente rejeitadas por falta de 
qualidade. 

devidamente justificados em fase de candidatura  
 

Preparação Linguística e/ou formação em CLIL: máximo de 200,00€. 
A preparação linguística deverá ser realizada antes do início da 
actividade de formação financiada. 
 
Propina/inscrição, se aplicável: 150,00 € por dia até ao máximo de 
750,00 €. 
Caso a rubrica propina/inscrição inclua subsistência não será 
atribuído financiamento na rubrica subsistência.  
 
Subsistência: máximo de 75% das taxas diárias ou semanais 
constantes na tabela 1A publicada no LLP Guide 2009 Part 1, pp. 30 
(Guia 2009). 
Esta percentagem já está aplicada na tabela anexa ao formulário de 
candidatura 
 
Candidatos com necessidades especiais (pessoas portadoras de 
deficiência medicamente comprovada):  
Subsistência: máximo de 100% das taxas diárias ou semanais 
constantes na tabela 1A publicada no LLP Guide 2009 Part 1, pp. 30 
(Guia 2009). 
 
Acompanhante da pessoa portadora de deficiência: aplicação das 
regras definidas para os candidatos sem necessidades especiais. 

15 de Setembro 
de 2009 

Visitas e Intercâmbios  
Sem prioridades nacionais de selecção 
 
No entanto, serão imediatamente rejeitadas 

Viagem: máximo de 600,00 € com excepção dos seguintes casos: 
• Candidatos provenientes de regiões ultraperiféricas e/ou 

ultramarinas); 

6 semanas antes 
da data da 

visita/intercâmbio 
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candidaturas de candidatos: 
• que tenham beneficiado de uma bolsa de 

formação contínua Grundtvig nos dois anos 
imediatamente anteriores à data da 
visita/intercâmbio que pretendem frequentar; 

• que apresentem mais de uma candidatura 
no âmbito do mesmo prazo; 

• em conflito de interesse.  
 
Com vista a assegurar a dimensão europeia das 
visitas/intercâmbios, a AN seleccionará apenas as 
melhores candidaturas, até um máximo de 5 
participantes portugueses, para a mesma 
visita/intercâmbio, dando oportunidade aos restantes 
candidatos em condições de serem aprovados de 
participarem noutra visita/intercâmbio igualmente 
adequado às suas expectativas, sempre que exista 
essa possibilidade. 
 
Com vista à optimização de resultados para as 
instituições de proveniência, a AN seleccionará as 
melhores candidaturas, até um máximo de 2 
participantes da mesma instituição para a mesma 
actividade de formação, dando oportunidade aos 
restantes candidatos em condições de serem 
aprovados de participarem noutra visita/intercâmbio 
igualmente adequado às suas expectativas, sempre 
que exista essa possibilidade. 
 
Em fase de avaliação, todas as candidaturas que se 
apresentem como réplicas ou cópias de outras 
candidaturas (da mesma ou de outras instituições), 
serão imediatamente rejeitadas por falta de qualidade 

• Candidatos com destino a regiões ultraperiféricas e/ou 
ultramarinas); 

• Custos de viagem excepcionalmente elevados e 
devidamente justificados em fase de candidatura  
 

Preparação Linguística e/ou formação em CLIL: máximo de 200,00€. 
A preparação linguística deverá ser realizada antes do início da 
actividade de formação financiada. 
 
Propina/inscrição, se aplicável: 150,00 € por dia até ao máximo de 
750,00 €. 
Caso a rubrica propina/inscrição inclua subsistência não será 
atribuído financiamento na rubrica subsistência.  
 
Subsistência: máximo de 75% das taxas diárias ou semanais 
constantes na tabela 1A publicada no LLP Guide 2009 Part 1, pp. 30 
(Guia 2009). 
Esta percentagem já está aplicada na tabela anexa ao formulário de 
candidatura 
 
Candidatos com necessidades especiais (pessoas portadoras de 
deficiência medicamente comprovada):  
Subsistência: máximo de 100% das taxas diárias ou semanais 
constantes na tabela 1A publicada no LLP Guide 2009 Part 1, pp. 30 
(Guia 2009). 
 
Acompanhante da pessoa portadora de deficiência: aplicação das 
regras definidas para os candidatos sem necessidades especiais. 



 

20 
 

Assistentes 
Sem prioridades nacionais de selecção Preparação pedagógica, linguística e cultural e/ou curso de 

indução: máximo de 450,00 €. 
 
Subsistência durante o período de preparação linguística: máximo de 
75% das taxas semanais constantes na tabela 1A publicada no LLP 
Guide 2009 Part 1, pp. 30 (Guia 2009)  
 
Viagem, subsistência e custos preparatórios: máximo de 75% das 
taxas constantes na tabela 1A publicada no LLP Guide 2009 Part 1, 
pp. 30 (Guia do Candidato) 
 
Candidatos com necessidades especiais (pessoas portadoras de 
deficiência medicamente comprovada):  
Subsistência: máximo de 100% das taxas diárias ou semanais 
constantes na tabela 1A publicada no LLP Guide 2009 Part 1, pp. 30 
(Guia 2009) 

31 de Março de 
2009 

Visitas 

Preparatórias/Seminários 

de Contacto (VP/SC) 

Sem prioridades nacionais de selecção 
 
No entanto, serão imediatamente rejeitadas 
candidaturas: 

• de instituições que tenham beneficiado de 
uma Visita Preparatória Grundtvig no âmbito 
da convenção de 2009, excepto nos casos 
de instituições que integram diferentes 
escolas/pólos; 

• a Seminários de Contacto que prevejam a 
participação de mais de um representante 
da mesma instituição; 

• em conflito de interesse. 

Viagem: máximo de 600,00 € com excepção dos seguintes casos: 
• Candidatos provenientes de regiões ultraperiféricas e/ou 

ultramarinas); 
• Candidatos com destino a regiões ultraperiféricas e/ou 

ultramarinas); 
• Custos de viagem excepcionalmente elevados e 

devidamente justificados em fase de candidatura 
 

Apenas para as Visitas Preparatórias 
 
Subsistência: máximo de 75% das taxas diárias constantes na tabela 
1A publicada no LLP Guide 2009 Part 1, pp. 30 (Guia 2009). 
 
Candidatos com necessidades especiais (pessoas portadoras de 
deficiência medicamente comprovada):  
Subsistência: máximo de 100% das taxas diárias constantes na tabela 
1A publicada no LLP Guide 2009 Part 1, pp. 30 (Guia 2009). 
 
Acompanhante da pessoa portadora de deficiência: aplicação das 

Visitas 
Preparatórias: 6 
semanas antes 

da data da visita 
 

Seminários de 
Contacto: sob 

consulta na 
página da AN 

 
Data final para 

apresentação de 
candidaturas: 4 

de Dezembro de 
2009 
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regras definidas para os candidatos sem necessidades especiais. 
 
Apenas para os Seminários de Contacto 
 
Inscrição: atribuição do valor definido pelas AN organizadoras dos 
Seminários de Contacto. 
A rubrica inscrição inclui as despesas de subsistência pelo que não 
será atribuído financiamento na rubrica subsistência, excepto em 
casos devidamente justificados.  
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Prioridades nacionais de selecção e critérios para o cálculo da atribuição de financiamento às candidaturas seleccionadas 

PROGRAMA TRANSVERSAL – VISITAS DE ESTUDO 

Acção Prioridades nacionais de selecção e ou critérios nacionais de elegibilidade Regras para o cálculo da bolsa a atribuir Prazo de 
candidatura 

Visitas de Estudo Sem prioridades nacionais de selecção. 
 
No entanto, serão imediatamente rejeitadas candidaturas de candidatos: 

• que tenham beneficiado de uma Visita de Estudo nos dois anos 
imediatamente anteriores à data da Visita de Estudo em que 
pretendem participar; 

• que apresentem mais de uma candidatura no âmbito do mesmo 
prazo; 

• em conflito de interesse. 
 
Com vista à optimização de resultados para as instituições de proveniência, a 
AN seleccionará as melhores candidaturas, até um máximo de 2 
participantes portugueses provenientes de instituições diferentes para a 
mesma Visita de Estudo. 

Em fase de avaliação, todas as candidaturas que se apresentem como 
réplicas ou cópias de outras candidaturas (da mesma ou de outras 
instituições), serão imediatamente rejeitadas por falta de qualidade. 

Viagem: máximo de 600,00 € com excepção dos 
seguintes casos: 

• Candidatos provenientes de regiões 
ultraperiféricas e/ou ultramarinas); 

• Candidatos com destino a regiões 
ultraperiféricas e/ou ultramarinas); 

• Custos de viagem excepcionalmente 
elevados e devidamente justificados 
em fase de candidatura  
 

Subsistência: máximo de 80% das taxas diárias 
constantes na tabela 1A publicada no LLP Guide 
2009 Part 1, pp. 30 (Guia 2009). 
 
Candidatos com necessidades especiais 
(pessoas portadoras de deficiência 
medicamente comprovada):  
Subsistência: máximo de 100% das taxas diárias 
constantes na tabela 1A publicada no LLP Guide 
2009 Part 1, pp. 30 (Guia 2009). 
 
Acompanhante da pessoa portadora de 
deficiência: aplicação das regras definidas para 
os candidatos sem necessidades especiais. 

9 de Abril de 2009 
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RECOMENDAÇÕES PARA A CONCEPÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS 

 
 

• Utilização do modelo oficial do formulário de candidatura para 2009 que poderá ser 

descarregado da página web da AN ou da CE. 

• Antes do preenchimento do formulário de candidatura, recomenda-se a leitura de toda 

a documentação relevante, designadamente: 

o Guia de 2009 (LLP Guide 2009) 

o Convite Geral à Apresentação de Candidaturas 2009 

o Convite Nacional à Apresentação de Candidaturas 2009 

• Verificação da data limite para a apresentação da candidatura e envio da mesma 

antes da data limite. 

• O formulário deve ser enviado à AN do país do candidato. 

• O candidato deve certificar-se que a sua AN não solicita documentação adicional. 

• O formulário de candidatura deve ser preenchido na íntegra, em português ou numa 

língua de comunicação, que terá de ser uma das línguas oficiais da EU. 

• Normalmente, a candidatura inclui campos (devidamente identificados) cujo 

preenchimento requer a consulta das tabelas anexas ao respectivo formulário. Estes 

campos devem ser rigorosamente preenchidos com a informação contida nas tabelas, 

sem acrescentar ou modificar nada. 

• É requerido que não seja alterado o conteúdo de nenhuma parte do formulário de 

candidatura, pelo que não devem ser eliminadas nem acrescentadas partes 

(excepção feita à inserção de linhas nas tabelas devidamente identificadas). 

• Quando aplicável, todas as páginas do formulário de candidatura devem ser 

correctamente numeradas utilizando o formato “página [n] / [número total de páginas] 

”. 

• A candidatura submetida deve ser original, ou seja, deve incluir uma assinatura original, 

claramente legível da pessoa legalmente autorizada a representar juridicamente a 

instituição candidata ou do candidato. 

• Se aplicável e para efeitos de avaliação, as candidaturas de instituições coordenadoras 

devem ser acompanhadas de duas cópias que devem estar identificadas na primeira 

página com a palavra “FOTOCÓPIA”. 
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• Cada envelope deve conter apenas uma candidatura e deve mencionar no exterior o 

programa sectorial a que se refere. 

• Para a entrega da candidatura na data limite faz prova o carimbo dos correios no 

exterior do envelope ou prova equivalente emitida pelos serviços de correio postal. É 

recomendado que a candidatura seja efectuada em correio registado e que a 

instituição candidata obtenha como prova de entrega um recibo com a data de envio. 

Salienta-se que a utilização do serviço de “Taxa Paga” implica, muito frequentemente, 

a não aposição de carimbo por parte dos CTT, pelo que devem ser tomadas diligências 

para que exista uma prova da data de envio. 

• As instituições candidatas podem enviar espontaneamente modificações ou 

complementos de informação em relação à sua candidatura até à data limite de 

candidatura. As modificações ou complementos de informação enviados à AN depois 

do prazo limite não serão considerados, pois não são autorizadas quaisquer alterações 

às candidaturas depois de expirado o prazo. A AN não efectuará contactos individuais 

com as instituições a propósito da avaliação da candidatura. 

 

Morada para envio das candidaturas das instituições portuguesas: 

 

Agência Nacional para a Gestão do Programa Aprendizagem ao Longo da Vida 

Av. Infante Santo, nº 2 – Piso 4 

1350-178 Lisboa 


