
 

N/REF. 09/11                                                 Angra do Heroísmo, Janeiro de 2011 

 

Assunto: EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO, JUVENTUDE – CONVITE À APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS . 
 

 

Caro Associado, 

 

Vimos informá-lo que a Comissão Europeia tem publicado vários convites à apresentação de 

candidaturas/subvenções, nos domínios da Educação, Formação, Juventude, estando a decorrer cinco (5) 

deles. 

 

As identificações dos convites em curso, descrição, o prazo limite para submissão encontram-se condensadas 

na tabela seguinte:  

 

Referência Descrição Prazo Publicação JO 

UE 

EAC/49/10 Programa Aprendizagem ao Longo da Vida (PALV) Vários prazos, 

o primeiro a 

04.02.2011 

JO C 290 

de  27.10.2010  

EACEA/32/10 Programa TEMPUS IV – Reforma do ensino 

superior através da cooperação universitária 

internacional 

15.02.2011 JO C 278 

de  15.10.2010 

EACEA/37/10 Programa de Cooperação EU-Canadá no domínio 

do ensino superior, da formação profissional e da 

juventude 

31.03.2011 JO C 323 

De 30.11.2010 

EACEA/36/10 ATLANTIS: Cooperação EU-EUA em matéria de 

ensino superior e formação profissional 

07.04.2011 JO C 2 

de 05.01.2011 

EAC/57/10 Programa Juventude em Acção 2007-2013 02.06.2011 JO C 333 

de  10.12.2010 

 

 

 

 



 

Objectivos dos Convites: 

EAC/49/10 Prossegue o intercâmbio, a cooperação e a mobilidade entre escolas e os sistemas 

de educação e formação no seio da EU, com a finalidade de se tornarem uma 

referência mundial de qualidade. 

EACEA/32/10 Promover a cooperação multilateral entre instituições de ensino superior, 

autoridades e organizações dos Estados-Membros e dos países parceiros, tendo em 

vista a reforma e modernização do ensino superior.  

EACEA/37/10 
Promover o entendimento mútuo entre os povos da União Europeia e do Canadá, 

incluindo um conhecimento mais amplo das respectivas línguas, culturas e 

instituições; 

Melhorar a qualidade dos recursos humanos tanto na União Europeia como no 

Canadá. 

EACEA/36/10 
Promover o entendimento mútuo entre os povos da União Europeia e os Estados 

Unidos da América, incluindo um conhecimento mais amplo das respectivas línguas, 

culturas e instituições; 

Melhorar a qualidade dos recursos humanos tanto na União Europeia como os 

Estados Unidos da América. 

EAC/57/10 
Apoio à participação dos jovens na vida democrática; 

Promover a participação activa dos jovens na vida da sua comunidade local, regional 

ou nacional, ou a nível internacional 

 

Informações adicionais: 

 
As orientações pormenorizadas dos convites à apresentação de propostas e os formulários de candidaturas 

encontram-se disponíveis nos seguintes endereços: 

 

http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm 

 

http://eacea.ec.europa.eu/tempus 

 

http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/canada/index_en.htm 

 

http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/usa/index_en.htm 

 

http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

  


