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Orientações adicionais da Comissão Europeia referentes ao programa Erasmus+ 

(Educação e Formação), no contexto da guerra na Ucrânia 

 

A CE está determinada em apoiar, na medida do possível, através dos Programas Erasmus+ e 

Corpo Europeu de Solidariedade, os jovens, os estudantes, os professores e educadores 

ucranianos, nestes tempos extremamente difíceis.  

O Programa Erasmus+ têm uma longa tradição de promoção da solidariedade entre pessoas de 

todos os países e de todas as origens – princípios que são, agora mais do que nunca, um elemento 

essencial a preservar e promover. 

As presentes orientações complementam as anteriores e procuram fornecer uma visão geral e 

comunicar as novas abordagens previstas, com o objetivo de facilitar a integração dos 

participantes ucranianos nas atividades oferecidas pelo Programa e sem prejuízo de ulteriores 

esclarecimentos e eventuais clarificações de um processo dinâmico, como é o presente 

 

1. Reforço da comunicação sobre as oportunidades existentes  

As comunidades Erasmus+ e Corpo Europeu de Solidariedade chegam a um vasto leque de 

intervenientes na nossa sociedade: escolas, universidades, instituições de ensino profissional, 

organizações de juventude e de desporto, ONG’s, autoridades locais e regionais, organizações 

da sociedade civil, etc. 

Todos estes atores estão atualmente a empenhar-se espontaneamente na ajuda aos seus 

homólogos ucranianos e podem beneficiar das oportunidades já oferecidas pela arquitetura dos 

programas para realizarem as suas atividades, podendo contar desde já com a flexibilidade do 

programa Erasmus+, nos seguintes termos: 

 

1.1. Projetos em curso  

Os projetos em curso poderão adaptar o foco das atividades que tenham sido impactadas, para 

contribuir para o socorro/assistência às pessoas deslocadas ou afetadas pela guerra. 

Dependendo do formato e conteúdo do projeto, a adaptação pode fazer parte da flexibilidade 

incorporada na implementação do projeto ou, caso sejam introduzidas alterações no âmbito e 

objetivos globais do projeto, será emitida uma adenda ao Contrato Financeiro. 
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1.1.1. Erasmus+ Projetos da Ação Chave 1   

Os beneficiários de projetos KA1 em curso (Erasmus+ 2021-2027) podem, numa base 

voluntária, realocar parte do financiamento dos projetos, para atividades de apoio à Ucrânia. 

Para tal, os beneficiários podem escolher qual a atividade do seu projeto em curso, que ainda 

não tenha sido implementada, que pretendam substituir ou modificar. Qualquer substituição e 

modificação que resulte numa alteração no âmbito ou nos objetivos globais do projeto, será 

efetuada através de uma adenda ao contrato financeiro, em conformidade com as disposições 

de alteração nele estabelecidas.  

Nos domínios do Ensino Superior, do Ensino e Formação Profissional, do Ensino Escolar e da 

Educação de Adultos, as Agências Nacionais promoverão igualmente a utilização da atividade 

"Peritos Convidados" para que as organizações Erasmus+ nas regiões afetadas pelo fluxo de 

refugiados possam convidar um perito/professor/staff a apoiar a organização, no processo de 

integração. A fim de identificar pessoas disponíveis para participação nessa mobilidade e atuar 

como perito, a Comissão apoiará a procura de parceiros com base em conhecimentos 

especializados disponíveis (professores, funcionários e organizações) nas plataformas relevantes 

e com o apoio das Agências Nacionais. 

 

1.1.2. Erasmus+ Projetos da Ação Chave 2   

Os beneficiários de todas as parcerias estratégicas KA2 em curso (Erasmus+ 2014-2020), bem 

como Parcerias de Cooperação e Parcerias de Pequena Dimensão (Erasmus+ 2021-2027) são 

convidados, numa base voluntária, a realocar parte dos seus financiamentos de projeto, em 

atividades de apoio à Ucrânia. Para tal, os beneficiários podem escolher qual a atividade do seu 

projeto em curso, que ainda não tenha sido implementada, que pretendam substituir ou 

modificar. Qualquer alteração que resulte numa alteração em relação ao âmbito e aos objetivos 

globais do projeto será efetuada através de uma adenda ao contrato financeiro, em conformidade 

com as disposições relativas à alteração nele estabelecidas. 

 

1.2 Novos Projetos 

Reabrindo as candidaturas para Parcerias de Pequena Escala nas áreas do Ensino Escolar, Ensino 

e Formação Profissional, e Educação de Adultos no próximo outono (a encerrar previsivelmente 

a 4 de outubro), os candidatos à submissão de projetos são encorajados a incluir atividades 

ligadas à integração de refugiados ucranianos, à promoção de valores comuns europeus ou à luta 

contra a desinformação e as fake news. Estes temas estão bem integrados na narrativa existente 

do Programa, como sejam a inclusão e diversidade, a participação e o envolvimento cívico, sendo 

estas duas das principais prioridades transversais do Programa Erasmus+. 
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2. Adaptações excecionais de regras específicas do programa  

Para reagir de forma flexível às necessidades específicas dos participantes ucranianos no 

contexto atual, foram acordadas algumas regras específicas e excecionais, para facilitar a sua 

participação nas atividades Erasmus+ e do Corpo Europeu de Solidariedade.  

Estas medidas, referidas da seguinte forma, aplicam-se numa base voluntária aos projetos 

Erasmus+ e do Corpo Europeu de Solidariedade: 

✓ Abertura dos regimes de mobilidade Erasmus+ KA1 (fundos da rubrica 2 do orçamento), 

excecionalmente, aos participantes que chegam da Ucrânia nos domínios da Educação e 

Formação: os participantes ucranianos (funcionários e alunos) podem 

participar como participantes do Erasmus+ nos regimes de mobilidade 

incoming.  

 

✓ As atividades abrangem os mesmos grupos-alvo previstos nas diferentes áreas (alunos, 

docentes, professores, educadores etc. e os mesmos tipos de atividade).  

 

✓ Facilitar a participação de estudantes e funcionários da Ucrânia através da 

mobilidade internacional creditada (ICM – KA 171 - rubrica orçamental 4 e 

6), utilizando os orçamentos disponíveis dos fundos da área geográfica - 

Parceria Oriental, para os participantes ucranianos. Será necessária uma 

flexibilidade adicional em relação às obrigações das instituições de envio na Ucrânia que 

podem não estar operacionais, para estabelecer as salvaguardas necessárias em termos 

de qualidade e cumprimento das principais regras do Programa. Serão fornecidas mais 

orientações sobre esta matéria. 

 

3. Implementação das novas medidas e sistemas de TI 

Está a ser elaborado um calendário para a execução destas atividades e a aplicação destas 

medidas através das plataformas informáticas que suportam o programa, a fim de 

permitir a implementação e o acompanhamento das medidas. 

 

 


