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1. Podemos trabalhar os beneficiários através de grupos de alunos inscritos nas 

Atividades Extracurriculares (AECs)? Ou até mais especificamente o digital 

associado atividades culturais ou desportivas?  

Podem, claro. Esses alunos e docentes/técnicos têm ligação ao Agrupamento. 

2. Os "eventos conjuntos de formação de pessoal" (de curta duração de 3 a 60 

dias) podem ser organizados pelos próprios parceiros do projeto ou têm de 

ser cursos que são oferecidos por instituições externas ao consórcio? 

Estes eventos todos a que se podem candidatar no âmbito destas parcerias são sempre 

organizados pelos diferentes parceiros e cada um recebe os outros, numa perspetiva de 

partilha. 

3. Os prazos de candidaturas à ação chave 2 mantêm-se à semelhança dos 

passados anos?  

O prazo para a call 2020 no âmbito do digital e da criatividade é igual para todos os 

setores. 

4. Os prazos de candidaturas à ação chave 203 mantêm-se à semelhança dos 

passados anos?  

Quando sair o novo guia/programa publicitaremos as datas à KA203. 

5. Uma mesma entidade pode candidatar-se (como coordenadora) 

simultaneamente à educação digital e à criatividade, com projetos 

diferentes, claro? 

Sim. 
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6. É possível fazer uma parceria com Instituições de Ensino Superior de 

Portugal e os PALOP-TL? Ou seja, só contar com 1 Instituição da União 

Europeia + Países parceiros? 

Não. Assim como proposto não é possível. Existem países que não são elegíveis para 

este tipo de ação. A apresentação tem 1 slide sobre esta matéria. 

7. Uma escola pode ser parceira num projeto e promotora noutro projeto? 

Sim. 

8. Uma escola publica de ensino artístico especializado (nível secundário) 

enquadra-se onde? 

Depende dos objetivos. Podem ser parceiros ou coordenadores quer na área do digital 

quer da criatividade.  

9. No âmbito do financiamento, seria possível incluir uma rúbrica de custos 

excecionais para equipar as instituições de ensino superior dos países 

parceiros com computadores para garantir a participação de alunos com 

menos oportunidades? 

Não há nenhuma rúbrica orçamental especifica para estas aquisições. Poderão, contudo, 

tentar, com uma excelente fundamentação solicitar alguma verba para isso nos custos 

excecionais. 

10. Como podemos encontrar parceiros transnacionais? Existe alguma base de 

dados com OID de parceiros? 

Na apresentação poderão encontrar 3 plataformas que poderão servir de base para esse 

efeito, assim como poderão contactar entidades de forma direta. Contudo, não existe 

base de dados baseada no OID porque devem conversar com os potenciais parceiros e 

negociar o Projeto. 
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11. O nosso agrupamento a partir deste ano letivo também tem o ensino 

secundário. Vai do pré-escolar ao 12º ano. Até agora sempre utilizamos a 

designação primary school. Devemos manter essa designação nas próximas 

candidaturas ou alterar para secondary school, na candidatura.  

Podem manter, não é determinante. Este tipo de Agrupamentos que nós temos só 

existem cá, por isso há essa dificuldade, no entanto, assinalando um tipo de ensino que 

tem já está correto. O importante mesmo é que descrevam bem o público alvo. 

12. Pergunto se podemos não envolver escolas diretamente, e utilizar como 

beneficiários os alunos inscritos em clubes de cultura e desporto como 

plataforma para a educação digital? 

Podem trabalhar com quaisquer alunos, em sala ou em clubes,….mas têm que envolver 

sempre a Escola, porque vão precisar do OID da Escola. 

13. Bom dia, não sendo uma entidade do ensino escolar, profissional ou superior, 

como pode uma ONG (associação empresarial, formadora certificada 

também) intervir como membro do consórcio candidato? 

Pode ser parceira e ou coordenadora de um Projeto que tenha como alvo qualquer 

destes públicos - Ensino Escolar, Ensino Profissional e ou Ensino Superior. 

14. Para serem financiados, os eventos conjuntos de formação de pessoal podem 

ser realizados a distância ou têm necessariamente de ser presenciais ou 

blended?   

Podem ser de qualquer tipo. Prever presenciais e ou Blended e depois se houver 

necessidade transformam-nas em virtuais. 

15. Estas candidaturas aceitam mobilidades físicas? 

Sim. De staff e de alunos acompanhados por adultos. 
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16. Nesta situação de pandemia Covid-19 que medidas serão tomadas/ou que 

constrangimentos surgirão na aplicação destes projetos? 

Se a situação de pandemia continuar aplicam-se os termos de uma Adenda que a 

Comissão nos enviou para colmatar algumas destas dificuldades e que permite financiar 

atividades virtuais 

17. As mobilidades físicas têm de incluir alunos? É que já estamos com dois 

projetos KA229 e estamos com alguma dificuldade nas inscrições de alunos. 

Podem ou não incluir alunos, depende de como pensarem o Projeto, dos vossos 

objetivos. Há opções de realizarem só atividades formativas de staff. 

18. São só 3 parceiros de 3 países europeus distintos, ou pode incluir parceiros 

nacionais nesta candidatura? 

Desde que tenha 3 parceiros de 3 países diferentes podem incluir mais dos mesmos 

países ou de países diferentes. 

19. Para podermos implementar a educação digital teríamos de equipar a escola 

e fornecer equipamentos à maioria dos alunos? 

Depende. Mas nos custos excecionais pode sempre tentar de forma justificada adquirir 

algum. 

20. São elegíveis países de fora da UE? 

Só são elegíveis os que constam descritos na apresentação. 

21. Esta candidatura prevê a dotação de equipamento às escolas/alunos? 

Não há verba específica para essa rúbrica. No entanto, nos custos excecionais podem 

sempre fundamentar e solicitar alguma. 
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22. Promotores podem ser entidades privadas ou publicas. Mas quaisquer 

entidades, ou escolas?  

Sim. Qualquer entidade desde que preencha os requisitos de elegibilidade. 

23. Podemos ter entidades associadas locais, sem serem promotores do projeto? 

Valorizará a candidatura? 

Se descreverem claramente a mais valia que trarão para o Projeto, sim. 

24. Estas linhas de financiamento englobam formação pedagógica a docentes do 

ensino superior? 

Estas candidaturas podem ter esse objetivo. 

25. Podem fornecer o link para o guia ERASMUS sobre as regras de 

financiamento? 

Está disponível no nosso site www.erasmusmais.pt no separador Biblioteca. 

26. De que forma estas parcerias se enquadram na certificação a decorrer? 

Estas parcerias não estão de forma alguma ligadas à acreditação que está a decorrer. 

Essa é só para o KA1 - Mobilidade para fins de aprendizagem. 

27. Quantos projetos se prevê serem aprovados a nível de toda a europa? 

considerando os limites orçamentais existentes.... 

É difícil responder exatamente porque o teto de 300.000€ não quer dizer que todos os 

que venham a ser melhor avaliados e sejam passiveis de ter financiamento tenham o teto 

máximo. Contudo a dotação para toda a Europa é de 200 milhões de euros. 

28. Esta candidatura poderá ser feita no próximo ano letivo ou só neste? 

Para já sabemos que agora está aberta e há essa possibilidade. No próximo ano não 

sabemos. 
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29. A Timelinefy é uma plataforma digital que encerra em si linhas temporais 

interativas. É uma plataforma que seria uma mais valia para o Ensino, 

(independente da faixa etária). Nós temos interesse me participar, mas neste 

curto espaço de tempo, não temos contactos com escolas. Como posso dar 

a conhecer a plataforma e o interesse em encontrar parceiros? 

Consulte as plataformas a que fizemos referência e ou consulte à página da DGEstE onde 

tem todos os Agrupamento e contacte. 

30. No âmbito das parcerias de escolas de ensino regular, qual o número 

máximo de escolas que poderemos convidar para fazerem parte de um 

projeto? 

Não há limite máximo, mas apenas financiamos no máximo 10.  

31. Esta candidatura é independente da Acreditação ou pode estar prevista na 

candidatura à Acreditação? 

Esta candidatura é KA2 não tem nada a ver com a acreditação que é KA1. 

32. Temos, neste momento, a decorrer ainda um projeto K2, para o qual foi 

pedido e autorizado um prolongamento de um ano (até 31 de agosto de 

2021). Ainda assim, a escola coordenadora do projeto (País Basco) está a 

pensar nesta nova candidatura (até 29 de outubro) e convidou-nos a 

fazermos de novo parte do projeto. O novo terá de ser submetido a todas as 

agências dos países envolvidos e não só no País Basco? E é possível avançar 

para essa candidatura com o projeto atual a decorrer ainda? 

Sim. O facto de terem 1 ou mais Projetos Ka2 a decorrer não impede a Candidatura. 
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33. Está previsto nos custos licenças de software? 

Previsto propriamente não está. No entanto, se demonstrarem a importância que esse 

software tem para conseguir implementar o Projeto e obter os 

resultados/produtos/impactos que se propõem, podem sempre tentar a aprovação nos 

custos excecionais. 

34. Bom dia, como membro de um consórcio qual o papel que uma ONG (neste 

caso associação de empresas e também entidade formadora certificada) 

pode ter uma vez que não é uma entidade do ensino formal? 

Se trabalhar em ensino Certificado 

35. Será possível imputar custos de subcontratação de serviços? 

Só de alguns muito específicos que demonstrem ser absolutamente imprescindíveis e 

que o Know how da parceria não tenha. 

36. Em relação aos parceiros, será necessário entregar uma declaração de honra 

ou Carta de compromisso? 

Nestas como em todos os KA2 tem de submeter os mandates dos parceiros. 

37. As parcerias estratégicas ditas standard têm prazos de candidatura no 

primeiro trimestre de 2021? 

Ainda não sabemos. O que se sabe é que o novo Programa está um pouco atrasado. 

38. As candidaturas têm obrigatoriamente de serem redigidas em inglês 

Não. Podem, as candidaturas ser redigidas em qualquer das línguas em uso na CE. No 

entanto, para um melhor entendimento entre os parceiros sugerimos que discutam a 

questão com os vossos. 


