
AÇÃO-CHAVE 1 – International Credit Mobility of Individuals  

 
A International Credit Mobility of Individuals faz parte da Ação 1 – Ensino Superior do Programa 

Eramus+ e tem como objetivo promover mobilidade de pessoas do ensino superior de e para 

países parceiros.  

 
Os objetivos da International Credit Mobilitiy of Individuals são: 

• aumentar a atratividade do ensino superior na Europa e apoiar as instituições de ensino 

superior a competirem no mercado mundial de ensino superior; 

• apoiar as prioridades identificadas nas comunicações “Increasing the Impact of EU 

Development Policy: an Agenda for Change” e “European Higher Education in the Word”. 

• apoiar a internacionalização, a atratividade e a modernização das instituições de ensino 

superior fora da Europa visando promover o desenvolvimento do países parceiros; 

• promover o desenvolvimento de objetivos e princípios de política externa incluindo 

ownership, coesão social, equidade, balanço geográfico e diversidade. Especial atenção 

será dada aos países menos desenvolvimentos bem como a estudantes com 

dificuldades socioeconómicas e/ou com necessidades especiais. 

 
O início das mobilidades está previsto para setembro 2015 e o orçamento para Portugal é de 

3.232.728€; 

 
Que organizações se podem candidatar? 

Instituições de ensino superior com a Carta Erasmus para o Ensino Superior (ECHE). A 

candidatura poder ser feita por um grupo de instituições de ensino superior e outras 

organizações em Consórcio 

 
Qual é a duração do projeto? 

Um projeto de mobilidade pode ter uma duração de 16 ou 24 meses 

 
Quais são as atividades elegíveis e respetiva duração? 

• Mobilidade de Estudantes para Estudos: 3 meses a 12 meses; 

• Mobilidade de Docentes para Missões de Ensino: 5 dias a 2 meses; 

• Mobilidade de Pessoal para Formação: 5 dias a 2 meses; 

 
Qual é o valor das bolsas para 2015/2016? 

Valor da bolsa mensal para estudantes (IN): 



 - Grupo 1 – 850€ 

- Grupo 2 – 800€ 

- Grupo 3 – 750€ 

  
Valor da bolsa mensal para estudantes (OUT): 650€ 

  
Valor do per diem para Staff: 

 - Dos países do programa para os países parceiros: 160€ 

- Dos países parceiros para os países do programa: 120€ 

  
Financiamento 

 O financiamento a ser atribuído dependerá de um conjunto de elementos: 

• O número de mobilidades e respetivos meses/dias; 

• O orçamento alocado para esta ação no respetivo país parceiro ou região; 

• O balanço geográfico dentro de uma determina região ou sub-região; 

 
Elegibilidade 

A passagem da candidatura está condicionada ao cumprimento de todos os critérios de 

elegibilidade formais, tal como definidos no Guia do Programa Erasmus+ 2015. O não 

cumprimento de um só critério implica a rejeição da candidatura. 

 
Avaliação de Qualidade 

Para poderem ser financiadas, as candidaturas têm de obter um mínimo de 70 pontos e têm de 

obter, em cada uma das categorias mencionadas, pelo menos metade da pontuação máxima 

prevista: 

• Relevância da estratégia (30 pontos); 

• Qualidade dos acordos de cooperação (30 pontos); 

• Qualidade do desenho da atividade e implementação (20 pontos); 

• Impacto e disseminação (20 pontos);  

 
Para um conhecimento mais aprofundado sobre esta atividade, sugere-se a consulta do Guia do 

Programa Erasmus+ 2015, Parte B 

 

Mais info: https://erasmus-information-day-central-asia.teamwork.fr/docs/Claire_Morel_Credit_mobility_EN.pdf  

 


