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CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA | CRITÉRIOS PROGRAMA ERASMUS+ 

 

I. INFORMAÇÕES GERAIS 

1. O Município da Guarda, em sintonia com os objetivos do programa Erasmus+, associou-
se à Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação, com o intuito de proporcionar aos 
Jovens da Guarda experiências e projetos inovadores que promovam a mobilidade e 
interculturalidade, contribuindo assim para ajudar a enfrentar as mudanças 
socioeconómicas e os principais desafios que a Europa terá de enfrentar até ao final da 
década num crescendo de oportunidades em áreas tão diversificadas como emprego, a 
justiça social e a inclusão. 

2. O Programa Erasmus+ destina-se a apoiar os esforços dos Países do Programa no sentido 
de utilizarem o potencial do talento e ativos sociais numa perspetiva de aprendizagem 
ao longo da vida de forma eficiente, confirmando em simultâneo o princípio da 
aprendizagem ao longo da vida mediante a ligação do apoio à aprendizagem formal, não-
formal e informal nos domínios da educação, da formação e da juventude. O Programa 
destaca também as oportunidades de cooperação e mobilidade juntos dos Países 
Parceiros, designadamente nos domínios do ensino superior e da juventude. 

3. Segundo o Guia do Programa Erasmus + os objetivos específicos do Programa Erasmus+ 
no domínio da educação e formação consistem em:  

− Melhorar o nível de competências e aptidões essenciais no que diz respeito, em especial, à 
sua pertinência para o mercado de trabalho e ao seu contributo para uma sociedade coesa, 
nomeadamente através de mais oportunidades de mobilidade para fins de aprendizagem e 
do reforço da cooperação entre o mundo da educação e formação e o mundo do trabalho;  

− Promover melhorias em termos de qualidade, inovação, excelência e internacionalização, a 
nível das instituições de educação e de formação, nomeadamente através do fomento da 
cooperação transnacional entre os organismos de educação e formação e outras partes 
interessadas;  

− Promover e sensibilizar para a criação de um espaço europeu de aprendizagem ao longo da 
vida que complemente as reformas políticas a nível nacional e apoie a modernização dos 
sistemas de educação e formação, nomeadamente através do reforço da cooperação política, 
de uma melhor utilização dos instrumentos de transparência e reconhecimento da União 
Europeia e da disseminação de boas práticas;  

− Reforçar a dimensão internacional da educação e da formação, nomeadamente através da 
cooperação entre instituições do Programa e de Países Parceiros, através da promoção da 
mobilidade e da cooperação entre instituições;  

− Melhorar o ensino e a aprendizagem das línguas e promover a ampla diversidade linguística 
da União Europeia e a sensibilidade para as diferentes culturas.  

4. Os projetos aprovados têm o apoio financeiro da Comissão Europeia.  

 

 

 

 

http://www.mun-guarda.pt/
http://www.facebook.com/MunicipiodaGuarda


 

2 
 

Câmara Municipal da Guarda | Praça do Município, 6301-854 Guarda | Tel. 271 220 220 | www.mun-guarda.pt |  www.facebook.com/MunicipiodaGuarda 

II. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA PARTICIPAÇÃO  

Podem ser selecionados para participar nos projetos os jovens da Guarda que cumpram os 
critérios descritos a baixo: 

− Incluir-se na faixa etária proposta pelo projeto.  
− Ser residente no distrito da Guarda. 
− Remeter a candidatura por uma das seguintes vias: para o e-mail 

guarda.juventude@mun-guarda.pt, para a morada oficial da Câmara Municipal da 
Guarda, Praça do Município, 6301-854 Guarda, por correio registado com aviso de 
receção ou através de entrega presencial no Gabinete de Apoio ao Munícipe sito no 
Edifício dos Paços do Concelho.  
 

III. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO  

− Enviar Curriculum vitae, apresentando as suas habilitações, aptidões e competências.  
− Enviar carta de motivação.  
− Proficiência comunicativa em duas línguas oficiais da União Europeia. 
− Entregar os documentos solicitados dentro do prazo definido. 

 
IV. CRITÉRIOS DE DESEMPATE  

− Ser a primeira participação no programa. 
− Correlação entre as áreas de estudos/trabalho dos participantes e as áreas temáticas dos 

projetos. 
− Ser sócio ou membro de uma associação juvenil.  

 

CRITÉRIO FORMA DE CLASSIFICAÇÃO E SUBFATORES PONDERAÇÃO 

Ser a primeira 

participação no 

Programa 

(PPP) 

I. Primeira participação: 10 pontos; 

II. Já teve outras participações: 1 ponto. 30 % 

Correlação entre as 

áreas de 

estudo/trabalho dos 

participantes e as áreas 

temáticas do projeto 

(CAE) 

I. Mesma área de estudo: 10 pontos; 

II. Área com alguma correlação: 5 pontos; 

III. Área distinta: 1 ponto.  

50 % 

Ser sócio ou membro de 

alguma Associação 

Juvenil 

(SAJ) 

I. Ser sócio/membro: 10 pontos; 

II. Não ser sócio/membro: 1 ponto. 

  

  

20% 

A classificação final (CF) será a que resultar da aplicação da fórmula: 

CF = (0,3 x PPP) + (0,50 x CAE) + (0,20 x SAJ) 
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NOTA: 

O Programa Erasmus+ visa promover a igualdade e a inclusão, facilitando o acesso de 
participantes oriundos de grupos desfavorecidos e com menos oportunidades, quando 
comparados com os seus pares, sempre que as desvantagens a que estão sujeitos limitem ou 
impeçam a sua participação em atividades transnacionais, por motivos relacionados com 
deficiência física ou sensorial, dificuldades educativas e barreiras económicas. Deste modo, 
disponibilizar-se-á, no mínimo, uma vaga em cada projeto para um participante que se enquadre 
nas condições anteriormente elencadas.   

 

 

 

V. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO PARTICIPANTE  

− O participante tem o direito de participar nas atividades sem qualquer encargo 
financeiro. 

− O candidato selecionado é obrigado a participar no Plano de Atividades do Projeto, desde 
que estas não interfiram com a sua integridade física, psíquica e emocional. 

− O grupo de participantes no projeto fica sujeito, em conjunto, à elaboração de um 
relatório sobre o mesmo após o regresso. 

 

VI. REGRAS DE RENÚNCIA DE PARTICIPAÇÃO  

− Em caso de cancelamento da viagem pelo participante, os custos resultantes da renúncia 
(alteração do nome do bilhete, cancelamentos, etc.) serão suportados pelo mesmo. Não 
se aplica se esta for renunciada por motivos de saúde, devidamente comprovados.   
 

VII. DISPOSIÇÕES FINAIS   

− O Município da Guarda reserva-se ao direito de alterar as disposições do presente 
documento em caso de circunstâncias imprevistas, às quais é alheio. 

 

Toda a documentação deve ser enviada em suporte digital para o email 

guarda.juventude@mun-guarda.pt 
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