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Referências: 

a) Port. Nº22/2014 de 31 de janeiro - Regulamento da Academia Militar; 

b) Regulamento (UE) n.º 1288/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 
dezembro de 2013 - Programa Erasmus+; 

c) Resolução do Conselho de Ministros n.º 15/2014 – Criação da Agência Nacional Erasmus+ 
Educação e Formação. 

 

1. GENERALIDADES 

a.  O presente guia estabelece as condições gerais e os procedimentos de candidatura e 

participação dos docentes da Academia Militar (AM) em atividades de mobilidade no 

âmbito do programa ERASMUS+. 

b.  Estão ainda consignados os compromissos assumidos pelo docente participante 

relativamente a procedimentos administrativos a cumprir, nos termos da realização da 

missão, assim como à documentação a reunir e entregar junto dos diversos 

intervenientes no processo. 

c.  O conteúdo desta NEP não exclui orientações adicionais ou supletivas que possam ser 

fornecidas pelo Gabinete do Comandante (GC) através da Secção de Protocolos e 

Relações Internacionais (SPRI), decorrentes de alterações legislativas ou 

determinações do Comando do Exército. 

d.  O GC, através da SPRI, é o responsável por todo o processo relativo à divulgação e 

acompanhamento dos docentes da AM, que optem por realizar, a mobilidade para 

missões de ensino ou mobilidade de staff para fins de aprendizagem, numa instituição 

estrangeira congénere da AM. 
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e.  O Guia do Programa ERASMUS+ (ver publicação no site da Agência Nacional 

ERASMUS+), em vigor, será o documento orientador de todo o processo das atividades 

contempladas, prevalecendo sobre a presente NEP.  

 

2. FINALIDADE 

Difundir as regras relativas à participação dos docentes da AM no âmbito do programa 

ERASMUS+. 

 
3. EXECUÇÃO 

a. Gestão do Programa ERASMUS+ 
(1) A gestão do programa ERASMUS+ é da responsabilidade do GC através da SPRI, 

o qual assegura a execução dos atos que no âmbito daquela gestão forem 

praticados.  

(2) A gestão das bolsas para missões no âmbito dos programas de mobilidade é da 

competência do Comandante da AM, que pode delegar este poder no Diretor de 

Ensino da AM. 

b. Docentes elegíveis 
(1) Podem candidatar-se aos Programas de Mobilidade (de pessoal para fins de ensino 

– STA – e de pessoal para fins de formação – STT) docentes da AM em regime de 

tempo integral (militares e civis) que pretendam desenvolver funções de leccionação 

ou formação numa instituição de acolhimento que esteja localizada num Estado-

membro da União Europeia ou num outro país participante do programa 

ERASMUS+, desde que esta conste da lista de parceiros ERASMUS+ da AM (ver 

portal da AM – GC-SPRI).  

(2) A mobilidade dos docentes deve estar, preferencialmente, contemplada na mesma 

área de estudos dos protocolos estabelecidos com as instituições estrangeiras 

parceiras. 

c. Período de Mobilidade 
(1) O período de mobilidade tem uma duração mínima de 2 dias e um máximo de 2 

meses, excluindo o tempo de deslocação. 

(2) Em todos os casos, uma atividade de ensino deve englobar, no mínimo, 8 horas de 

ensino por semana (ou qualquer outro período de permanência mais curto). 

(3) Os períodos previstos para cada parceiro estão previamente estabelecidos nos 

respetivos acordos bilaterais (a listagem dos acordos está publicada no Portal da 

AM).  

d. Concurso 
(1) Decorrente dos contratos financeiros efetuados entre a AN ERASMUS+ e a AM, o 
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GC manda publicar, em ordem de serviço, a abertura de um concurso para 

atribuição das mobilidades autorizadas. 

(2) O articulado do artigo para a abertura do concurso referido no ponto anterior deverá 

conter, entre outros, os seguintes dados: 

- Prazo de entrega das fichas de candidaturas; 

- Número de mobilidades a concurso; 

- Período elegível para a mobilidade de docentes; 

- Data limite para se efetivarem desistências (permitindo deste modo à SPRI/GC 

verificar a disponibilidade de outros docentes para a execução das mobilidades). 

- Listagem das Instituições de Ensino Superior com as quais haja superior interesse 

nacional e/ou âmbito da defesa nacional. 

(3) Caso haja montante excedentário, será aberto concurso supletivo, com data limite 

de entrega na SPRI/GC até data a definir pelo GC. 

e. Candidaturas e desenvolvimento das mobilidades 
As candidaturas estão divididas em duas grandes áreas de participação: 

 – Mobilidade de docentes para missões de ensino (STA); 

 – Mobilidade de pessoal para formação (STT). 

(1) Mobilidade de docentes para missões de ensino - FASES 

(a) 1ª Fase – Antes da Mobilidade - Docentes 

- Entregar a ficha de candidatura (Anexo A) completamente preenchida e 

assinada, acompanhada da informação modelo 16 do Chefe de Departamento 

respetivo; 

- Definir o Programa da Missão de Ensino (Anexo B), em conjunto com a 

entidade parceira (preferencialmente) (Após a elaboração entregam este 

documento na SPRI/GC, que o submete ao Diretor de Ensino para assinatura 

para posterior envio à entidade parceira, antes da mobilidade se concretizar). 

- Os dois documentos atrás referidos devem ser remetidos, quando solicitado, à 

SPRI/GC juntamente com fotocópias do Bilhete de Identidade e do Cartão de 

Contribuinte, ou Cartão de Cidadão do docente candidato.  

- Garantir o nível mínimo da língua estrangeira exigida no acordo 

interinstitucional. 

(b) 1ª Fase – Antes da Mobilidade – GC 

- Insere na Mobility Tool (MT – plataforma da Comissão Europeia que gere todo 

o programa ERASMUS+) todos os dados relativos às mobilidades dos 

docentes; 

- Redige o Contrato ERASMUS+ (Anexo C) correspondente à mobilidade a ser 

assinado pelo participante e pelo Comandante da AM; 
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- Envia uma cópia do Contrato de Mobilidade à Direção de Serviços Gerais e 

Administração (DSGA), para conhecimento das disposições financeiras. 

(c) 1ª Fase – Antes da Mobilidade – DSGA 

Faz o pagamento da bolsa, conforme contrato de mobilidade. 

(d) 2ª Fase – Após a Mobilidade - Docente 

O docente dispõe de uma prazo máximo de 15 dias, a contar desde a data do 

términus da mobilidade, para entregar na SPRI/GC os seguintes documentos 

finais: 

- Declaração comprovativa da realização da missão de ensino (Anexo D); 

- Relatório Final de Docente, a preencher online (MT), através de um e-mail 

enviado, diretamente ao docente, pela Comissão Europeia (MT); 

- Formulário de despesas de viagem (Anexo E); 

- Originais das despesas decorrentes da deslocação (fatura de pagamento da 

viagem; bilhete de avião e talões de embarque; bilhete de comboio; etc.). 

(e) 2ª Fase – Após a Mobilidade – GC 

- Informa a DSGA da confirmação da receção da chegada do participante. 

- Insere na MT todos os dados relativos às mobilidades dos docentes. 

(f) 2ª Fase – Após a Mobilidade – DSGA 

Faz o pagamento da bolsa, conforme contrato de mobilidade. 

(2) Mobilidade de pessoal para formação – FASES 

(a) 1ª Fase – Antes da Mobilidade - Docentes 

- Entregar a ficha de candidatura (Anexo F) completamente preenchida e 

assinada, acompanhada da informação modelo 16 do Chefe de Departamento 

respetivo; 

- Definir o Programa da Missão de Formação (Anexo G), em conjunto com a 

entidade parceira (preferencialmente) (Após a elaboração entregam este 

documento na SPRI/GC, que o submete ao Diretor de Ensino para assinatura 

para posterior envio à entidade parceira, antes da mobilidade se concretizar). 

- Os dois documentos atrás referidos devem ser remetidos, em tempo oportuno, 

à SPRI/GC juntamente com fotocópias do Bilhete de Identidade e do Cartão de 

Contribuinte, ou Cartão de Cidadão do docente candidato.  

- Garantir o nível mínimo da língua estrangeira exigida no acordo 

interinstitucional. 

(b) 1ª Fase – Antes da Mobilidade – GC 

- Insere na MT  todos os dados relativos às mobilidades dos docentes; 

- Redige o Contrato ERASMUS+ (Anexo C) correspondente à mobilidade a ser 

assinado pelo participante e pelo Comandante da AM; 
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- Envia uma cópia do Contrato de Mobilidade à DSGA, para conhecimento das 

disposições financeiras. 

(c) 1ª Fase – Antes da Mobilidade – DSGA 

Faz o pagamento da bolsa, conforme contrato de mobilidade. 

(d) 2ª Fase – Após a Mobilidade - Docente 

- Declaração comprovativa da realização da missão de formação na instituição 

de acolhimento (anexo H);  

- Relatório Final de Docente, a preencher online (MT), através de um e-mail 

enviado, diretamente ao docente, pela Comissão Europeia (MT); 

- Formulário de despesas de viagem (Anexo E);  

- Originais das despesas decorrentes da deslocação (fatura de pagamento da 

viagem; bilhete de avião e talões de embarque; bilhete de comboio; etc.). 

(e) 2ª Fase – Após a Mobilidade – GC 

- Informa a DSGA da confirmação da receção da chegada do participante; 

- Insere na MT todos os dados relativos às mobilidades dos docentes. 

(f) 2ª Fase – Após a Mobilidade – DSGA 

Faz o pagamento da bolsa, conforme contrato de mobilidade. 

f. Avaliação das candidaturas 
(1) A avaliação das candidaturas e atribuição das bolsas para missões de ensino, 

baseadas nos critérios de seriação, são da competência do Diretor de Ensino, 

podendo ser delegadas no seu adjunto.  

(2) Os resultados das candidaturas serão publicados em Ordem de Serviço (OS) e no 

portal da AM, no dia seguinte à sua aprovação.  

(3) As mobilidades apenas poderão ocorrer após a publicação dos resultados em OS. 

g. Critérios de Seriação 
(1) A atribuição de missões é efetuada de acordo com as seguintes prioridades: 

(a) Docentes que elejam missões para Instituições com as quais haja superior 

interesse nacional e ou do âmbito da defesa nacional. 

(b) Docentes que nunca efetuaram missões; 

(c) Docentes que já as efetuaram há mais de 3 anos; 

(d) Docentes que se propõem produzir materiais didáticos e/ou científicos novos no 

âmbito da sua especialidade; 

(e) Docentes que elejam missões para Instituições com as quais haja acordos 

bilaterais com o maior número de utilização por discentes; 

(f) Docentes que apesar de terem beneficiado de missões nos últimos três anos 

celebraram, pela primeira vez, um acordo bilateral com uma Instituição com a 

qual existe reciprocidade de mobilidade de docentes, desde que a missão vise a 
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preparação de futuros projetos de cooperação.  

(2) As missões de docentes são penalizadas de acordo com os seguintes critérios: 

(a) Docentes que tenham efetuado missões há menos de três anos; 

(b) Docentes que tenham desistido ou não tenham utilizado missões que lhes foram 

atribuídas nos três anos anteriores ao pedido de nova missão, sem motivo de 

força maior e sem respeito pelo prazo de desistência referido em 3. d. (2).  
(c) Outros critérios decorrentes de condições impostas pela Agencia Nacional (e.g. 

fluxo limitativo a um determinado país). 

(3) Em principio, não será concedida mais do que uma missão ao mesmo 

Departamento para a mesma Instituição, no âmbito do mesmo acordo bilateral, no 

mesmo concurso. 

(4) A seriação dos candidatos é efetuada de acordo com os critérios enunciados com a 

ponderação constante no quadro de seriação do anexo I. 

 

4. INSTRUÇÕES DE COORDENAÇÃO 
a. O facto de existir um acordo interinstitucional com outra Instituição estrangeira no âmbito 

do programa ERASMUS+, não implica necessariamente, a existência de atividades de 

mobilidade com essa Instituição. Isto significa que o docente que queira realizar um 

período de ensino numa Instituição estrangeira parceira, terá sempre que apresentar a 

sua candidatura à mobilidade junto da SPRI/GC. 

b. Quando a SPRI/GC receber da parte dos docentes os documentos finais, e nos casos 

aplicáveis, faz o pedido de pagamento da 2ª parte da bolsa, que tem em conta o custo 

real que o docente teve com as viagens de ida e volta.  

 

c. A SPRI/GC elabora todos os relatórios da responsabilidade da AM como instituição, 

previstos nos Contratos Financeiros celebrados com a AN, dentro dos prazos fixados 

nos mesmos. 

 

5. REVOGAÇÃO E ENTRADA EM VIGOR 
A presente NEP entra em vigor a partir da presente data. 

 
RASTRO HISTÓRICO 

Referência Data Comandante 

NTR NTR NTR 
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REFERÊNCIA INTERNA 
Nº: GC-2014-000358 Procº.: 00.530.0181, 02 de Julho de 2014 

 
 
 

O COMANDANTE  
 
 
 
 
 
 

José António Carneiro Rodrigues da Costa 
TGen 

  
DISTRIBUIÇÃO: Disponibilizado no portal colaborativo. 

 
ANEXOS:  

ANEXO A – Ficha de candidatura para mobilidade de docentes para missões de 

ensino; 

ANEXO B – Programa da Missão de Ensino; 

ANEXO C – Contrato de mobilidade entre a AM e o Docente; 

ANEXO D – Declaração comprovativa da realização da missão de ensino; 

ANEXO E – Formulário de despesas de viagem; 

ANEXO F – Ficha de candidatura para mobilidade de docentes para missões de 

formação; 

ANEXO G – Programa da Missão de Formação; 

ANEXO H – Declaração comprovativa da realização da missão de formação; 

ANEXO I – Quadro de seriação. 

 

X
DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE



  

  

Anexo C (Contrato de mobilidade entre a AM e o Docente) à NEP 112/1ª 

Contrato Erasmus+ 
 

AÇÃO-CHAVE 1  

Mobilidade individual para fins de aprendizagem  

 

Ensino Superior - Mobilidade de Pessoal para missões de ensino e/ou formação 

 
 
(denominação legal da instituição de envio e código Erasmus se aplicável), (se aplicável, para pessoal convidado 

de empresas [Nome completo da instituição de acolhimento]), sedeada na (morada e código postal/localidade 
da instituição), adiante designada por “instituição”, representada para efeitos de assinatura deste contrato pelo(a) 
(cargo do representante legal da IES, (nome do representante legal da IES),  
 

E 
 
 [Nome completo do Participante] 

Antiguidade no cargo:    Nacionalidade:    
Morada:       Departmento/serviço:      

Telefone:     E-mail: 
Género: [M/F]     Ano Académico: 20../20.. 
Participante com: uma subvenção comunitária   

bolsa zero comunitária  
A subvenção inclui apoio para necessidades especiais  
Subvenção comunitária combinada com dias a bolsa zero  

 
Why „if applicable » does it mean that the money can be paid in « cash » ? 
 

  
 
 

Adiante designado por “participante”, acordam nas Condições Especiais e Anexos abaixo, que são parte 
integrante deste contrato (“contrato”): 
Anexo I - Contrato de Mobilidade de Pessoal 
Anexo II - Condições Gerais 

 
As disposições apresentadas nas Condições Especiais prevalecem sobre as presentes nos anexos.  
 
Não é obrigatório que o anexo I a este contrato contenha assinaturas originais: cópias digitalizadas das 

assinaturas bem como assinaturas eletrónicas poderão ser aceites, desde que respeitem a legislação nacional 
sobre esta matéria.  

Número de identificação bancária para o qual deverá ser feita a transferência da subvenção:  
Titular da conta (se diferente do docente / pessoal): 
Nome do banco:  

BIC/SWIFT: se aplicável  Número IBAN/NIB: 

 

 



  

 

CONDIÇÕES ESPECIAIS 
 
ARTIGO 1º OBJETO DO CONTRATO 

1.1. A instituição deverá facultar apoio financeiro ao participante que realizará a atividade de mobilidade para 
[missões de ensino/formação/ensino e formação] no âmbito do Programa Erasmus+.  

1.2 Se aplicável, o participante aceita a subvenção no montante especificado no artigo 3.1 e compromete-se a 

executar a atividade de mobilidade para [missões de ensino/formação/ensino e formação], tal como 
descrito no Anexo I. 

1.3. As alterações ao Contrato deverão ser solicitadas, por notificação formal via postal ou em mensagem 
eletrónica, e acordadas por ambas as partes. 

 
ARTIGO 2 – ENTRADA EM VIGOR E DURAÇÃO DA MOBILIDADE 

2.1 O contrato entra em vigor a contar a partir da data da aposição da assinatura pela última das duas partes 
contratantes. 

2.2 O período de mobilidade deverá decorrer a partir de (data de início) e terminar em (data de fim). A data 

de início e a data de fim do período de mobilidade deverão coincidir, respetivamente, com o primeiro dia 
em que o participante deverá estar presente na organização de acolhimento e o último dia em que o 
participante deverá estar presente na organização de acolhimento. [os dias de viagem não se encontram 

incluídos na duração total do período de mobilidade.] 
2.3 [Para pessoal para formação] O participante deverá receber subvenção proveniente do orçamento da UE 

correspondente a […] dias de atividade [se o participante receber uma subvenção proveniente do 

orçamento da UE: este número de dias deverá ser igual à duração do período de mobilidade; e […] dias 
de viagem.  
[Para docentes em missão de ensino] O participante realizará um período de ensino com um total de […] 

horas durante [...] dias.  
2.4  A duração total do período de mobilidade não deverá exceder 2 meses e deverá ter um mínimo de 2 dias 

por atividade de mobilidade. No caso da mobilidade de docentes em missão de ensino, deverá ter um 

mínimo de 8 horas de ensino por semana (ou por um período de estadia mais curto). 
2.5  O participante poderá apresentar qualquer pedido de prolongamento do período de mobilidade durante 

o período estipulado no artigo 2.4. Se a instituição aprovar o prolongamento da duração do período de 

mobilidade, o contrato deverá ser alterado em conformidade. 
2.6 O Certificado de Presença deverá mencionar as datas efetivas de início e de fim do período de 

mobilidade.  
 

ARTIGO 3 – SUBVENÇÃO 

3.1. A instituição opta por uma das seguintes opções (assinalar com um X): 

Opção 1 - A instituição deverá facultar ao participante apoio individual e de viagem sob a forma de 
contribuição em espécie ou, no caso de o participante adiantar o financiamento, reembolsar esse 
adiantamento de acordo com o regulamento interno da organização. Neste caso, a instituição deverá 

assegurar que os serviços prestados cumprem os níveis de qualidade e segurança necessários. 
Opção 2 - O participante deverá receber da instituição uma subvenção de [….] EUR para [viagem/apoio 
individual] e uma contribuição em espécie ou um reembolso para [viagem/apoio individual]. Neste caso, 

a instituição deverá assegurar que os serviços prestados cumprem os níveis de qualidade e segurança 
necessários e estejam em conformidade com o regulamento interno da [instituição/organização]. 

3.2 Quando aplicável, o reembolso de custos incorridos com necessidades especiais deverá basear-se em 

documentos de suporte facultados pelo participante. 
3.3 A subvenção não poderá ser utilizada para cobrir custos semelhantes já financiados pelo orçamento da 

União. 

3.4  Não obstante o Artigo 3.3, a subvenção é compatível com qualquer outra fonte de financiamento. 
3.5 Se o participante não cumprir com o estipulado no contrato deverá devolver total ou parcialmente o 

apoio financeiro. No entanto, o reembolso não deverá ser solicitado se o participante tiver sido impedido 

de completar as suas atividades de mobilidade por motivos de força maior, tal como descrito no Anexo II. 
Estes casos deverão ser reportados pela instituição de envio e aprovados pela AN. 

  



  

 

ARTIGO 4 – MODALIDADES DE PAGAMENTO 

4.1 Esta regra aplica-se somente no caso de seleção da opção 3 do artigo 3.1. No prazo de 30 dias 
consecutivos após a assinatura do contrato por ambas as partes, e o mais tardar até à data de início do 

período de mobilidade, deve ser efetuado o primeiro pagamento ao beneficiário, correspondente a 
[entre 70% e 100%] do montante especificado no artigo 3.1. 

4.2 A submissão do relatório online pelo participante deverá ser considerado como o pedido de pagamento 

do balanço da subvenção. A instituição terá 45 dias consecutivos para efetuar o pagamento deste 
montante ou emitir uma ordem de cobrança no caso de um reembolso. 

4.3 O participante deverá apresentar prova das datas de início e de fim efetivas do período de mobilidade, 

sob a forma de um certificado de presença facultado pela organização de acolhimento. 
 
ARTIGO 5 – RELATÓRIO ONLINE 

5.1. O participante deverá completar e submeter o relatório online depois da mobilidade no estrangeiro e no 
prazo de 30 dias consecutivos a contar da data de receção do convite para submissão do relatório. 

5.2 Os participantes que não completarem e não submeterem o relatório online poderão ter que 
reembolsar, a pedido da sua instituição, total ou parcialmente a subvenção recebida. 

 

ARTIGO 6 – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E FORO 

6.1 A subvenção é regida pelos termos do presente contrato, pela legislação comunitária aplicável e, de 
forma subsidiária, pela legislação portuguesa. A AN e o beneficiário podem interpor procedimentos 

judiciais, junto da Comarca de Lisboa, relativamente a decisões tomadas pela outra parte no que 
respeita à aplicação dos requisitos do contrato e ao acordado para a sua implementação. 

6.2 O tribunal competente, designado de acordo com a legislação nacional aplicável, terá a competência 

exclusiva para dirimir quaisquer litígios entre a instituição e o participante, no que respeita à 
interpretação, aplicação e legitimidade do presente Contrato, no caso de o respetivo diferendo não 
poder ser resolvido amigavelmente. 

 
ASSINATURAS 
 

Pelo participante Pela instituição 
[nome próprio e apelidos] [função/nome próprio e apelidos] 
 

 
[Assinatura] [Assinatura] 
 

[local], [data] [local], [data] 
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Contrato Erasmus+ 
 

AÇÃO 1  
Mobilidade individual para fins de aprendizagem  

 

Ensino Superior - Mobilidade de Pessoal para missões de ensino e/ou formação 
 

 

 



 

  5 

 
 

 
Anexo II 

 

 

CONDIÇÕES GERAIS 

 
 
 
Artigo 1º: Responsabilidade 
 

Cada parte contratante exonera a outra de qualquer 

responsabilidade civil relativa a danos ou prejuízos causados 

a si ou ao seu pessoal, resultantes das atividades que são 
objeto do presente contrato, desde que os referidos danos 

ou prejuízos não resultem de conduta grave e deliberada da 
outra parte ou do seu pessoal. 

 
A Agência Nacional portuguesa, a Comissão Europeia ou o 

pessoal que as constitui, não poderão, em caso algum, ser 
responsabilizados por eventuais danos de qualquer natureza 

causados durante a execução do período de mobilidade. 
Consequentemente, a Agência Nacional portuguesa e a 

Comissão Europeia não aceitarão nenhum pedido de 
indeminização ou reembolso acompanhados deste tipo de 

reclamação.  
 

 
Artigo 2º: Resolução do Contrato 
 

O não cumprimento, por parte do participante, de qualquer 

uma das obrigações emanadas do presente contrato, e sem 
prejuízo das consequências previstas na lei aplicável, confere 

à instituição plenos poderes para rescindir ou resolver o 
presente contrato, sem necessidade de recurso a demais 

diligências, se o participante não realizar nenhuma ação no 
prazo de um mês após receção da notificação por correio 

registado. 
 

Se o participante cessar o contrato antes do fim do período 
contratual ou se não cumprir com o disposto no contrato, 

terá de proceder ao reembolso do montante de subvenção 
já pago. 

 
 

Se o participante cessar o contrato por motivos de força 

maior, ou seja, qualquer situação ou acontecimento  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
imprevisível ou excecional, independente da sua vontade e 

não imputável a erro ou negligência da sua parte, o 
participante terá direito a receber o montante da subvenção 

correspondente ao período de mobilidade efetivo conforme 
definido no número 2 do artigo 2º. Quaisquer verbas 

remanescentes terão de ser reembolsadas, exceto se 
acordado de outra forma com a organização de envio. 

 
 

Artigo 3º: Proteção de Dados 
 

Quaisquer dados pessoais mencionados no contrato serão 
tratados em conformidade com o Regulamento (EC) N.º 

45/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, sobre a 
proteção de indivíduos e relativa ao processamento de 

dados pessoais pelas instituições e órgãos comunitários e no 
livre tratamento de tais informações. A instituição, a AN e a 

CE podem utilizar informações desta natureza quando 
diretamente relacionadas com a execução e 

acompanhamento do presente contrato, sem prejuízo da 
possibilidade de fornecer os dados aos órgãos responsáveis 

pela inspeção e auditoria, de acordo com a legislação 
comunitária (Tribunal de Contas ou o Serviço Europeu de 

Luta Antifraude (OLAF)). 
 

 
O participante pode, por ofício escrito, ter acesso aos seus 

dados pessoais e corrigir quaisquer informações erradas ou 
incompletas. O participante deve dirigir quaisquer questões 

sobre o tratamento dos seus dados pessoais à instituição 
e/ou à Agência Nacional. O participante pode apresentar 

uma reclamação contra o tratamento dos seus dados 
pessoais junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados, 

no que respeita à utilização dos dados pela instituição de 
envio e/ou pela AN, ou junto da Autoridade Europeia para a 
Proteção de Dados, no que respeita a utilização dos dados 

pela CE. 
 

 
Artigo 4º: Controlo e Auditorias 
 

As partes contratantes comprometem-se a fornecer toda e 
qualquer informação detalhada, solicitada pela Comissão 

Europeia, pela Agência Nacional portuguesa ou por qualquer 
outro órgão externo autorizado pela Comissão Europeia ou 

pela Agência Nacional portuguesa, com o objetivo de 
verificar se o período de mobilidade e os termos do 

contrato estão a ser devidamente implementados. 

 
 

 
 



 

 

 

 

 
   

 

Anexo A (FICHA DE CANDIDATURA PARA MOBILIDADE DE DOCENTES 

PARA MISSÕES DE ENSINO) à NEP 112/1º 

 
FICHA DE CANDIDATURA PARA MOBILIDADE DE DOCENTES PARA 

MISSÕES DE ENSINO EM 20xx/20xx 

 

IDENTIFICAÇÃO DO DOCENTE 

Nome:  

Departamento de origem:  

Área de estudo leccionada:  Código de Área  

Categoria (de acordo com estatuto de carreira docente)/Posto:  

Tel.: _______________    Fax: _______________  Tlm.: ______________  E-mail: _____________________ 

BI/CC* __________________  NIF* _____________________ 

Número de Identificação Bancário (NIB) ______________________________ 

* - Anexe Fotocópia destes documentos.  

MISSÃO DE ENSINO NO ESTRANGEIRO  

Instituição de Ensino Superior anfitriã  

Área de estudo da missão:  Código de Área  

Duração prevista da missão - N.º de semanas                Total horas/semana: ____ 

De: __________________(dia/mês/ano) a: _________________(dia/mês/ano)  

 

Caso não conheça ainda as datas definitivas deve indicar o período provável e se já 
acordou a missão com a Academia anfitriã para este ano lectivo.  

  

 

Alguma vez efectuou missões de ensino? Em caso afirmativo, indique quando e onde. 

  

______________________________________________________________________________________ 

 

Que factores o motivaram a candidatar-se a um período de ensino ERASMUS neste 
ano lectivo? 

  

  

  

De entre as Academias com Acordo Bilateral, em que se fundamentou a escolha 
efectuada? 

  

  

 

Já existia outra forma de cooperação com a Academia anfitriã? 

Não  / Sim  (especifique)  



 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

OBJECTIVOS DA MISSÃO DE ENSINO A QUE SE CANDIDATA 

(referir, entre outros, os seguintes aspectos, sempre que aplicáveis): 

 

 Grau académico dos destinatários (licenciatura, mestrado, doutoramento) 

 Leccionação (aulas, seminários)   

 Produção de materiais didáticos e/ou científicos novos (em caso afirmativo, indicar 
quais) 

 Preparação de futuros projectos de cooperação (em caso afirmativo, indicar quais) 

 Língua utilizada na missão de ensino 

 Desenvolvimento e/ou aplicação de nova metodologia pedagógica  

 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

                                                                                   Data: ___/___/___ 

 

                                                                                           O Docente, 

 

                                                                         ________________________________ 

                                                                                                                (Assinatura legível) 

 

 
 



 

 

ANEXO E (FORMULÁRIO DE DESPESAS DE VIAGEM) À  NEP 112/ 1ª 

  

Programa ERASMUS+ 
Mobilidade de Docentes 

 

Despesas de Viagem  
 

Nome do Docente:       

Serviço/Departamento:       

Universidade de Acolhimento:       

 

A viagem teve início em       (Local) a      /     /      (Data) 

A viagem terminou em       (Local) a      /     /      (Data) 

 

Todos os tickets de despesa das viagens e talões de embarque (boarding passes) devem ser 
obrigatoriamente entregues, juntamente com este formulário. 

 

DESPESAS DE VIAGEM  

Nº do 
ticket/recibo 

Data da 
deslocação 

Percurso 
Valor (em 

€) 

        /  /                 € 

        /  /                 € 

        /  /                 € 

        /  /                 € 

        /  /                 € 

        /  /                 € 

        /  /                 € 

        /  /                 € 

        /  /                 € 

        /  /                 € 

        /  /                 € 

        /  /                 € 

        /  /                 € 

        /  /                 € 

 TOTAL       € 

 
Nº de documentos anexos:       
 
 

O Docente:  

Data:       /     /      

 



                                  
         

 

 
Im0125_02 

1 

Higher Education  
Mobility Agreement form 

Participant’s name 
  

Anexo B (Programa da Missão de Ensino) à NEP 112/1ª 

STAFF MOBILITY FOR TEACHING 
MOBILITY AGREEMENT 

The Teacher 
Last name (s)  First name (s)  

Seniorityi  Nationalityii  

Sex [M/F]  Academic year 20../20.. 

E-mail    
 

The Sending Institution/Enterprise 
Name  Academia Militar Size of enterpriseiii  

(if applicable) 
 

Erasmus code  
(if applicable) 

 

P LISBOA 108 Department/unit  

Address  Country/ 

Country codeiv 

 

Contact person  
name and position 

 Contact person 
e-mail / phone 

 

Type of enterprise: 
NACE codev  
(if applicable) 

  ------------------- 

  

 

The Receiving Institution 
Name  Department/unit  

Erasmus code  
(if applicable) 

 

 

Address  Country/ 
Country code 

 

Contact person 
name and position 

 Contact person 
e-mail / phone 

 

 

 

For guidelines, please look at the end notes on page 3.   



                                  
         

 

 
Im0125_02 

2 

Higher Education  
Mobility Agreement form 

Participant’s name 
  

 Section to be completed BEFORE THE MOBILITY 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME 
Planned period of the teaching activity: from [day/month/year] till [day/month/year] 

Duration (days): ………………….  

□ Additional day for travel needed directly before the first day of the activity abroad 

□ Additional day for travel needed directly following the last day of the activity abroad 

Subject fieldvi: …………………. 

Level: Short cycle (EQF level 5) □; Bachelor or equivalent first cycle (EQF level 6)  □; Master or equivalent 

second cycle (EQF level 7)  □; Doctoral or equivalent third cycle (EQF level 8) □ 

Number of students at the receiving institution benefiting from the teaching programme: 
……………… 

Number of teaching hours: ………………… 

Overall objectives of the mobility: 

 

 

 

 

 

Added value of the mobility (both for the institutions involved and for the 
teacher): 

 

 

 

 

 

Content of the teaching programme: 

 

 

 

 

Expected outcomes and impact (not limited to the number of students 
concerned): 

 

 



                                  
         

 

 
Im0125_02 

3 

Higher Education  
Mobility Agreement form 

Participant’s name 
  

II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES 

By signingvii this document, the teacher, the sending institution/enterprise and the receiving 
institution confirm that they approve the proposed mobility agreement. 

The sending higher education institution supports the staff mobility as part of its modernisation 
and internationalisation strategy and will recognise it as a component in any evaluation or 
assessment of the teacher. 

The teacher will share his/her experience, in particular its impact on his/her professional 

development and on the sending higher education institution, as a source of inspiration to 
others.  

The teacher and receiving institution will communicate to the sending institution/enterprise 
any problems or changes regarding the proposed mobility programme or mobility period. 

The teacher 

Name: 

Signature:  Date:  
 

The sending institution/enterprise 

Name of the responsible person: 

Signature:   Date:   
 

The receiving institution 

Name of the responsible person: 

Signature:   Date:  

 

 

                                                
i Seniority:  Junior (approx. < 10 years of experience), Intermediate (approx. > 10 and < 20 years of 

experience) or Senior (approx. > 20 years of experience). 

ii Nationality: Country to which the person belongs administratively and that issues the ID card and/or 

passport. 

iii Size: according to the number of staff, the enterprise should be defined as small (1-50), medium (51-

250) or large (>251). 

iv Country code: ISO 3166-2 country codes available at: https://www.iso.org/obp/ui/#search. 

v The top-level NACE sector codes available at 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE
_REV2&StrLanguageCode=EN 

vi
 The ISCED-F 2013 search tool available at http://ec.europa.eu/education/tools/isced-f_en.htm should 

be used to find the ISCED 2013 detailed field of education and training that is to the subject taught. 
vii Circulating papers with original signatures is not compulsory. Scanned copies of signatures or digital 

signatures may be accepted, depending on the national legislation. 

https://www.iso.org/obp/ui/#search
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=EN
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=EN
http://ec.europa.eu/education/tools/isced-f_en.htm
http://ec.europa.eu/education/tools/isced-f_en.htm


Anexo I (Quadro de seriação) à NEP 112/1ª

1. Nunca lhe foi concedida uma missão 1

2. Já lhe foram concedidas Missões:

- Há mais de 3 anos 1

- Há menos de 3 anos, mas desistiu no prazo regulamentar.
1

- Há menos de 3 anos mas celebrou pela 1ª vez um Acordo

Bilateral com uma Universidade com a qual existe

reciprocidade de mobilidade de docentes, e a missão visa

futuros projetos de cooperação.

1,5

3. Propõe produzir materiais didáticos novos no âmbito da

sua especialidade.
2

4. Missão em Instituição com a qual há Acordo Bilateral com 

maior número de utilização por discentes.

0,5

5. Missão que visa a preparação de futuros projetos de

cooperação.
1,5

6. Docentes que elejam missões para Instituições de Ensino

Superior com as quais haja superior interesse nacional e/ou

no âmbito da defesa nacional.
1

6. Já lhe foram concedidas Missões:

- Há menos de 3 anos. -0,5

- Há menos de 3 anos mas desistiu fora do prazo

regulamentar sem motivo de força maior.
-2

- Outro critério definido pelo Comandante da AM

TOTAL

Critérios de Seriação Pontuação



Candidato
Nome

Departamento

0



 

 

 

                 

To be delivered to 
Military Academy 

International Relations Unit, 
Rua Gomes Freire, 1169-203 LISBOA, PORTUGAL 

e-mail: am@mail.exercito.pt  

Anexo D (Declaração comprovativa da realização da missão de ensino) à NEP 112/1ª 

ERASMUS + 
 
 

CONFIRMATION OF ERASMUS TEACHING ASSIGNMENT (STA) 
 
 
TEACHER 

Family name:       

First name:       

 
 
SENDING INSTITUTION 
Country: Portugal ERASMUS Code: P  LISBOA 108 

Name of the Sending Institution: Academia Militar 

Faculty/ Department:       

 
 
HOST INSTITUTION 

Country:       ERASMUS Code:       

Name of the Host Institution:       

Faculty/ Department:       

 
 
We hereby confirm that Prof.       completed a ERASMUS+ Teaching Assignment at our 

University, from      /     /      to      /     /     , with a total duration of       

teaching hours. 

 
 
 
Date: 
 
Name and signature of the ERASMUS Coordinator: 
 
Official stamp: 
 



         

 

 

Higher Education  
Mobility Agreement form 
Participant’s name 
  

Anexo G (Programa da Missão de Formação) à NEP 112/1ª 

STAFF MOBILITY FOR TRAINING 

MOBILITY AGREEMENT 
 

The Staff Member 

Last name  First name  

Seniority1  Nationality2  

Sex [M/F]  Academic year 20../20.. 

E-mail    

 

The Sending Institution 

Name  Department/unit  

Erasmus code  
(if applicable) 

  

 

Address  Country/ 
Country code3 

 

Contact person  
name and position 

 Contact person 
e-mail / phone 

 

 

The Receiving Institution / Enterprise 

Name   Size of enterprise4  
(if applicable) 

 

Erasmus code  
(if applicable) 

 

 Department/unit  

Address  Country/ 
Country code 

 

Contact person, 
name and position 

 Contact person 
e-mail / phone 

 

Type of enterprise: 
NACE code 5 
(if applicable) 

   

 

 

For guidelines, please look at the end notes on page 3.   



         

 

 

Higher Education  
Mobility Agreement form 
Participant’s name 
  

Section to be completed BEFORE THE MOBILITY 

I. PROPOSED MOBILITY PROGRAMME 

Planned period of the training activity: from [day/month/year] till [day/month/year] 

□ Additional day for travel needed directly before the first day of the activity abroad 

□ Additional day for travel needed directly following the last day of the activity 

abroad 

Overall objectives of the mobility: 

Added value of the mobility (both for the institutions involved and for the 

staff member): 

Activities to be carried out 

Expected outcomes and impact: 

 

II. COMMITMENT OF THE THREE PARTIES 

By signing6 this document, the staff member, the sending institution and the 
receiving institution/enterprise confirm that they approve the proposed mobility 

agreement. 

The sending higher education institution supports the staff mobility as part of its 
modernisation and internationalisation strategy and will recognise it as a component 
in any evaluation or assessment of the staff member. 

The staff member will share his/her experience, in particular its impact on his/her 
professional development and on the sending higher education institution, as a 

source of inspiration to others.  

The staff member and receiving institution/enterprise will communicate to the 
sending institution any problems or changes regarding the proposed mobility 
programme or mobility period. 

The staff member  

Name: 

Signature:  Date:  

 

The sending institution/enterprise 

Name of the responsible person: 

Signature:   Date:   

 

The receiving institution 

Name of the responsible person: 

Signature:   Date:  



         

 

 

Higher Education  
Mobility Agreement form 
Participant’s name 
  

 

                                                

1  Seniority:  Junior (approx. < 10 years of experience), Intermediate (approx. > 10 and < 20 

years of experience) or Senior (approx. > 20 years of experience). 

2  Nationality: Country to which the person belongs administratively and that issues the ID 
card and/or passport.    

3 Country code: ISO 3166-2 country codes available at: https://www.iso.org/obp/ui/#search. 

4 Size: according to the number of staff, the enterprise should be defined as small (1-50), 

medium (51-250) or large (>251). 

5 The top-level NACE sector codes available at 
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrN
om=NACE_REV2&StrLanguageCode=EN 

6 Circulating papers with original signatures is not compulsory. Scanned copies of signatures or 
digital signatures may be accepted, depending on the national legislation.   

https://www.iso.org/obp/ui/#search
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=EN
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_REV2&StrLanguageCode=EN


 

 

 

Anexo F (Ficha de candidatura para a mobilidade de docentes para missões de formação) à NEP 

112/1ª 

 

PROGRAMA ERASMUS+ 

Mobilidade de Pessoal para Formação  

ANO ACADÉMICO 20  /20   

Instituição de origem 

CÓDIGO: P LISBOA 108                                      NOME: Academia Militar 

Serviço/ Departamento:       

Instituição de Acolhimento 

CÓDIGO:       NOME:       

Dados do Candidato 

Nome:       

Data de Nascimento:      /     /        B.I./C.C: N.º *:                      Nª Contribuinte *:       

Nacionalidade:              E-mail:      @      

Morada:         Código Postal:      -        

Localidade:        Telefone:       

Número de Identificação Bancária (NIB):       

Categoria (de acordo com estatuto da carreira docente)/Posto:       

* Por favor anexe fotocópia destes documentos: BI/CC e cartão de contribuinte 

Período de formação no estrangeiro 

Início:      /     /       Fim:      /     /      

N.º Total de dias:                            Total horas:       
 

 

 

Caso não conheça ainda as datas definitivas deve indicar o período provável e se já acordou a 

missão com a Academia anfitriã para este ano letivo.  

  

 
Alguma vez efetuou missões de ensino? Em caso afirmativo, indique quando e onde. 

  
________________________________________________________________________________ 
 

Que fatores o motivaram a candidatar-se a um período de ensino ERASMUS neste ano letivo? 

  

  
  
 



 

De entre as Academias com Acordo Bilateral, em que se fundamentou a escolha efetuada? 

  
  
 
Já existia outra forma de cooperação com a Academia anfitriã? 

Não  / Sim  (especifique)  

 

 

 

OBJECTIVOS DA MISSÃO DE FORMAÇÃO A QUE SE CANDIDATA 

(referir, entre outros, os seguintes aspetos, sempre que aplicáveis): 

 

 Preparação de futuros projetos de cooperação (em caso afirmativo, indicar quais) 

 Língua utilizada na missão de ensino 

 Desenvolvimento e/ou aplicação de novas práticas e metodologias pedagógicas  

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

O/A candidato/a   

Data: ___/ ___/ ______      



 

 

 

                 

To be delivered to 
Military Academy 

International Relations Unit, 
Rua Gomes Freire, 1169-203 LISBOA, PORTUGAL 

e-mail: am@mail.exercito.pt  

Anexo H (Declaração comprovativa da realização da missão de Formação) à NEP 112/1ª 

ERASMUS + 
 
 

CONFIRMATION OF ERASMUS TRAINING ASSIGNMENT (STT) 
 
 
TEACHER 

Family name:       

First name:       

 
 
SENDING INSTITUTION 
Country: Portugal ERASMUS Code: P  LISBOA 108 

Name of the Sending Institution: Academia Militar 

Faculty/ Department:       

 
 
HOST INSTITUTION 

Country:       ERASMUS Code:       

Name of the Host Institution:       

Faculty/ Department:       

 
 
We hereby confirm that Prof.       completed a ERASMUS+ Training Assignment at our 

University, from      /     /      to      /     /     . 

 
 
 
Date: 
 
Name and signature of the ERASMUS Coordinator: 
 
Official stamp: 
 


