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I – ÂMBITO 

 Aplicável à gestão de atividades resultantes de programas nacionais e internacionais de mobilidade de estudantes, 

recém-graduados e trabalhadores. 

II – OBJETIVOS 

 Estabelecer acordos interinstitucionais com instituições de ensino superior. 

 Assegurar as atividades de cada programa nacional e/ou internacional. 

 Avaliar e melhorar as atividades de cada programa nacional e/ou internacional. 

 Assegurar a gestão financeira dos programas de mobilidade. 

 Desenvolver atividades promotoras da mobilidade. 

 Assegurar, avaliar e melhorar as atividades das visitas institucionais. 

 Garantir o cumprimento da regulamentação em vigor. 

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

A - DEFINIÇÕES 

Mobilidade – integra um conjunto de programas que possibilita o intercâmbio, a nível nacional e internacional, de 

estudantes, recém-graduados e trabalhadores em instituições de ensino superior com as quais a ESEP possui 

protocolos de colaboração. Estes programas podem ocorrer em 2 tipos de modalidades:  

Mobilidade incoming – reporta-se a estudantes e trabalhadores de outras instituições de ensino superior que realizam 

um período de mobilidade na ESEP. 

Mobilidade outgoing - reporta-se a estudantes, recém-graduados e trabalhadores da ESEP que realizam um período 

de mobilidade noutras instituições de ensino superior. 

IES - Instituições de Ensino Superior. 

IA – Instituição de Acolhimento (inclui IES ou organização público privada). 

ANEEF - Agência Nacional Erasmus + Educação e Formação. 

OLS – On line Linguistic Support. 

IO – Instituição de Origem 

B - ORIENTAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO 

 As atividade de mobilidade seguem o descrito no regulamento da mobilidade de estudantes e recém-graduados 

ou regulamento da mobilidade dos trabalhadores, consoante aplicável. 

IV – RECURSOS  

 NP EN ISO 9001. 

 Manual de gestão da qualidade. 
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V – AÇÕES 

Ação Responsabilidade 

Carta Erasmus  

1. Elaborar candidatura à carta ERASMUS+, quando aplicável. GAMII, Presidente 

2. Conceder e emitir a carta ERASMUS+, quando aplicável. Comissão europeia 

3. Validar a carta ERASMUS+. Presidente 

4. Divulgação da carta ERASMUS+. GDIAP 

Gestão financeira  

1. Elaborar candidatura ao contrato financeiro. GAMII 

2. Assinar o contrato financeiro. Presidente e ANEEF 

3. Enviar a subvenção comunitária com atividades, apoio individual e atribuição de 

n.º de licenças OLS. 
ANEEF 

4. Confirmar a subvenção comunitária. GAMII 

5. Aprovar o número total de bolsas e a sua distribuição por contingentes. Presidente 

6. Aceitar a subvenção. Presidente 

7. Rececionar a transferência orçamental de acordo com o contrato financeiro. CGR-COC 

8. Planear a distribuição das verbas pelo tipo de atividade e envio do planeamento 

ao presidente. 

GAMII com a colaboração da 

administradora 

9. Aprovar o planeamento. Presidente 

10. Solicitar o pedido de cabimento por fluxo. Administradora 

11. Enviar informação relativa ao pedido de cabimento por fluxo. GAMII 

12. Elaborar relatórios intercalares e finais definidos no contrato financeiro. GAMII e administradora 

13. Validar relatórios intercalares e finais definidos no contrato financeiro. Administradora 

14. Aprovar os relatórios intercalares e finais. Presidente 

Acordos interinstitucionais de mobilidade  

1. Preparar as propostas de acordos interinstitucionais. GAMII 

2. Analisar as propostas de acordos interinstitucionais, quando aplicável. Assessoria jurídica, 

Representantes da IES 

3. Formalizar o acordo interinstitucional (modelo ANEEF (inter-institutional 

agreement), ou o modelo MOD.147 e, se necessário, o MOD.108 ou outro validado 

pela assessoria jurídica). 

Representantes da IES 

4. Divulgar os acordos interinstitucionais. GAMII e GDIAP  

5. Rever os acordos interinstitucionais, quando necessário. GAMII 

6. Preparar, organizar e avaliar as atividades de mobilidade incoming e outgoing de 

estudantes e recém-graduados de acordo com o PO.14. 

GAMII, estudantes e recém-

graduados 



 

 

Elaborado por: 
Ilda Fernandes 
Maria do Céu 
Almeida 
 

Data: 
22/07/2015 

Verificado por: 
Ilda Fernandes 
 

Data: 
27/10/2015 

Aprovado por: 
Presidente 

Data: 
28/10/2015 

 

MOD.12.00   

PROCEDIMENTO GERAL 
Mobilidade 

Código: PG.04 
Revisão: 0 
Página 3 de 3 

Ação Responsabilidade 

7. Preparar, organizar e avaliar as atividades de mobilidade de trabalhadores ou 

promoção de relações exteriores de acordo com o PO.15. 
GAMII e trabalhadores 

8. Monitorizar as atividades de mobilidade. GAMII 

9. Elaborar o relatório anual de atividades e enviar ao presidente. GAMII 

 

VI – FLUXOGRAMA 

 Não aplicável. 

 

VII DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

 Regulamento da mobilidade de estudantes e recém-graduados. 

 Regulamento da mobilidade dos trabalhadores. 

 Guia de cursos/nursing degree course guide. 

 PO.14 – Mobilidade de estudantes e recém-graduados. 

 PO.15 – Mobilidade de trabalhadores. 

 MOD.108 – Acordo interinstitucional. 

 MOD.147 – Carta de parceria para a mobilidade. 

 Formulário Inter-institutional agreement (ANEEF). 


