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Mobilidade
OBS. 1 - Substituir no PG.04, no item acordos interinstitucionais de mobilidade, esta designação por acordos interinstitucionais e atividades de mobilidade.
Mobilidade
OBS. 2 -  A Organização deve avaliar o interesse, em incluir no PG.04, o modo de proceder relativo à divulgação do relatório anual de atividade da mobilidade. Deve, também, criar outros mecanismos de divulgação da carta ERASMUS+.  Deve ainda clarificar, o modo de proceder relativo à monitorização das atividades de mobilidade conforme o PG.04. 
Mobilidade
OBS. 3 -  A Organização deve avaliar o interesse em rever os indicadores, nomeadamente incluir nº de visitas.
Mobilidade
OBS.4 - A Organização deve avaliar o interesse em clarificar o modo de proceder relativo à monitorização das atividades de mobilidade conforme PO.15. Deverá, também, analisar se deve incluir apenas a  publicitação das atividades dos trabalhadores incoming ou se é necessário publicitação das atividades dos trabalhadores outgoing, conforme PO.15. Deverá, igualmente, avaliar a necessidade de incluir no PO.15, a reunião de avaliação com o trabalhador incoming efetuada pela coordenadora do serviço.
Mobilidade
OBS.5 - A Organização deve avaliar o interesse em clarificar no PO.15: os mecanismos de avaliação das visitas, a análise dos dados das visitas institucionais e o Welcome ESEP. Deverá, ainda, avaliar a necessidade de fornecer um cartão de identificação aos visitantes.
Mobilidade 
OBS.6 - A Organização deve avaliar o interesse em incluir, apenas no PG.04, a informação referente ao item Promoção de relações exteriores. Foi evidenciado que esse item está descrito, no PO.14 e PO.15, em dois procedimentos da mesma forma. Deverá, ainda, evidenciar a forma como avalia a visita e analisa os dados das visitas institucionais, conforme PO.15.
Mobilidade
OBS.7 - A Organização deve avaliar o interesse em incluir, o formulário de pré-candidatura em mobilidade estudantes outgoing  (anexo 3 edital) em documento do SGQ. (PO.14)
Mobilidade
OBS. 8 - A Organização deve avaliar o interesse em incluir, no PO.14, na mobilidade incoming, a inclusão do preenchimento do "evidence of placement" (MOD.148) ou documento da IO. No item da mobilidade outgoing incluir no item 26. para além do preenchimento do MOD.148 a possibilidade de ser ou o modelo da IA.
Mobilidade
NC 1 - Não foi evidenciado o preenchimento sistemático do MOD.114 e o MOD.148 conforme PO.14, nem o MOD.85 (necessário efetuar a revisão ao modelo). São utilizados outros documentos não codificados.
Mobilidade
NC 2 - Na mobilidade outgoing não foi evidenciado o envio do contrato ERASMUS+ ao CGR-COC conforme PO.14. A prática sistemática é enviar a declaração de recibo. O preenchimento do MOD.114 é da responsabilidade do estudante e não do GAMII, conforme descrito no PO.14.
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