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ANEXO 

Orientações para a execução das medidas de inclusão dos programas Erasmus+ e Corpo 

Europeu de Solidariedade 

A Comissão, em consulta com as partes interessadas, pode especificar mais ainda a execução 

das medidas de inclusão estabelecidas na presente decisão, em orientações de execução a 

elaborar e atualizar ao longo do período de vigência dos programas Erasmus+ e Corpo 

Europeu de Solidariedade 2021-2027.  

No âmbito do ciclo de vida regular do programa, podem ser desenvolvidas e 

progressivamente melhoradas as seguintes orientações:  

1. Documentos de referência do programa: A Comissão pode fornecer orientações às 

partes interessadas sobre as modalidades de aplicação das medidas de inclusão e 

diversidade em documentos como os convites à apresentação de propostas e os guias 

dos programas, nas orientações destinadas aos peritos que avaliam as propostas de 

projetos, bem como nos formulários de candidatura, e noutros documentos técnicos, 

como a Estratégia para a Inclusão e Diversidade1.  

2. Atividades no âmbito da gestão das agências nacionais do Erasmus+ e do Corpo 

Europeu de Solidariedade: No âmbito do seu processo de avaliação periódica, as 

agências nacionais devem fornecer informações sobre o impacto dos seus planos 

nacionais no domínio da inclusão e diversidade e sobre a forma como contribuem 

para os objetivos globais de inclusão e diversidade dos Programas a nível da União.  

3. Materiais de comunicação e orientações estratégicas: Além dos documentos de 

referência do programa, a Comissão pode elaborar outros documentos de orientação 

com recomendações úteis, histórias de sucesso e boas práticas dirigidas às agências 

nacionais do Erasmus+ e do Corpo Europeu de Solidariedade e à Agência de 

Execução Europeia da Educação e da Cultura (EACEA), às organizações 

beneficiárias e aos potenciais participantes com menos oportunidades, a fim de 

apoiar qualitativamente a aplicação de medidas de inclusão e diversidade e de 

sensibilizar para as diferentes oportunidades oferecidas. Estes materiais e orientações 

devem ser desenvolvidos em cocriação com as partes interessadas relevantes neste 

domínio.  

Se for caso disso, a Comissão, com o apoio das estruturas de execução pertinentes, assegurará 

uma ampla divulgação dos materiais referidos no ponto 3 do segundo parágrafo. Tal será feito 

através de sítios Web dedicados, das redes sociais e de outras formas de comunicação, 

procurando garantir a visibilidade e sensibilização junto dos potenciais beneficiários e 

participantes com menos oportunidades, e promovendo a participação ativa desses potenciais 

beneficiários e participantes no processo de cocriação de programas Erasmus+ e Corpo 

Europeu de Solidariedade que sejam mais inclusivos e diversificados.  

 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/implementation-guidelines-erasmus-and-european-

solidarity-corps-inclusion-and-diversity_en 


