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“Learning is the process whereby knowledge is created through the transformation of experience” (Kolb, Experiential Learning, p. 38). 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 I.  ESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DE PARCERIAS INTERNACIONAIS 
 

Para criar um projeto consistente dentro do Programa Erasmus + é necessário saber: 

- Quais as mudanças sociais que o projeto pretende alcançar; 

- Qual o impacto desejado; 

- Responder aos objetivos do Programa Erasmus +;  

- Que o projeto deve ser específico e  simples (KISS - Keep It Simple and Specific); 

- Fundamentar o projeto com dados estatisticamente comprovados. 

 

Quais os benefícios para as organizações, os participantes e a Europa?  

As atividades do Programa Erasmus + proporcionam aos seus participantes a aquisição de novas competências sociais, comunicacionais, cívicas e 

técnicas. Desta forma, os jovens e animadores da juventude têm a oportunidade de melhorar não só o seu desempenho social mas também 

profissional, adicionando valor às organizações onde trabalham e melhorando a sua empregabilidade. Como consequência do melhoramento das 

capacidades profissionais e humanas destes cidadãos a Comunidade Europeia aumenta a coesão social e estabilidade socioeconómica. 

 

Como concorrer ao Programa Erasmus +?  

Uma das ferramentas mais utilizadas para a comunicação do Programa Erasmus + a novos utilizadores são os vídeos MOOC. Nestes vídeos é  

possível conhecer de forma dinâmica e resumida quais os primeiros passos a dar para a organização de projetos dentro do Programa E +, antes de 

passar à leitura do Guia. 

INTRODUÇÃO 
O bom trabalho em rede é uma ferramenta essencial para a 

boa execução de projetos internacionais, viáveis e capazes 

de responder as reais necessidades profissionais e sociais 

dos cidadãos europeus.  

Neste sentido, apresentamos este E-book como 

ferramenta facilitadora da boa comunicação entre 

parceiros/organizações internacionais de modo a 

estimular a criação e implementação de novos projetos 

inovadores na área da juventude e capacitar as 

organizações para o desenvolvimento de um Trabalho em 

Rede a nível internacional mais adequado. 

Este E-book resulta das atividades desenvolvidas no 

âmbito do projeto Raising Together, nomeadamente das 

ações de formação sobre “Estabelecimento e Manutenção 

de Parcerias Internacionais” e “Boas Práticas de 

Comunicação e Trabalho entre Parceiros Internacionais”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINOPSE 
Raising Strengths for Future Projects Together (abreviadamente designado 

por Raising Together) – Atividade de Desenvolvimento de Parcerias - foi um 

encontro de Animadores Juvenis focado no desenvolvimento de novas 

parcerias entre organizações europeias, realizado dentro da Acção-Chave 1 

do Programa Erasmus +. Este encontro contou com a participação de 14 

Animadores Juvenis pertencentes a 7 países europeus e decorreu na Zona 

Oeste de Portugal, no Centro de Artes da cidade de Caldas da Rainha entre 

16 e 22 de novembro de 2015. 

 

ORGANIZAÇÕES PARTICIPANTES 
CoopCASA, Portugal; Cherry Group, Países Baixos; Fundação Três Culturas do 

Mediterrâneo, Espanha; Hellenic Youth Participation, Grécia; Associação 

JASA, Eslovénia; Pomerium Onlus, Itália; Fundação Repatria, Polónia. 
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Dica: O resumo do projeto em candidatura deverá ser claro, redigido numa linguagem facilmente compreendida por alguém externo ao projeto. 

Pode-se adicionar referências ou links que suportem as opções e informações nas quais o projeto se baseia. 

 

★ MOOC -  MOOC on Erasmus Plus 

Os MOOC (Massive Open Online Courses) são cursos online abertos de participação ilimitada e acesso livre via web. Visam oferecer a oportunidade 

de ampliar os conhecimentos dos seus utilizadores, num processo de coprodução.  

Formulário de Candidatura Eletrónico em Portugal:  www.juventude.pt 

MOOC sobre o Formulário de Candidatura: www.youtube.com 

MOOC sobre apoio financeiro: www.youtube.com 

 

Qual a importância da educação não-formal dentro do Programa Erasmus +? 

As atividades Juventude em Ação proporcionadas pelo Programa Erasmus + são, em grande parte, orientadas por técnicas de Educação Não-

Formal. Estas baseiam-se no planeamento de atividades que permitem aos jovens e animadores da juventude adquirirem determinados objetivos 

de aprendizagem através da experiência. A educação não-formal respeita diferentes tipos de pessoas e diferentes formas de aprendizagem, 

procurando utilizar técnicas diversificadas. O desenvolvimento de um programa de atividades implica sempre a descriminação das técnicas de 

educação não-formal utilizadas e sua justificativa. 

MOOC sobre Educação Não-Formal:  www.youtube.com 

Publicações sobre Educação Não-Formal: www.salto-youth.net 

Jogos de Educação Não Formal recomendados: Abigail’s Tail  |  Backpack Expectations. 

 

 

A ESCOLHA DE PARCEIROS 
O desenvolvimento de parcerias internacionais fortes é um fator-chave para o sucesso de qualquer projeto dentro do Programa Erasmus +. 

Normalmente, as organizações procuram entidades parcerias que tenham know how que complemente o projeto, que partilhem de experiências e 

objetivos comuns com a entidade coordenadora, que constituam uma mais-valia no projeto, que sejam confiáveis. Esta escolha deverá ser sempre 

justificada no que diz respeito às mais-valias e conhecimento que novos parceiros trazem ao projeto, assim como da experiência que têm dentro 

da área temática tratada. Neste sentido, a escolha de entidades parceiras deverá ser criteriosa. É ainda valorizado o nível de envolvimento das 

várias organizações parceiras no desenvolvimento do projeto candidato. 

DICA: Acordar compromissos como reuniões via skype, chats no facebook ou envio de emails, pode determinar se o parceiro é ou não fiável e 

confiável e se cumpre com as tarefas que se propõem. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

II. BOAS PRÁTICAS  DE COMUNICAÇÃO E TRABALHO ENTRE PARCEIROS INTERNACIONAIS 
 

 

PLATAFORMAS ONLINE DE TRABALHO EM REDE  
 

★ TRELLO 

A Trello é uma ferramenta de colaboração online que 

organiza os seus projetos em quadros. 

O que é a Trello? www.youtube.com 

 ★ ASANA 

Asana é um software online destinado a potencializar a colaboração em 

equipa.  

O que é Asana? www.youtube.com 

https://www.youtube.com/channel/UCBA7l7XjM4C6kWqxAg8Ml8w
http://www.juventude.pt/biblioteca
https://www.youtube.com/watch?v=-Q8mA046vBw
http://www.salto-youth.net/rc/participation/participationpublications/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/abigail-s-tale.1750/
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/tool/backpack-of-needs-and-expectations.1340/
https://trello.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xWiunIolf4s
https://asana.com/
https://www.youtube.com/watch?v=d2y2YSTTtKo
https://www.youtube.com/watch?v=d2y2YSTTtKo
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★ SLACK 

O Slack é um sistema de mensagens e colaboração 

instantâneo.  

O que é o Slack? www.youtube.com 

 ★ GOOGLE DRIVE 

O Google Drive é uma ferramenta de armazenamento e sincronização de 

ficheiros. 

O que é o GoogleDrive? www.youtube.com 

 

ONDE ENCONTRAR ENTIDADES PARCEIRAS A NÍVEL INTERNACIONAL  
★ OTLAS – Ferramenta de localização de Entidades Parceiras 

O Otlas consiste numa plataforma online de procura de futuros parceiros em projetos internacionais dentro do Programa Erasmus +. 

★ SALTO YOUTH - www.salto-youth.net   

A Salto Youth fornece recursos de aprendizagem não formal, baseados na organização de atividades direcionadas a trabalhadores da área da 

juventude, de modo a fomentar o contacto e apoio às organizações e agências nacionais.  Demonstra-se uma ferramenta essencial na procura de 

boas parcerias e projetos, esforçando-se na criação de novas sinergias entre parceiros internacionais ou na complementação de iniciativas já 

existentes. 

 

DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS 
O Plano de Disseminação dos Resultados das atividades consiste num plano de comunicação dentro de cada projeto, o qual deve ser 

cuidadosamente desenhado. Os conteúdos gerados podem ser difundidos em formato físico (livro) ou digital (web site, cd) e devem ser  

proporcionais à dimensão do projeto.  

O Plano de Disseminação deve ser realista nos seus objetivos e números, sendo preferível partir de uma escala mais reduzida, e exceder esses 

objetivos iniciais, do que o oposto. Esta disseminação dos resultados deve ocorrer a nível local, regional, nacional e internacional. 

 

 

CERTIFICAÇÃO DOS RESULTADOS DA APRENDIZAGEM 
Um dos objetivos do Programa Erasmus+ é a criação e desenvolvimento de competências sociais e profissionais dos participantes.  Desta forma, é 

importante conhecer quais as capacidades que se pretendem estimular, assim como determinar ferramentas de medição dos resultados de 

aprendizagem.  Um dos instrumentos mais utilizados  é o Youthpass.    O Youthpass é bastante útil no final dos encontros, uma vez que estimula 

os participantes a refletir acerca das competências e experiências adquiridas durante o encontro. Esta é uma ferramenta de reconhecimento 

europeu de aprendizagem não-formal e informal no domínio da juventude. 

Youthpass - www.youthpass.eu 

 

FOLLOW UP 
Após o término de cada atividade internacional e do retorno dos participantes às organizações de origem, entra-se no período de Follow Up.  Nesta 

fase, e após a reflexão sobre as aprendizagens adquiridas, devem ser promovidas actividades que proporcionem a disseminação das 

aprendizagens entre os pares ou públicos-alvo locais de cada organização. 

 

IMPACTO 
O Impacto do projeto deve ser previsto inicialmente em candidatura e posteriormente medido em três níveis diferentes, nomeadamente:  ao nível 

dos participantes do projecto, nas organizações participantes e nos grupos-alvo de cada organização participante.  

 

 

https://slack.com/
https://www.youtube.com/watch?v=9RJZMSsH7-g
https://drive.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=wKJ9KzGQq0w
http://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
http://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/
http://www.salto-youth.net/
https://www.youthpass.eu/en/youthpass/
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