C 230/4

PT

Jornal Oficial da União Europeia

2.10.2007

Programa «aprendizagem ao longo da vida» — Convite à apresentação de candidaturas 2008
(DG EAC/30/07)
(2007/C 230/05)
1. Objectivos e descrição
O presente convite à apresentação de candidaturas tem por base a decisão que institui o programa Aprendizagem ao Longo da Vida, adoptada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho em 15 de Novembro de
2006 (Decisão n.o 1720/2006/CE) (1). O programa abrange o período de 2007-2013. Os objectivos específicos do programa Aprendizagem ao Longo da Vida estão enunciados no n. o 3 do artigo 1.o da Decisão.
2. Candidatos elegíveis
O programa Aprendizagem ao Longo da Vida incide em todos os tipos e níveis de educação e formação
profissionais e destina-se a todas as entidades enumeradas no artigo 4. o da Decisão:
Os candidatos devem estar estabelecidos num dos países seguintes (2):
— os 27 países da União Europeia (a partir de 1 de Janeiro de 2007),
— os países da EFTA e do EEE: Islândia, Liechtenstein e Noruega,
— países candidatos: Turquia.
3. Orçamento e duração dos projectos
A dotação total atribuída ao presente concurso está estimada em 901 milhões de EUR.
O montante das subvenções atribuídas, assim como a duração dos projectos podem variar em função de
factores como o tipo de projecto e o número de países envolvidos.
4. Prazos para a apresentação das candidaturas
Principais prazos:
Estatuto Universitário Erasmus

30 de Novembro de 2007

Comenius, Grundtvig Mobilidade

31 de Janeiro de 2008

Leonardo da Vinci Mobilidade

8 de Fevereiro de 2008

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig Parcerias

15 de Fevereiro de 2008

Programa Jean Monnet

15 de Fevereiro de 2008

Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig Projectos Multilaterais e
Medidas de Acompanhamento

29 de Fevereiro de 2008

Erasmus Mobilidade

14 de Março de 2008

Leonardo da Vinci: Projectos Multilaterais de Transferência de Inovação

14 de Março de 2008

Programa Transversal

31 de Março de 2008

5. Informações completas
O texto do convite à apresentação de candidaturas, assim como os formulários de candidatura e um guia
dos candidatos podem ser obtidos no seguinte endereço:
http://ec.europa.eu/llp
As candidaturas devem obrigatoriamente respeitar as disposições do texto integral e a sua apresentação deve
ser feita nos formulários previstos.

(1) JO L 327 de 24.11.2006, p. 45.
(2) À excepção do programa Jean Monnet, que está aberto a instituições de ensino superior do mundo inteiro

