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Programa de Formação “ERASMUS para a Administração 

Pública”– 2021 (online) 

1. Enquadramento 

Trata-se de um programa de formação proposto pela Comissão Europeia cujo 

objetivo é formar quadros das administrações públicas dos Estados-membros, 

fornecendo-lhes uma perspetiva abrangente da União Europeia, do seu quadro 

institucional e das suas políticas, com especial incidência nos domínios em que 

os participantes trabalham. 

Os destinatários são funcionários públicos das administrações nacionais 

dos Estados-membros da União Europeia, licenciados, que tenham completado 

pelo menos 6 meses de trabalho na administração pública nacional (central, 

regional ou local), que tenham sido recrutados há menos de 5 anos, que 

trabalhem em matérias relacionadas com assuntos europeus e que nunca 

tenham trabalhado ou realizado qualquer estágio nas Instituições da 

União Europeia. 

Na sequência do impacto da pandemia de COVID-19, que causou o cancelamento 

de duas sessões presenciais do Programa “Erasmus para a Administração 

Pública” em 2020 (junho e outubro de 2020), a Escola Europeia de Administração 

(EAA) optou por um formato on-line do Programa no primeiro semestre de 

2021. Este novo formato permitirá a participação de 20 candidatos por 

Estado-membro, num total de 500 participantes. 

 

2. Calendário para 2021 

Em 2021, a 1.ª sessão do Programa terá lugar de 25 de fevereiro a 8 de 

junho, com a organização semanal de conferências (ver programa em anexo), 

em inglês, que poderão ser acompanhadas através da plataforma “Zoom”. 

O calendário e o formato de uma segunda sessão de formação, ainda por definir, 

dependerão da evolução da situação pandémica. 
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3. Processo de candidatura  

Os interessados devem apresentar a sua candidatura juntando-lhe o Curriculum 

vitae em formato europeu (redigido em francês ou em inglês), uma carta de 

motivação na mesma língua, assinada à mão, assim como uma carta de 

autorização/não oposição do superior hierárquico no serviço nacional onde 

desempenham funções.  

As candidaturas deverão ser enviadas para o e-mail 

candidaturas.europeias@mne.pt até 12/02/2021. 

 

NOTA: Informa-se que as candidaturas visam preencher 16 das 20 vagas 

nacionais para a sessão online do Programa “Erasmus para a Administração 

Pública”. As quatro vagas restantes destinam-se aos candidatos que haviam sido 

selecionados para as duas sessões anuladas em 2020. 

 

4. Critérios de seleção  

a) Desempenho de funções relacionadas com políticas europeias (no 

contexto da administração pública nacional); 

b) Bom conhecimento de inglês para efeitos profissionais; 

c) Equilíbrio de género. 


