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INVESTIR NAS PESSOAS
MELHORAR AINDA MAIS O PROGRAMA ERASMUS

A educação, a formação, a mobilidade e a cooperação transfronteiras são essenciais para dar aos 
europeus os conhecimentos, as qualificações e as competências do futuro de que necessitam para 
inovar e prosperar no mundo do trabalho de amanhã. Não existe melhor instrumento europeu 
do que o programa Erasmus para ajudar a atingir este objetivo. Duplicando o orçamento do pro-
grama Erasmus, podemos garantir um impacto ainda maior na vida e na criação de oportunidades 
para muitas mais pessoas oriundas de diferentes horizontes.»

Tibor Navracsics, Comissário da Educação, Cultura, Juventude e Desporto, na cerimónia de 
encerramento das comemorações dos 30 anos do programa Erasmus em Bruxelas,  

em 30 de novembro de 2017

Desde o seu lançamento em 1987, o programa Erasmus permitiu a 9 milhões de pessoas estudar, fazer formação, 
fazer voluntariado e adquirir experiência profissional no estrangeiro. Para o futuro programa Erasmus, que decorrerá 
entre 2021 e 2027, a Comissão propõe a duplicação do orçamento, elevando-o para 30 mil milhões de EUR. 
Esta medida permitiria a 12 milhões de pessoas participar no programa, ou seja o triplo dos participantes que 
é possível ter atualmente.

Source: A Modern Budget for a Union that Protects, Empowers and Defends. The Multiannual Financial Framework 2021-2027
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Promover experiências de vida enriquecedoras,  
favorecer a abertura de espírito através de oportunidades de aprendizagem no 
estrangeiro financiadas pela UE, de parcerias e de apoio às reformas
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O FUTURO PROGRAMA ERASMUS EM SÍNTESE:

> Muitas mais pessoas a beneficiar do programa

> Mais simples e mais acessível às pessoas com menos oportunidades e às organizações locais e de pequena 
dimensão

> Apoio mais eficaz à educação, à formação, à juventude e ao desporto, incluindo a criação de um Espaço 
Europeu da Educação até 2025

O PRÓXIMO PROGRAMA ERASMUS 2021-2027...

TORNÁ-LO MAIS INCLUSIVO

> Uma melhor cobertura das pessoas desfavorecidas através de novos formatos, como intercâmbios virtuais e perío-
dos de aprendizagem no estrangeiro mais curtos

> Criação de mais oportunidades para os estudantes do ensino escolar aprenderem no estrangeiro e encontrarem 
estudantes de diferentes países através da eTwinning, a maior rede de professores do mundo para desenvolver 
projetos e organizar intercâmbios de turmas

TORNÁ-LO MAIS ACESSÍVEL

> Abertura do programa a organizações de menor dimensão e a organizações locais, a fim de os participantes 
poderem criar pequenas parcerias — criando projetos mais curtos que envolvam montantes inferiores e requisitos 
administrativos mais simples

> Redução dos encargos administrativos para todos os beneficiários, por exemplo com a simplificação dos formu-
lários de candidatura em linha

TORNÁ-LO MAIS ABRANGENTE E VIRADO PARA O FUTURO

> Apoio à cooperação entre universidades europeias dos diferentes Estados-Membros para criar redes de «Universi-
dades Europeias», tendo em vista melhorar-lhes a qualidade, o desempenho e a atratividade

> Apoio ao desenvolvimento de «centros de excelência profissional», estabelecimentos de formação e formação 
profissionais que irão atuar como motores de excelência e inovação neste domínio

> Promoção de intercâmbios desportivos Erasmus permitindo a treinadores e a outros profissionais do desporto 
a aprendizagem no estrangeiro através de cursos, visitas de estudo e aprendizagem por observação

TORNÁ-LO MAIS INTERNACIONAL

> Ampliar as oportunidades para os jovens estudantes europeus do ensino superior e introduzir a possibilidade de 
os estudantes de cursos profissionais terem uma experiência profissional fora da Europa



PLATAFORMA DE RESULTADOS DOS 
PROJETOS ERASMUS+:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

SABIA QUE:

> Os antigos estudantes Erasmus têm muito mais pro-
babilidades de encontrar um emprego após a conclu-
são dos estudos e de ganhar mais do que os seus 
pares que não estiveram no estrangeiro?

> após um intercâmbio Erasmus, 83 % dos estudantes 
do ensino superior sentem-se mais europeus?

> através do programa Erasmus, o apoio linguístico em 
linha está disponível não só para os estudantes dos 
intercâmbios Erasmus mas também para os refugia-
dos?

> uma aplicação Erasmus guia os participantes durante 
toda a experiência de aprendizagem, facilitando-a?

Source: Proposal for a Regulation establishing 'Erasmus': the Union programme for education, training, youth and sport

* only reflecting the minimum pre-allocated funding

8,64

5,23

3,79

1,19
0,45 3,10

0,55

* only reflecting the minimum pre-allocated funding 

A modern Budget for a Union that Protects, Empowers and Defends. The multiannual Financial Framework 2021-2027. 
Proposal for a Regulation establishing 'Erasmus': the Union programme for education, training, youth and sport

Source: 

Luxemburgo: Serviço das Publicações da União 
Europeia, 2018

© União Europeia, 2018

Reutilização autorizada mediante indicação da 
fonte. 
A política de reutilização de documentos da 
Comissão Europeia é regulamentada pela Decisão 
2011/833/UE (JO L 330 de 14.12.2011, p. 39).

É necessário obter autorização junto dos 
detentores dos direitos de autor para a utilização 
ou reprodução de fotografias ou outro material 
que não esteja protegido pelos direitos de autor 
da UE.

Fonte: Comissão Europeia

Fonte: Comissão Europeia

DiscoverEU:
Uma oportunidade única para os jovens de 18 anos descobrirem a Europa

A UE vai apoiar com  

700 milhões de euros  
as viagens de  

1,5 milhões  
jovens europeus entre 2021 e 2027

O programa Erasmus irá prestar um maior apoio a todos os setores 
da educação e da formação, bem como aos setores da juventude e do 
desporto
Repartição 
dos fundos 
Erasmus pelos 
diferentes 
setores, 
em milhares 
de milhões
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