
 

O Programa Erasmus+ é o novo programa da UE no domínio da educação, formação, 

juventude e desporto. Lançado em janeiro de 2014, estará em vigor durante o período de 2014-

2020. Pela primeira vez, será apoiado também o desporto. Enquanto programa integrado, o 

Erasmus+ oferece mais oportunidades de cooperação nos setores da educação, da formação, 

da juventude e do desporto. Além disso, as condições de participação e de financiamento 

foram simplificadas em relação aos programas anteriores 

O Erasmus+ dará a oportunidade a mais de quatro milhões de europeus de estudar, seguir 

uma ação de formação, adquirir experiência de trabalho ou fazer um voluntariado no 

estrangeiro. Tem por objetivo reforçar as competências e a empregabilidade, bem como 

modernizar a educação, a formação e a animação de juventude. O programa, que abrange um 

período de sete anos, disporá de um orçamento de 18,2 mil milhões de euros, o que 

representa um aumento de 40% em relação aos níveis de despesa atuais, em consonância 

com o compromisso assumido pela UE de investir nesta área. 

O Erasmus+ apoiará o estabelecimento de parcerias transnacionais entre instituições e 

organizações de ensino, formação e juventude, tendo em vista fomentar a cooperação e 

aproximar os mundos do ensino e do trabalho, a fim de colmatar as lacunas existentes em 

termos de competências na Europa. 

O programa apoiará também as medidas tomadas a nível nacional para modernizar os 

sistemas de educação, formação e animação de juventude. No domínio do desporto, serão 

apoiados projetos relacionados com o desporto de base e medidas destinadas a fazer face a 

problemas transfronteiras à integridade da prática desportiva, como a luta contra o falseamento 

dos resultados dos jogos, a dopagem, a violência e o racismo. 

O Programa Erasmus+ contribui ainda para: 

 os objetivos da Estratégia Europa 2020, incluindo o grande objetivo em matéria de 

educação 

 os objetivos do Quadro Estratégico para a cooperação europeia no domínio da 

educação e da formação 2020 («EF 2020»), incluindo os correspondentes critérios de 

referência; 

 o desenvolvimento sustentável de Países Parceiros no domínio do ensino superior; 

 os objetivos gerais do «Quadro renovado da cooperação europeia no sector da 

juventude» (2010-2018); 

 o  objetivo  de  desenvolvimento  da  dimensão  europeia  no  desporto,  em  particular  

no  desporto  de  base,  em consonância com o plano de trabalho da UE para o 

desporto; 

 a promoção dos valores europeus, nos termos do artigo 2.º do Tratado da União 

Europeia. 

O Erasmus+ reúne sete programas da UE já existentes no domínio da educação, da formação 

e da juventude (Programa Aprendizagem ao Longo da Vida, Programa Juventude em Ação, 

Programa Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, Programas de cooperação com países 

industrializados no domínio do ensino superior) 

O Erasmus+ pretende ir mais além, fomentando sinergias e o enriquecimento mútuo entre os 

diferentes domínios da educação, da formação e da juventude, removendo barreiras artificiais 

entre os vários tipos de Ações e projetos, promovendo novas ideias, atraindo novos 

intervenientes do mundo do trabalho e da sociedade civil, e estimulando novas formas de 

cooperação. Erasmus+ pretende tornar-se um instrumento mais eficaz na resposta às 

necessidades reais em termos de desenvolvimento do capital humano e social dentro e fora da 

Europa.  
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Por conseguinte, considerou-se fundamental que o novo Programa estivesse associado a uma 

marca forte que seja profusamente reconhecida. Por este motivo, todas as Ações e atividades 

apoiadas no âmbito do Programa terão de ser comunicadas com a marca «Erasmus+». 

Contudo, para ajudar os participantes e os beneficiários dos programas anteriores a se 

familiarizarem com o Erasmus+, para fins de comunicação e divulgação, os nomes que se 

seguem serão utilizados para as Ações orientadas para um sector específico, para além da 

marca comum «Erasmus+»: 

 «Erasmus+: Comenius», para atividades do Programa relacionadas exclusivamente 

com o domínio do ensino escolar; 

 «Erasmus+: Erasmus», para atividades do Programa relacionadas exclusivamente com 

o domínio do ensino superior e orientadas para os Países do Programa; 

 «Erasmus+: Erasmus Mundus», para Diplomas Conjuntos de Mestrado Erasmus 

Mundus; 

 «Erasmus+: Leonardo da Vinci», para atividades do Programa relacionadas 

exclusivamente com o domínio do ensino e formação profissionais; 

 «Erasmus+: Grundtvig», para atividades do Programa relacionadas exclusivamente 

com o domínio da educação de adultos; 

 «Erasmus+: Juventude em Ação», para atividades do Programa relacionadas 

exclusivamente com o domínio da aprendizagem não-formal e informal dos jovens; 

 «Erasmus+: Jean Monnet», para atividades do Programa relacionadas exclusivamente 

com o domínio dos estudos sobre a União Europeia; 

 «Erasmus+: Desporto», para atividades do Programa relacionadas exclusivamente com 

o domínio do desporto. 

Organizações de todo os setores de educação, formação e juventude poderão candidatar-se a 

financiamento ao abrigo das seguintes ações: 

 Ação 1: Mobilidades Individuais para fins de aprendizagem 

 Ação 2: Cooperação para Inovação e Boas Práticas 

 Ação 3: Apoio à Reforma das Políticas 

As atividades Jean Monnet e na área do Desporto são ações separadas, com um foco muito 

específico de financiamento.  

Nos diversos Estados-membros as ações descentralizadas do Programa Erasmus+ são 

geridas por uma ou mais Agências Nacionais. 

Em Portugal, as atividades relacionadas com os domínios da educação e da formação são 

geridas pela Agência Nacional “ERASMUS+ Educação e Formação”, e as atividades do 

Programa relacionadas com o domínio da juventude e com o domínio do desporto são geridas 

pela Agência Nacional “ERASMUS+ Juventude e Desporto”. 

 

+ Info: 

 Página da Comissão Europeia dedicada ao Programa Erasmus + [Link: 

http://eacea.ec.europa.eu/home/erasmus-plus_en] 

 Agência Nacional Erasmus+ - Educação e Formação [link: 

http://www.erasmusmais.pt/erasmusmais/] 

 Agência Nacional Erasmus+ - Juventude em Ação [link: 

http://www.juventude.pt/inicio]  
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