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Erasmus+ 
2021-2027

Uma experiência de vida 
enriquecedora que abre 

horizontes   
graças ao programa da UE para 

a educação, a formação,  
a juventude e o desporto

O Programa Erasmus+  
dispõe de um orçamento estimado de 

 26,2 € mil milhões1

,  
quase o dobro dos fundos em comparação 
com o programa antecessor (2014-2020), 

complementado por cerca de   

2,2 € mil milhões   
do instrumento de cooperação externa da UE2. 

Uma fatia de 70% do orçamento 
apoiará as oportunidades de 

mobilidade para todos  
numa perspetiva de  

aprendizagem ao longo da vida. 

A mobilidade Erasmus+ tem efeitos positivos no 
desenvolvimento educativo, social, pessoal e profissional, na 
medida em que reforça os conhecimentos, as competências 
e as atitudes, melhora a empregabilidade, contribui para 
o reforço da confiança e da independência, estimula a 
curiosidade e a inovação, favorece a compreensão de outras 
pessoas e cria um sentimento de pertença à Europa.

Uma fatia de 30% do orçamento será 
investida em projetos de cooperação e em 
atividades de elaboração de políticas   
que permitam às organizações adquirir experiência no 
domínio da cooperação internacional, reforçar as suas 
capacidades, produzir abordagens inovadoras, partilhar 
boas práticas e estabelecer redes. Graças a estas ações, o 
Erasmus+ desempenhará um papel importante no reforço 
da resiliência e no apoio à recuperação e à inovação 
nos domínios da educação, da formação, da juventude e 
do desporto.

1 O orçamento do Programa Erasmus+ é de 24,574 mil 
milhões de EUR a preços correntes a título do novo QFP 

(2021-2027) e inclui um complemento de 1,7 mil milhões 
de EUR a preços de 2018.

2 Instrumento de Vizinhança, de Cooperação para o 
Desenvolvimento e de Cooperação (NDICI) e Instrumento 

de Pré-Adesão (IPA III).

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pt
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Síntese sobre o Erasmus+
Apoia as prioridades e as atividades 
estabelecidas no quadro do Espaço 
Europeu da Educação, no Plano de 
Ação para a Educação Digital e na 
Agenda de Competências para a Eu-
ropa. Ajuda a tornar o Pilar Europeu 
dos Direitos Sociais uma realidade, 
implementa a Estratégia da UE para 
a Juventude (2019-2027) e desenvol-
ve a Dimensão Europeia do Desporto.

Oferece oportunidades de mobilidade 
e de cooperação no ensino superior, 
no ensino e formação profissionais, 
na educação de adultos e no ensino 
escolar (incluindo a educação e aco-
lhimento na primeira infância), na ju-
ventude e no desporto.

Coloca uma forte tónica na inclusão 
social, nas transições ecológica e 
digital, bem como na promoção da 
participação dos jovens na vida de-
mocrática.

Trata-se de um programa para todos: 
mais inclusivo para as pessoas com 
menos oportunidades e mais acessí-
vel às pequenas organizações.

Investe em áreas de estudo viradas 
para o futuro, como as alterações cli-
máticas, as competências digitais, as 
energias limpas, a inteligência artifi-
cial, as ciências da saúde, etc.

Apoia iniciativas emblemáticas, como 
as Universidades Europeias, Centros 
de Excelência Profissional e a inicia-
tiva DiscoverEU.

Promove um estilo de vida saudá-
vel através do apoio a projetos des-
portivos de massa. 

Alarga as oportunidades de mobili-
dade e de cooperação para além da 
Europa. 

Proporciona às organizações possi-
bilidades de cooperação, reforço das 
capacidades, intercâmbio, criação 
de redes e apoio às políticas permi-
te efetuar reformas nos domínios da 
educação, da formação, da juventude 
e do desporto.

O novo programa procura aumentar o 
impacto qualitativo das suas ações e 
garantir a igualdade de oportunidades. 
Para o efeito, o programa destina-se a 
pessoas de diferentes idades e de di-
ferentes contextos culturais, sociais e 
económicos. Centrar-se-á nas pessoas 
com menos oportunidades, incluindo as 
pessoas com deficiência, com dificulda-
des educativas ou de origem migrante, 
bem como nas pessoas que vivem em 
zonas rurais e remotas.

Em conformidade com as prioridades 
do Plano de Ação para a Educação Di-
gital, o programa desenvolverá uma 
aprendizagem digital acessível e de ele-
vada qualidade, bem como promoverá 
as competências dos professores, for-
madores e técnicos de juventude, etc. 
para utilizar ferramentas e conteúdos 
digitais e para testar e promover o en-
sino à distância e o ensino semipresen-
cial. As ações de mobilidade do progra-
ma proporcionarão um maior número 
de oportunidades de aquisição e desen-
volvimento de competências digitais, 
graças a iniciativas como o  programa 
de estágios Oportunidade Digital.

A execução do programa será signifi-
cativamente digitalizada e simplifica-
da para os participantes, em especial 
através da iniciativa Cartão Europeu de 
Estudante e da modernização da arqui-
tetura informática para os beneficiários 
e os organismos de execução. 

Inclusão e diversidade Erasmus+ Digital Erasmus+ verde

Em conformidade com o Pacto Ecológi-
co Europeu, o programa dará o exem-
plo, incentivando os participantes a 
utilizarem transportes hipocarbónicos 
como alternativa ao transporte aéreo. 
O financiamento do Programa Eras-
mus+ será igualmente canalizado para 
a aquisição de conhecimentos e a com-
preensão da ação em favor da susten-
tabilidade e do clima, de modo a que 
os europeus adquiram as competências 
de liderança mundial necessárias para 
criar sociedades, estilos de vida e eco-
nomias sustentáveis.

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_pt
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_pt
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_pt
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_pt
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=pt
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=pt
https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_pt
https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_pt
https://europa.eu/youth/strategy_pt
https://europa.eu/youth/strategy_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/sport_pt
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_pt
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=pt
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=pt
https://europa.eu/youth/discovereu_pt
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job#:~:text=The%20Digital%20Opportunity%20traineeship%20initiative,graduates%20between%202018%20and%202020.&text=The%20Commission%20sets%20up%20the,help%20respond%20to%20the%20challenge
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job#:~:text=The%20Digital%20Opportunity%20traineeship%20initiative,graduates%20between%202018%20and%202020.&text=The%20Commission%20sets%20up%20the,help%20respond%20to%20the%20challenge
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_pt
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pt
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Oportunidades  
de mobilidade
A mobilidade de alunos e pessoal é a atividade mais 
emblemática do Erasmus+. Prevê-se que cerca de 10 
milhões de pessoas, incluindo estudantes, formandos, 
professores e formadores de todos os setores, participem 
em atividades de mobilidade no estrangeiro ao longo do 
programa. Graças à experiência única de viver, estudar, 
fazer formação ou viajar no estrangeiro, os participantes 
adquirem autoconfiança e competências sociais, 
descobrem culturas diferentes e criam redes de relações 
interpessoais e profissionais com pessoas de outros 
países. Esta experiência favorece a empregabilidade e 
participação ativa desses jovens na sociedade e contribui 
para uma maior inclusão social e para o reforço da 
identidade europeia.

Um formato e uma duração de mobilidade mais flexíveis 
darão aos estudantes do ensino superior ainda mais 
oportunidades para estudar ou realizar um estágio dentro 
ou fora da Europa. A nova aplicação móvel Erasmus+ 
apoiá-los-á em todas as etapas da sua viagem. 

Novo

 ● No ensino superior, os programas intensivos em regime se-
mipresencial combinarão a aprendizagem e o trabalho em 
equipa em linha com a mobilidade física de curta duração 
no estrangeiro. 

 ● O novo programa duplica o número de oportunidades de 
mobilidade para fins de aprendizagem de curta duração e de 
longa duração que os alunos da formação profissional têm 
ao seu dispor («ErasmusPro») e abre estas oportunidades a  
países fora da Europa.

 ● O Erasmus+ financiará igualmente a mobilidade para fins 
de aprendizagem de curta duração e de longa duração dos 
alunos do ensino secundário, oferecendo experiências no es-
trangeiro tanto a alunos como a turmas inteiras.

 ● O programa apoiará igualmente a mobilidade dos apren-
dentes adultos: oferecerá oportunidades de formação e 
educação adaptadas aos adultos que precisem de desen-
volver as suas competências pessoais ou de melhorar subs-
tancialmente as suas competências essenciais. 

 ● A fim de promover a participação na vida democrática, 
o programa apoiará iniciativas locais e transnacionais le-
vadas a cabo por grupos informais de jovens ou organiza-
ções de jovens que façam com que os jovens se interessem 
e aprendam a participar na sociedade civil através de ativi-
dades de participação juvenil.

 ● Após uma fase-piloto bem-sucedida, a iniciativa, DiscoverEU 
fará parte integrante da vertente «Juventude» do Erasmus+. 
Os jovens de 18 anos terão a oportunidade de viajar por 
toda a Europa, idealmente de comboio, durante um perío-
do máximo de um mês. A iniciativa DiscoverEU estabelece 
ligações entre os jovens europeus e permite-lhes descobrir 
a riqueza do património cultural da Europa. Estes jovens ad-
quirem também competências e aptidões essenciais para a 
sua vida e são encorajados a adotar hábitos de transporte 
sustentáveis.

 ● As atividades de mobilidade serão complementadas com 
oportunidades de aprendizagem de línguas através da fer-
ramenta de apoio linguístico em linha (OLS) do Erasmus+ 
ou de outras formas adicionais de apoio linguístico. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_pt
https://europa.eu/youth/discovereu_pt
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_pt
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_pt


©
 G

et
ty

 Im
ag

es

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

Projetos de cooperação
O Erasmus+ reforçará o apoio a projetos que fomentem 
a cooperação e o intercâmbio de práticas, permitindo 
que os principais intervenientes utilizem melhor as 
novas tecnologias, desenvolvam métodos inovadores 
de ensino, de formação e de aprendizagem, promovam a 
aprendizagem não formal e desenvolvam ferramentas 
e atividades comuns. 

Novo

 ● Graças às novas parcerias de pequena escala, o leque de 
partes interessadas que podem beneficiar do programa 
será mais vasto. As baixas subvenções, uma duração curta 
e os requisitos simples podem ser o ponto de entrada para 
os recém-chegados e as pequenas organizações. 

 ● A plena implantação da iniciativa Universidades Europeias  
permitirá uma cooperação profunda e sistémica entre as 
instituições de ensino superior, aumentando a qualidade e 
a competitividade do ensino superior europeu. 

 ● As plataformas dos Centros de Excelência Profissional se-
rão plenamente implantadas no quadro do novo programa. 
Os centros permitirão a aquisição de competências profis-
sionais de elevada qualidade, apoiarão as atividades em-
presariais e promoverão a inclusão e a inovação.

 ● O lançamento das Academias de Professores Erasmus per-
mitirá reunir conhecimentos especializados e dar formação 
a professores e formadores, nomeadamente sobre o ensi-
no em linha e o ensino à distância, e assegurará a inclusão 
de alunos e aprendentes com menos oportunidades. 

 ● Os Mestrados Conjuntos Erasmus Mundus terão novas 
características para impulsionar a participação de institui-
ções de ensino superior de países parceiros e criar oportu-
nidades únicas para a mobilidade de estudantes dentro e 
fora da Europa. 

 ● A fim de promover a inovação, a criatividade e a participa-
ção, o novo programa promoverá parcerias viradas para o 
futuro, projetos de grande envergadura que visem identifi-
car, desenvolver, testar e/ou avaliar abordagens inovadoras 
com potencial para se generalizar e melhorar os sistemas 
de educação e formação.

 ● O reforço das capacidades com as instituições de países 
parceiros de todo o mundo, nos domínios do ensino e for-
mação profissionais e do desporto, complementará as 
atividades de reforço das capacidades que já existem no 
ensino superior e na juventude. 

 ● A dimensão desportiva do programa será reforçada atra-
vés da promoção de parcerias de cooperação e de eventos 
desportivos sem fins lucrativos, a fim de sensibilizar para 
o papel do desporto em domínios como a inclusão social, a 
igualdade de oportunidades e as atividades físicas benéfi-
cas para a saúde. 

Apoio à elaboração 
de políticas 
e à cooperação

O programa presta apoio à elaboração 
de políticas e à cooperação a nível da UE, 
contribuindo para as reformas nacionais 
e a modernização nos domínios da 
educação, da formação, da juventude e do 
desporto. Estes objetivos são prosseguidos 
através da aprendizagem entre pares e 
do intercâmbio, do trabalho de análise, de 
inquéritos, de estudos e da cooperação com 
outras organizações internacionais, entre 
outras ações. 

Os projetos Juventude Europeia Unida 
apoiarão o desenvolvimento de uma 
cooperação estruturada mais transnacional 
— em linha e fora de linha — entre 
diferentes organizações de jovens, a fim de 
criar ou reforçar parcerias centradas na 
solidariedade e na participação democrática 
inclusiva de todos.

Ações Jean Monnet

As ações Jean Monnet continuarão a dar um contributo 
significativo para a reflexão sobre a integração euro-
peia, promovendo o conhecimento e a sensibilização 
para as questões da UE. O novo programa aumenta as 
oportunidades de ensino, de aprendizagem e de debate 
sobre a UE.

Novo
A ação Jean Monnet para escolas será 
alargada das universidades às escolas e a 
outras instituições de ensino e formação.

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_pt
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=pt
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/teacher-academy-courses-and-materials-support-teachers_pt
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_pt
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reforms/european-youth-together_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/jean-monnet_pt


Quer saber mais? 
Visite o sítio Web do Programa Erasmus+ para explorar todas as oportunidades que ele 

oferece e a plataforma de resultados para conhecer melhor os projetos financiados.  

A Comissão Europeia, as agências nacionais e a Agência de Execução relativa à Educação, 
ao Audiovisual e à Cultura gerem e executam o programa.

Utilize as seguintes plataformas para dar início à sua viagem Erasmus+ : 

A plataforma eTwinning    para professores e pessoal escolar.

O portal School Education Gateway    para professores, decisores políticos  

e investigadores no domínio da educação.

A plataforma EPALE    para profissionais da educação de adultos. 

O Portal Europeu da Juventude   e   Youthpass   para jovens e organizações de jovens.

Siga-nos 
nas redes sociais 

 

@EUErasmusPlusProgramme

@European_Youth_EU

 

@EUErasmusPlus
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_pt
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_pt
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_pt
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https://europa.eu/youth/home_pt
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