
Proposta submetida para Discussão Pública

Plano de Transição Programa ERASMUS 2021-2027 e 

Proposta de organização da entidade de gestão nacional em 

função dos objetivos do Despacho 9218/2020 de 28.09
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i. Desafios 

• Objetivos fixados pelo despacho ministerial; 

• O novo Programa Erasmus 2021-2027.

ii. Proposta de operacionalização 

• Eixo I - Aumentar e reforçar a internacionalização e a dimensão europeia 
da educação e formação, através da mobilidade; 

• Eixo II - Promover a internacionalização e a inovação, através da 
cooperação institucional; 

• Eixo III – Medidas horizontais para a gestão, qualidade e difusão do 
Programa 

iii. Atividades, estruturação das respostas e redes de complementaridades 
e sinergias

iv. Proposta de nova entidade/estrutura para 2021

Sumário da Apresentação
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a) Aumentar a mobilidade de estudantes do ES (out e in), reforçando e 

diversificando padrões de mobilidade e países de origem/destino;

b) Aumentar a mobilidade dos formandos do EFP com a maior aproximação 

do objetivo definido na Agenda EU de Competências;

c) Estimular a diferenciação dos padrões de mobilidade entre universidades 

e politécnicos, especializando e diversificando a mobilidade de ambos os 

tipos de instituições;

d) Reforçar a atração de lusodescendentes para as instituições de ensino 

superior portuguesas, em especial através do programa «Estudar e 

Investigar em Portugal», com ênfase nas regiões europeias com elevada 

concentração de emigrantes portugueses;

Desafios I 
Despacho Ministerial 9218/2020, de 28.09
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f) Incentivar a constituição/ participação em redes europeias de IES (em 

harmonia com os objetivos da iniciativa «Universidades Europeias»);

g) Reforçar, modernizar e promover a rede de gabinetes Erasmus+;

h) Promover parcerias estratégicas para a mobilidade entre operadores 

nacionais e europeus de EFP, para o incremento da mobilidade via 

acordos de aprendizagem sólidos, salvaguardando o reconhecimento 

das aprendizagens realizadas;

i) Implementar mecanismos regulares de monitorização e divulgação da 

gestão do Programa a nível nacional e de divulgação pública da 

correspondente informação.

Desafios I 
Despacho Ministerial 9218/2020, de 28.09
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Gestão do Programa e ações-chave

• Alargamento e inclusão; combinação de mobilidades e de cooperação física

e virtual; cooperação em parceria (interinstitucional e intersectorial); 4

setores: ES, EFP, EE e EA

Desafios II 
O novo Programa Erasmus 2021-2027
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Internacionalização e transição para o novo QCA

• Espaço Europeu da Educação 2025: transição verde e digital;

diversidade; inclusão e equidade; sinergias e redes de

complementaridade;

• Qualidade nos projetos e performance do Programa;

• Promoção de todos os setores educativos: EE, EFP, ES e EA.

• Reforço das fontes de cooperação: rede PERIN – Portugal in Europe

R&I Network, ‘Universidades Europeias’ e a Capacity Building; ECVET;

EQAVET; EUROPASS; Centros QUALIFICA; Rede de Escolas Básicas,

Secundárias e Profissionais;

• Fomento do crescimento sustentável e a coesão da Europa no futuro.

Desafios II 
O novo Programa Erasmus 2021-2027
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Desafios II 
O novo Programa Erasmus 2021-2027

Equidade e Inclusão
Transformação Digital e 

Sustentabilidade Ambiental: 
‘digital and green Erasmus’

Sinergias com outras fontes 
de financiamento

ERASMUS 2021-2027: 
resposta integrada para a 

internacionalização e 
qualificação do ensino e 

formação em Portugal

Novas 
Prioridades 
Europeias
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Reforço da participação de PT

1. Triplicar os estudantes em mobilidade até 2027, qualidade dos acordos

institucionais a nível europeu;

2. Reforço das Redes europeias de instituições de ensino superior, em

articulação entre a educação, I&D e inovação e mercado de trabalho;

3. Modernizar e reestruturar a atual Agência Erasmus + EF, no sentido de

uma agência em rede com as instituições de ensino superior e escolas

secundárias e profissionais: pontos locais de contacto; o “Conselho

Superior de Estratégia ERASMUS“; a implementação do “Observatório

ERASMUS”.

Desafios II 
O novo Programa Erasmus 2021-2027
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Proposta de Operacionalização
Eixo I – Aumentar e reforçar a internacionalização e a dimensão 

Europeia da educação e da formação, através da mobilidade

Objetivos Estratégicos

ES

o Aumentar a mobilidade de estudantes do ensino superior de (In/Out);
o Estimular a diversificação dos padrões de mobilidade incluíndo a diversificação de países e 

instituições parceiras, especializando e diversificando a mobilidade dos diversos tipos de IES;
o Reforçar a captação de estudantes internacionais (lusodescendentes) para as IES portuguesas;

EF
P

o Aumentar a mobilidade dos formandos do EFP cf. objetivo da Agenda Europeia de 
Competências;

o Promover o estabelecimento de parcerias entre operadores nacionais/ europeus de EFP;
o Reforçar a dimensão europeia do EFP;

EE

o Aumentar a mobilidade e o intercâmbio de alunos reforçando PT no EEA 2025;
o Aumentar o nº/ qualidade da mobilidade de professores, dirigentes e outro pessoal educativo;
o Reforçar a dimensão europeia no ensino e aprendizagem escolares (inclusão, diversidade, 

tolerância e participação democrática, e património europeu comum);

EA

o Reforçar a dimensão europeia na EA e elevar os níveis de literacia da população adulta, na 
perspetiva da ALV, envolvendo diferentes agentes educativos da EA, formal e não-formal;

o Aumentar a mobilidade de staff das instituições de EA e participação em atividades de ALV;
o Contribuir para elevar o nível de competências e a qualificação da população ativa.
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Proposta de Operacionalização
Eixo II – Promover a internacionalização e a inovação através da 

cooperação institucional 

Objetivos Estratégicos

ES

o Reforçar/ promover rede de gabinetes Erasmus+ em todas as IES;
o Reforçar/ modernizar os acordos institucionais e ligações entre as IES nacionais e europeias;
o Incentivar a constituição/ participação nas redes europeias de IES (em harmonia com obj. da 

iniciativa «Universidades Europeias» e com a visão multidisciplinar da rede PERIN);

EF
P

o Reforçar/ promover a participação em parcerias e redes de EFP a nível Europeu e 
internacional, (incremento da realização de projetos conjuntos e internacionalização do EFP);

o Promover a adesão ao EFP com trajetórias de formação Europeias e internacionais e em áreas
prioritárias de intervenção;

EE

o Promover a internacionalização das escolas incentivando a cooperação e participação em
redes europeias de instituições de EE e de coord. Erasmus;

o Promover parcerias estratégicas em territórios educativos de intervenção prioritária e 
territórios de baixa densidade populacional, combate às desigualdades e insucesso escolar;

EA

o Promover a internacionalização das instituições de EA, incentivando a 
constituição/participação nas redes europeias de EA (reforço da capacidade e participação em
projetos de qualidade);

o Contribuir para a inclusão (participação de organizações que trabalham com aprendentes
desfavorecidos, pequenos prestadores de EA, novos participantes, etc.).
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Proposta de Operacionalização
Eixo III – Medidas Horizontais para a gestão, qualidade 

e difusão do Programa 

Medidas Horizontais

o Implementar mecanismos regulares de monitorização e divulgação a nível nacional e de 
divulgação pública da correspondente informação via “Observatório ERASMUS”

o Assegurar a compliance e a performance da Agência, assegurando a eficiácia, a eficiência e a 
qualidade da gestão dos fundos, e a implementação de um “Conselho Superior de Estratégia”

o Promover a acreditação Erasmus nas entidades do EE, EFP e EA enquanto instrumento
estratégico para o desenvolvimento de projetos de qualidade, de parcerias mais longas e 
duradouras e consequentemente de capacitação institucional.

In
cl

u
sã

o

o Promover a participação de grupos-alvo com menor representatividade no programa;

D
ig

it
al

 &
 

G
re

en

o Apoiar a transição digital e a sustentabilidade ambiental no contexto da AN e no contexto do 
“Conselho Superior de Estratégia”;

o Apoiar a transição digital e a sustentabilidade ambiental no contexto das entidades
candidatas, das entidades beneficiárias e dos projetos;

Si
n

e
rg

ia
s

o Promover sinergias e complementaridades entre o Erasmus e outras fontes de 
financiamento, públicas e privadas, através do “Conselho Superior de Estratégia ERASMUS“,.
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• Reforço da rede de cooperação com IES e ampliação para restantes 

setores educativos (EE, EFP e EA);

• Cooperação da NA com outros organismos como reforço do processo 

de internacionalização de PT

Atividades, estruturação das respostas e 
redes de complementaridades e sinergias

3 áreas de 
trabalho da 

Agência

Gestão do ciclo de vida 
do projeto 

Informação, monitorização 
e avaliação

Comunicação e divulgação
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Proposta de nova entidade/ 
estrutura para 2021-2027
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Proposta de nova entidade/ 
estrutura para 2021-2027

• Reforço das áreas de trabalho da Agência Nacional;

• Departamento do programa Erasmus: organizado por setor

educativo (para aprofundamento das medidas/ ações em

articulação com os Gabinetes Erasmus);

• Autonomização do setor da avaliação;

• Criação do ‘Conselho Superior de Estratégia Erasmus’;

• Criação de duas assessorias especializadas: ligação aos jovens

(organizações nacionais/ internacionais), e sinergias com outros 

programas (nacionais/ internacionais);

• Criação de uma entidade permanente;

• Reforço do papel da AN na dinâmica de internacionalização de PT.
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Muito Obrigada!

Todas as pessoas interessadas em participar na consulta pública 
sobre o Plano, devem fazer chegar os contributos por escrito até 

ao dia 30 de janeiro de 2021 para discussaopublica@erasmusmais.pt

A documentação ficará disponível na página eletrónica da 
Agência Erasmus

Ao longo do mês de janeiro de 2021: sessões de trabalho em IES
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