
 

 

 

 

ANEXO V 

Análise comparativa de enquadramento - outros Estados membros da EU 

 

 

 

  



Características de 4 diferentes Agências Erasmus+ na Europa 

País Entidades/ Agências Erasmus+ Links 

Espanha  

 

Em Espanha, o programa Erasmus+, no âmbito da Educação e Formação (2014-

2020), é gerido pela entidade Servicio Español para la Internacionalización de la 

Educación (SEPIE). O SEPIE é um organismo público, autónomo do Ministerio 

de Ciencia, Innovación y Universidades, dotado de autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial. Igualmente está acometida a esta entidade as 

competências para potenciar a projeção internacional da Ensino Superior 

espanhol. 

 

Neste sentido o SEPIE é a agência nacional em Espanha responsável pela gestão 

do programa Erasmus+ ou de qualquer outro programa europeu que o 

substitua em todos os setores educativos: Educação Escolar, Formação 

Profissional, Educação Superior e Educação de Adultos, para além de outras 

iniciativas europeias, como por exemplo, Europass, Portfolio Europeu de 

Línguas e Selo Europeu das Línguas.   

 

Paralelamente, tem como objetivo potenciar a internacionalização do sistema 

universitário espanhol, potenciando igualmente a sua projeção em todos os 

âmbitos internacionais, promoção no exterior da oferta educativa e de 

investigação das universidades e centros de investigação espanhóis, 

contribuição da melhoria de acolhimento de estudantes, professores e 

investigadores estrangeiros em Espanha e de espanhóis no estrangeiro, assim 

como impulsionar o Espaço Europeu de Educação Superior e o Espaço Ibero-

americano do Conhecimento e gerar ações e procedimentos que possibilitem 

a captação eficiente de alunos, investigadores e professores estrangeiros para 

as universidades espanholas.   

 

A estrutura organizacional desta entidade passa por: 

 

 
 

Em sede de governação desta entidade, os respetivos órgãos são os seguintes: 

a) Órgão colegiais – Conselho de Governação; 

b) Órgão unipessoais – Presidente do Conselho de Governação e Diretor 

SEPIE. 

 

O Conselho de Governação é um órgão externo ao SEPIE, composto por 

representantes do ministério de tutela, podendo, no entanto, ser composto 

por elementos interministeriais. A este órgão são acometidas as 
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responsabilidades de aprovar os objetivos de atuação da SEPIE no âmbito da 

gestão do programa Erasmus+, aprovar o plano de trabalho a ser enviado à CE, 

aprovar o relatório de atividades e contas anuais, conhecer a política de RH, 

em especial, todas as iniciativas de alteração de estrutura orgânica e ter 

conhecimento das contratações de prestação de serviços técnicos e outras 

contratações realizadas pelo Diretor da entidade. O presidente deste órgão 

corresponde ao Secretário Geral das Universidades. 

 

As fontes de financiamento desta entidade passam por (dados de 2018): 

 - Orçamento de Estado – 42,84%; 

 - Orçamento da EU – 55,81%; 

 - Preços públicos/taxas no âmbito da prestação de serviços de gestão de 

programas de mobilidade – 1,35%.  

Segundo dados de 2018, o SEPIE contava com 93 funcionários.  

 

País Entidades/ Agências Erasmus+ Links 

França  

Em França, o programa Erasmus+ é gerido por duas agências nacionais: A 

L'Agence Erasmus+ France / Education Formation, direcionada para a educação 

e formação (Eramus+, Europass, EPALE, ECVET, entre outros), e a L’Agence 

Erasmus+ France Jeunesse & Sport, direcionada para a mobilidade de jovens e 

a componente de desporto do programa Erasmus+. 

 

A L'Agence Erasmus+ France / Education Formation tem a natureza jurídica de 

Grupo de Interesse Público (GIP), sob tutela de dois ministérios (Ministério da 

Educação Nacional, Educação Superior e Pesquisa e Ministério do Trabalho, 

Emprego, Formação Profissional e Diálogo Social). Por sua vez, a governação 

do GIP é compartilhada pelos: 

 - ministérios da tutela; 

 - ministérios responsáveis pela Agricultura, Europa e Negócios Estrangeiros; 

 - e outras entidades, designadamente, universidades locais e Ministério da 

Cultura. 

 

Ainda de acordo com o seu estatuto jurídico, este GIP é uma pessoa coletiva 

de Direito Público com autonomia administrativa e financeira e sem fins 

lucrativos. A sua constituição resulta do acordo entre os seus membros 

constituintes, podendo, entre outras características, ter uma duração limita ou 

ser constituído por tempo indeterminado.  

 

O referido GIP assegura a promoção, implementação, gestão e promoção do 

programa Erasmus +. Como tal, lidera, no âmbito de um programa de ação 

anual validado pelos ministérios responsáveis e pela Comissão Europeia, 

estratégias e planos de ação tais como: 

 - informação ao público em geral, profissionais e decisores para a promoção 

da marca Erasmus e divulgação das oportunidades do programa Erasmus+; 

 - apoio à educação e formação de entidades em França para desenvolver o 

número e a qualidade das candidaturas aos convites anuais à apresentação de 

propostas Erasmus+; 

 - gestão de convites à apresentação de propostas para o programa Erasmus+ 

em benefício de candidatos que tenham obtido bolsas Erasmus+; 

 - acompanhamento e avaliação de projetos e promotores Erasmus+; 

 - expertise em práticas e políticas públicas no campo da mobilidade 

internacional; 

 - promoção de projetos Erasmus+ com líderes de projetos Erasmus+ e outras 

agências nacionais Erasmus+ da União Europeia. 

 

A Agência é também nomeada pela Comissão Europeia como coordenadora 

nacional da Agenda Europeia para a Educação e Formação de Adultos (AEFA), 

do helpdesk nacional para a plataforma eletrónica de educação e formação de 

adultos (EPALE). Coordena, igualmente, a equipa nacional de especialistas do 

ECVET (Sistema Europeu de Créditos de Aprendizagem para Educação e 
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Formação Profissional). É igualmente o centro nacional Europass e 

Euroguidance. As missões do Erasmus + França / Agência de Formação 

Educação inscrevem-se no quadro das prioridades europeias e nacionais em 

matéria de educação, formação e integração profissional. 

 

A gestão corrente deste GIP é acometida a uma direção composta por um 

diretor e um diretor adjunto, que têm por sua vez, sob sua tutela, diferentes 

departamentos/subdireções, de acordo com o seguinte organigrama: 

 

 

 
 

De referir ainda que, de acordo com o regime geral desta tipologia de 

organismo público, a sua gestão corrente pode, em alternativa ao modelo de 

direção acima apresentado, ser atribuído a um conselho de administração. 

 

As fontes de financiamento desta entidade passam por (dados de 2019): 

 - Orçamento de Estado – 12,95%; 

 - Dotações de outros membros do GIP – 1,70%; 

 - Orçamento da EU – 83,46%; 

 - Receitas próprias e outros – 1,89%.  

  

Presentemente é composto por 130 funcionários.  

 

 

 

 



País Entidades/ Agências Erasmus+ Links 

Áustria  

Na Áustria, o programa Erasmus+ é gerido por duas agências nacionais: A 

entidade Österreichische Austauschdienst GmbH (OeAD), direcionada para o 

Ensino Escolar, Ensino Superior, VET e Educação de Adultos, e a entidade IZ -

Verein zur Förderung von Vielfalt,Dialog und Bildung (Associação para a 

Promoção da Diversidade, Diálogo e Educação, Agência Nacional Austríaca 

Erasmus+: Juventude em Ação e Corpo Europeu de Solidariedade), direcionada 

para o programa juventude e desporto.  

 

Mais concretamente, a OeAD assume-se juridicamente como uma entidade 

privada de responsabilidade limitada (GmbH), modelo alemão aproximado ao 

de “sociedade comercial por quotas” de direito português (Lda.) e que obriga 

a um conjunto de atos e formalidades típicos de direito societário e comercial 

privado. As quotas desta sociedade são detidas, na sua totalidade, pelo Governo 

Federal Austríaco, encontrando-se, por sua vez, funcionalmente tutelado ao 

Ministério Federal da Educação, Ciência e Pesquisa.  

 

A OeAD tem como principais objetivos societários o intercâmbio internacional 

de alunos, aprendizes, estudantes, professores e investigadores, bem como a 

realização de projetos educacionais internacionais. Mais especificamente, a 

OeAD tem como missões:  

 - gerir programas de educação, formação, ciência e mobilidade e medidas de 

internacionalização; 

 - apoiar e assessorar o governo federal Austríaco na conceção e 

desenvolvimento de iniciativas europeias e internacionais; 

 - fornecer informações e aconselhamento a instituições, em particular 

instituições de ensino, e autoridades representativas austríacas; 

 - oferecer serviços de mobilidade na cooperação europeia e internacional; 

 - promover a Áustria em todo o mundo como um local atraente para educação 

e pesquisa; 

 - administrar programas de colaboração em cooperação para o 

desenvolvimento; 

 - representar os interesses austríacos em instituições europeias e 

internacionais em nome do governo federal; 

 - informar o grande público sobre a cooperação europeia e internacional; 

 - apoiar cursos universitários para preparar alunos para exames 

complementares (Programas de Preparação para a Universidade); 

 - apoiar as autoridades nacionais que lidam com redes internacionais e 

europeias e instrumentos de transparência; 

 - realizar programas e medidas com provedores de fundos públicos e privados 

para internacionalizar a educação. 

 

A gestão corrente desta entidade é acometida a um Managing Director que tem 

diretamente sob sua alçada os diferentes departamentos operacionais, tais 

como:  
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As fontes de financiamento desta entidade passam por (dados de 2019): 

 - Orçamento de Estado – 64,7%; 

 - Orçamento da EU – 23%; 

 - Outros, por exemplo Governos Estrangeiros – 12,3%. 

 

Presentemente é composta por mais de 200 funcionários. 

 

País Entidades/ Agências Erasmus+ Links 

República 

Checa 

 

Na República Checa, o programa Erasmus+, em todas as suas componentes, é 

gerido pela Agência Nacional Checa para a Educação Internacional (NAEP). Esta 

é uma entidade pública tutelada pelo Ministério da Educação, Juventude e 

Desporto, tendo como principal missão o desenvolvimento de cooperação 

internacional na área da educação e o incentivo dos cidadãos e instituições no 

seu envolvimento em atividades internacionais. Fornece informação, 

consultoria e serviços analíticos a todos os grupos-alvo ativos na educação; os 

principais parceiros são escolas e outras instituições educacionais, organizações 

sem fins lucrativos e empresas, órgãos do governo local e indivíduos - 

geralmente estudantes, professores, pessoas da gestão de todos os tipos de 

escolas, trabalhadores jovens, educadores de adultos e outros profissionais. 

 

Para além da gestão, em nome da República Checa, do programa Erasmus+, 

ESC e de outros programas de menor dimensão, esta entidade gere a iniciativa 

Estudar na República Checa, que visa incentivar a captação de estudantes 

estrangeiros para estudarem na República Checa. Estes programas visam 

contribuir para o desenvolvimento da educação internacional neste país, através 

da identificação e estudo das melhores práticas mundiais ao nível de educação 

e respetiva introdução no sistema de ensino checo. Paralelamente é missão 

desta entidade a promoção da herança cultural checa pelo mundo, através de 

emissão de publicações, contribuição na produção de documentos por outros 

países, organização de conferências e através da presença em feiras comerciais. 

 

Entidade pública criada em 1974, com o objetivo de angariar estudantes 

estrangeiros oriundo de países em desenvolvimento para estudarem na 

República Checa e com sucessivas reorganizações posteriores, tendo, em 1995 

expandido as suas competências e em 2013, assumido a presente denominação. 

Presentemente, é uma entidade com autonomia administrativa e financeira e 

sem fins lucrativos. 

 

A estrutura organizacional da agência Checa é composta pelos seguintes 

órgãos/departamentos: 

https://www.dzs.c
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Não foi possível identificar as fontes de financiamento desta entidade, sabendo-

se, no entanto, que é financiada pelo erário público, nomeadamente dotação 

orçamental e fundos da UE. 

 

Presentemente é composta por mais de 163 funcionários. 

 

 

 

 

 

 


