Oportunidades de estudo, formação, experiência
profissional ou voluntariado no estrangeiro.

O Erasmus+ pode transformar a sua vida e a sua carreira.

Atividades de ensino ou aprendizagem no
estrangeiro, para profissionais ativos as áreas da
educação, da formação e da juventude.

ec.europa.eu/erasmus-plus

O desenvolvimento da educação digital e utilização
das TIC.
A aprendizagem de línguas.
O reconhecimento de competências, incluindo as
adquiridas fora do sistema de ensino formal.
Parcerias estratégicas entre instituições de educação
e formação e organizações de jovens e as suas
congéneres noutros países, intra ou intersetoriais,
visando promover a qualidade e a inovação.

Como me candidato?
Contacte a agência nacional Erasmus+ em Portugal ou a
Agência Executiva (EACEA) em Bruxelas.
ec.europa.eu/erasmus-plus/na
Junte-se ao diálogo no Twitter:
#ErasmusPlus

Um mecanismo de garantia de acesso aos
empréstimos que permita aos estudantes de
mestrado financiarem os seus estudos noutro país.
Ensino e investigação sobre integração europeia.
Intercâmbios, cooperação e capacitação no ensino
superior e no domínio da juventude a nível mundial.

Boas práticas no desporto e iniciativas contra
resultados combinados, doping, violência, racismo e
intolerância, sobretudo nos desportos de massas.

Mudar vidas, abrir
horizontes

Onde posso obter mais informações?

Alianças de conhecimento e alianças de competências
setoriais para colmatar lacunas em matéria de
competências e fomentar o empreendedorismo,
através do aperfeiçoamento dos currículos e das
qualificações resultante da cooperação entre o
mundo do trabalho e o da educação e formação.

Iniciativas de promoção da inovação pedagógica e
progressivas reformas de políticas a nível nacional
através de Iniciativas Prospetivas.
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Quem irá beneficiar?
Através do programa Erasmus+, mais de 4 milhões de
jovens, estudantes e adultos, poderão ganhar experiência
e adquirir competências através de estudos formação ou
voluntariado no estrangeiro.
O programa também apoiará mais de 125.000
instituições e organizações promovendo a cooperação
com as suas congéneres noutros países, no sentido de
inovar e modernizar práticas pedagógicas e o trabalho
em prol dos jovens. Em parceria, estas entidades
ajudarão a garantir que jovens e adultos desenvolvam as
competências necessárias ao sucesso no mundo atual.
Um único programa, o Erasmus+, substitui sete
programas, simplificando o acesso ao mesmo. Além
disso, as alterações às regras significam que nunca foi tão
fácil fazer uma candidatura.

Porquê o Erasmus+?
A Europa tem de dotar os seus cidadãos de formação,
competências e criatividade, aspetos necessários à
sociedade de conhecimento. O mundo está a mudar
rapidamente, pelo que é preciso que os sistemas de ensino
e formação se modernizem e se adaptem às novas formas
de ensino e aprendizagem e que aproveitem as novas
oportunidades. A educação, formação e aprendizagem
não formal para jovens são determinantes para a criação
de emprego e para o aumento da competitividade
europeia. É por isso que o Erasmus+ dará um contributo
decisivo na resposta a estes desafios.

O Erasmus+ disponibilizará

14,7 mil milhões de Euros durante sete anos
reforçar a educação, a formação, a juventude e o
desporto na Europa.

