Erasmus+

Implementado desde janeiro de 2014, o Erasmus+ surge como forma de apoio às áreas da
educação, formação, juventude e desporto. Integra ainda programas internacionais, como o
Jean Monnet e o Erasmus Mundo.

Erasmus+ é uma iniciativa que resulta de uma outra, mais antiga, o programa Erasmus, que se
destinou a facilitar a mobilidade para fins de aprendizagem, estágio ou formação, de
estudantes, investigadores e docentes ligados ao Ensino Superior.

A sua extensão abrange desde o Ensino Superior, à Formação Profissional, Educação de
Adultos, Ensino Escolar, atividades para jovens e, ainda, formação em desporto amador.

Pode ser candidata ao programa qualquer organização, que não instituição comunitária, de
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acordo com as especificidades de cada ação. Neste sentido as organizações terão que estar
registadas no sistema online da Comissão Europeia para proceder à candidatura e, ainda,
terão que possuir uma Carta Erasmus para o Ensino Superior.

O projeto tem como objetivo a criação de oportunidades para várias áreas: educação escolar
para os funcionários e instituições; educação e de formação profissional para estudantes,
aprendizes, estagiários, funcionários, instituições e empresas; ensino superior para alunos,
funcionários, instituições e empresas; integração europeia para o pessoal e instituições
académicas e de investigação.

O programa incide sobre 3 ações-chave, atividades Jean Monnet e desporto.

Estrutura

Ação 1: A mobilidade individual para fins de aprendizagem possibilita:
→ períodos de estudos ou estágio para estudantes do Ensino Superior e recé-graduados;
→ estágios profissionais para formandos, estudantes em formação inicial e recé,-graduados;
→ intercâmbio de jovens;
→ atividades de Serviço Voluntário Europeu;
→ desenvolvimento profissional e formação pessoal nos setores da educação, formação e
juventude.

Ação 2: A Cooperação para a Inovação e Boas Práticas permite:
→ projetos de colaboração com o setor industrial;
→ parcerias bilaterais e multilaterais;
→ atividades inovadoras;
→ flexibilidade em termos de atividades e parceiros.

Ação 3: Apoio à Reforma das Políticas destina-se:
→ reuniões nacionais de jovens;
→ seminários transnacionais para jovens.
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Atividades Jean Monnet
→ presta apoio e financiamento a instituições académicas e outras associações no domínio de
estudos sobre a integração europeia.

Desporto
→ presta apoio a organizações ativas no domínio do desporto.

[Fonte:Agência Nacional Erasmus+]
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