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O Erasmus é considerado o maior programa

de mobilidade de estudantes do mundo.

Erasmus envia cada vez mais
estudantes para fora estudar
É possível fazer duas vezes Erasmus: uma para estudar e outra para estagiar.
CARLA CASTR0

carla.castro@economico.pt

Mais de sete mil alunos universitários saíram
de Portugal para estudar ou fazer um estágio
fora do seu país, segundo as últimas estatísti-
cas conhecidas relativas ao ano de 2012/2013.
É possível ir estudar para o estrangeiro, a par-
tir do 2º ano do curso (da licenciatura) e em
qualquer semestre durante um período que
pode ir de três a 12 meses. E é possível fazer
Erasmus duas vezes: uma vez para estudar e
outra para estagiar.
Para quem está interessado deve dirigir-se ao
gabinete Erasmus ou de Relações Internacio-
nais da instituição que frequenta e consultar o
site do Erasmus em Portugal. Primeiro que
tudo deve tentar saber quais as universidades
que têm acordo bilateral Erasmus com a insti-
tuição que frequenta.
No “Learning Agreement” (“Acordo de Estu-
dos”) são descritas as disciplinas que o estu-
dante deve realizar durante a mobilidade. Se
terminar essas disciplinas com sucesso, as
mesmas serão reconhecidas pela sua institui-
ção de origem.

Alunos da Universidade do Porto
são os que mais saem do país em Erasmus
Os 7.041 alunos portugueses que foram para
fora ao abrigo deste programa, no ano lectivo
de 2012/2013, representam um aumento de
9% em relação aos 6.484 que fizeram as malas
em 2011/2012. A Universidade do Porto foi a
instituição de ensino superior portuguesa que
mais alunos enviou para fora: 806, seguida da
Técnica (os dados são anteriores à fusão des-
tas duas instituições), com 566, e da Nova,
com 549.
Quanto aos alunos recebidos, a maior anfitriã
é a Universidade Técnica, com 916 estudantes
de fora, estando na 16ª posição europeia. A se-
guir vem a Universidade do Porto, com 814, a
de Coimbra, com 775, a Nova, 707, e a Univer-
sidade de Lisboa, 552. Quanto às três líderes
do top 100 europeu são espanholas: universi-
dades de Granada, Valência e Sevilha.
Mas não é só em Portugal que a mobilidade de
estudantes bate recordes. Também na UE
cerca de 270 mil jovens beneficiaram de bol-
sas da UE para estudar ou receber formação
no estrangeiro no período de 2012-2013.
Os três destinos mais populares para o total
dos estudantes Erasmus das várias naciona-
lidades são: Espanha, Alemanha e França.
Quanto aos países com a maior percenta-
gem de envio para o estrangeiro de estudan-
tes do ensino superior, proporcionalmente à
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sua população diplomada, são: Luxembur-
go, Liechtenstein, Finlândia, Letónia e Es-
panha.
Quanto à bolsa média de Erasmus, destinada a
cobrir parte dos custos de viver no estrangei-
ro e as despesas de deslocação, foi de 272 eu-
ros mensais em 2012/2013, mais 9 % em rela-
ção ao ano anterior. A gestão e atribuição das
bolsas são feitas pela instituição e podem de-
pois ser complementadas por fundos nacio-
nais, regionais ou institucionais.
O Erasmus envolve a mobilidade não só de es-
tudantes, para estudar e estagiar, mas tam-
bém de docentes, abrangendo um total de 33
países europeus: os 27 Estados-membros da
UE mais Islândia, Liechtenstein, Noruega,
Suíça e Estados candidatos à UE (por exemplo
a Turquia). ■


