
Portugal está no *top 10' das
escolhas dos alunos Erasmus
Intercâmbio. Em 2012/ 13, quase dez mil estrangeiros vieram para Portugal. Número de estu-
dantes portugueses a apostar numa experiência no estrangeiro subiu 9%, para mais de sete mil
PEDRO SOUSA TAVARES

Em 2012/ 13, mais de 268 mil euro-
peus participaram em estágios ou
ciclos de estudos no estrangeiro ao

abrigo do Programa Erasmus. Um
aumento de 1 5 3 1 7 face ao ano leti-
vo anterior. E Portugal, com 9854
visitantes estrangeiros, ocupou o
9.° lugar nalista de preferências.

Várias universidades portugue-
sas destacaram-se entre as cente-
nas de opções. ATécnica- que en-
tretanto se fundiu com a "Clássica"
naULisboa- foi a 16. a mais procu-
rada, com 916 estudantes. Segui-
ram-se a Universidade do Porto
(24. a), com 814 estudantes acolhi-
dos; Coimbra (29. a) com 775; aNo-
va de Lisboa (37. a) , tendo acolhido
707 alunos; e a"Clássica" de Lisboa
(61. a ) com 552 estudantes.

Refira-se que, considerando os
alunos acolhidos pela Técnica e

pela "Clássica", a Ulisboa teria sido

a sexta mais procurada da Europa,
com 1468 alunos. E dados mais re-
centes enviados ao DN por esta
instituição apontam para 1582.

Para os alunos estrangeiros, Por-
tugal é cada vez mais uma opção
popular, como testemunha Fran-
cisco Olivier Lamina, de 26 anos,
aluno espanhol a estudar História
na Faculdade de Letras da Ulisboa:
"Vim para Lisboa influenciado por
um colega que conhecia Lisboa e

me falou muito bem da cidade",
contou o estudante das ilhas Ba-
leares, que veio "por seis meses que
afinal serão nove".

Eduardo Pereira, vice-reitor da
ULisboa, confirmou ao DN que "a

atratividade da universidade tem
vindo a crescer de ano para ano. Já

não são apenas os alunos de países
do Sul da Europa que nos procu-
ram mas também de Alemanha,
Polónia e países nórdicos", disse,
admitindo que "o sol e o facto de
recebermos bem das pessoas" ex-

plicam a atratividade de Portugal.
Mas defendeu que não são os úni-
cos motivos: "Acima de tudo, co-
meçam a reconhecer-nos como
um bom local para aprender."

O inverso também sucede, com
cada vez mais alunos nacionais a
procurar uma experiência interna-
cional. Em2012/13 ,7041 portu-
gueses fizeram Erasmus, um cres-
cimento de 9% (557) num ano.

Miguel Pereira, aluno de Medi-
cina da Nova, 2 1 anos, é um dos mi-
lhares de portugueses atualmente
a passar por uma experiência no
estrangeiro, neste caso em Géno-
va: "Nunca tinha pensado muito
em fazer Erasmus. Preferia ficar em
casa, confortável, com a minha fa-
mília", admitiu ao DN. "Mas agora
tenho uma visão diferente. E pro-
vavelmente vou procurar outro ti-
po de experiências no estrangeiro
quando acabar o meu curso."

APOIO DA UE

Ajuda mensal subiu para 270 euros
> Um dos motivos que expli-
cam o aumento de cerca de 15
mil participantes no Erasmus,
em 2012/13, é a revisão em alta
das ajudas da Comissão
Europeia. Em média, de acor-
do com o relatório ontem di-
vulgado pela Comissão

Europeia, os estudantes rece-
beram 270 euros por mês.
Alguns países têm incentivos
locais que complementam
estas verbas. Em cada cinco
alunos, quatro participaram
cm ofertas de estudo e um
num estágio profissional.



Estudantes
Erasmus
portugueses
crescem 9%

Ensino superior
Mais de 7000 estudantes de Portu-
gal beneficiaram no ano lectivo de
2012/2013 de bolsas da União Euro-
peia (UE) para estudar no estrangei-
ro, o que representou um aumento
de 9% face ao ano lectivo anterior,
segundo dados divulgados ontem.

De acordo com os dados do pro-
grama de mobilidade no ensino
superior Erasmus, divulgados em
Bruxelas, a subida verificada em
Portugal ficou acima da verificada
na média da UE (6%), que voltou a
conhecer um novo recorde absoluto
nos 27 anos de existência do Eras-

mus, com quase 270 mil estudantes
a receberem bolsas para estudar ou
receber formação no estrangeiro no
ano lectivo 2012/2013 (contra 252 mil
no ano anterior).

De acordo com o relatório, Por-
tugal foi o destino escolhido por
9894 estudantes, na sua maioria
de Espanha (2636), Polónia (1284) e

Itália (1277), sendo estes três países,
e pela mesma ordem, aqueles que
receberam mais estudantes portu-
gueses: 1687 foram para Espanha,
946 para a Polónia e 817 para Itália.

As instituições de ensino superior
portuguesas que mais estudantes
Erasmus acolheram foram a Uni-
versidade Técnica de Lisboa - 916

alunos, o que lhe confere o 16.° pos-
to entre as universidades europeias
mais escolhidas pelos estudantes eu-

ropeus -, a Universidade do Porto
(814 estudantes, 24.° lugar) e a Uni-
versidade de Coimbra (775 alunos,
29.° posto), numa lista encabeçada
por três universidades espanholas
(Granada, Valência, Sevilha e Ma-
drid).

A nível da UE, os destinos mais
procurados pelos estudantes no
ano lectivo de 2012/2013 foram Es-

panha (acolheu 39.249), Alemanha e

França, tendo sido também estes os

principais países de origem, e pela
mesma ordem, dos estudantes que
foram estudar para o estrangeiro
com uma bolsa Erasmus.

Os países que enviaram o maior
número de estudantes em percen-
tagem da população de estudantes
universitários foram o Luxemburgo,
o Liechtenstein, a Finlândia, a Letó-
nia e a Espanha.

Os mesmos dados traçam um perfil
do estudante Erasmus relativamen-
te a 2012/2013: 61% eram mulheres,
com uma média de idades de 22 anos
e ficaram seis meses na instituição
de acolhimento. A bolsa média de
Erasmus foi de 272 euros mensais.



ATUALIDADE*OB

Sete mil
fizeram
Erasmus
• Número dos que estudam lá fora
bateu novos recordes. Portugal ocupa
9- lugar entre países mais procurados.



Recorde de
estudantes
em Erasmus

Cerca de 270 mil pessoas
optaram por estudar fora
do seu país, sete mil das
quais portuguesas, mais
9% que no ano anterior.
CARLA MARINA MENDES
cmendes@destak.pt• Ir estudar para fora é uma opção

para cada vez mais estudantes,
internacionais e nacionais. Os dados
referentes ao ano letivo 2012/2013
dão conta de um novo recorde: 268.143
estudantes beneficiaram de bolsas
da União Europeia, 7.041 dos quais
portugueses, o que representa um au-
mento de 9% face ao ano anterior,

superior à média europeia (6%).
Embora a opção mais escolhida seja

a de ir estudar para outra universida-
de, um em cada cinco estudantes
Erasmus (55.000) optou pela realiza-
ção de estágios em empresas, reve-
lam os dados ontem divulgados pela
Comissão Europeia.

Espanha, Alemanha e França
foram os países mais procurados,
mas Portugal consegue um lugar no

top 10, com a nona posição entre os

preferidos. Universidade Técnica de
Lisboa foi a instituição superior nacio-
nal que mais alunos estrangeiros re-
cebeu (916), seguida da Universidade
do Porto (814) e da de Coimbra (775).

Portugal é o nono país mais escolhido pelos estudantes europeus
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