
Mais de sete mil
estudantes portugueses
foram estudar para fora
O programa Erasmus acaba de bater um novo recorde. Cerca
de 270 mil estudantes europeus tiveram bolsas Erasmus.



Estudar ou fazer um estágio no estrangeiro é

uma opção para cada vez mais estudantes do

ensino superior. As últimas estatísticas Eras-

mus, divulgadas pela Comissão Europeia, re-
velam que 7.041 alunos portugueses foram

para fora ao abrigo deste programa, no ano

lectivo de 2012/2013, o que significa um au-
mento de 9% em relação aos 6.484 que fize-
ram 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), 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 16 8 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.

Na União Europeia a mobilidade dos estudan-

tes também bate recordes. Cerca de 270 mil

jovens beneficiaram de bolsas da União Eu-

ropeia para estudar ou receber formação no

estrangeiro no período 2012-2013. E embora

o estudo numa outra universidade continue a

ser a opção mais popular, um em cada cinco

estudantes Erasmus (55 mil) escolheram a re-

alização de estágios em empresas. Os três des-

tinos mais populares para os estudantes Eras-

mus foram: Espanha, Alemanha e França.

Quanto aos países com a maior percentagem
de envio de estudantes do ensino superior,

proporcionalmente à sua população diploma-
da, são: Luxemburgo, Liechtenstein, Finlân-

dia, Letónia e Espanha.
Fazer Erasmus, seja para estudar ou para reali-
zar um estágio, ajuda os estudantes a melhorar

a sua empregabilidade e as suas perspectivas de

carreira. "O nosso novo programa Erasmus+

irá permitir que mais jovens estudem, recebam

formação, trabalhem ou façam voluntariado no

estrangeiro nos próximos sete anos» , declarou,

sexta-feira passada, Androulla Vassiliou, Co-

missária Europeia para a Educação, a Cultura,

o Multilinguismo e a Juventude.

As estatísticas mostram que a bolsa média de

Erasmus, destinada a cobrir parte dós custos

de viver no estrangeiro e as despesas de deslo-

cação, foi de 272 euros mensais, o que repre-
senta um aumento de 9 % em relação ao ano

anterior (250 euros). Com uma dotação total

de 15 mil milhões de euros para o período de

2014-2020, o novo programa Erasmus+ pro-
porcionará bolsas a quatro milhões de pesso-

as, nomeadamente dois milhões de estudantes

universitários e 300 mil funcionários, e finan-
ciará igualmente 135 mil intercâmbios de es-

tudantes e de funcionários entre a Europa e os

países parceiros em todo o mundo. ¦ C.C.


