
 

  

 

Comemorações dos 35 anos do Programa Erasmus+ (1987) 

 

O programa European Community Action Scheme for the Mobility Students – Erasmus - foi 

criado em 1987 como um programa de intercâmbio de estudantes do ensino superior. 

Desde o primeiro ano, em que 3.200 estudantes provenientes de 11 países europeus 

(Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Grécia, França, Irlanda, Itália, Países Baixos, Portugal, 

Espanha e Reino Unido) participaram, o programa tem vindo a evoluir constantemente.  

Atualmente, o programa Erasmus para o Ensino Superior assim como as iniciativas no 

âmbito da Educação, Formação, Juventude e Desporto, integram o atual programa 

Erasmus+ que se tem vindo a transformar ao longo do tempo. 

O Erasmus+ é o programa da União Europeia nos domínios da educação, da formação, 

da juventude e do desporto para o período de 2021-2027. A educação, a formação, a 

juventude e o desporto são domínios fundamentais que apoiam os cidadãos no seu 

desenvolvimento pessoal e profissional. Em última análise, quando o ensino e a formação, 

bem como a aprendizagem informal e não formal, são inclusivos e de elevada qualidade, 

proporcionam aos jovens e aos participantes de todas as idades as qualificações e 

aptidões necessárias para que participem de forma significativa na sociedade 

democrática, na compreensão intercultural e numa transição bem-sucedida para o 

mercado de trabalho. 

Ao longo dos últimos 35 anos, o programa deu a mais de 10 milhões de pessoas a 

oportunidade de estudar, fazer formação, voluntariado ou ganhar experiência 

profissional no estrangeiro. O programa Erasmus+ tem ligações mais fortes com o 

mercado de trabalho do que os programas que o precederam, permitindo que os 

estudantes façam períodos de estágio em empresas ou organizações no estrangeiro e, 

através de experiências de aprendizagem não formal, preparar os jovens para o mercado 

de trabalho e para a participação na vida cívica. 



 

  

Em 2022, o programa Erasmus+ celebra os seus 35 anos de existência e por esse motivo, 

a Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação irá desenvolver um calendário de 

iniciativas com especial foco no envolvimento da comunidade e na disseminação do 

espírito europeu e do programa. 

 

1. Coordenação 

As comemorações dos 35 anos do programa Erasmus serão coordenadas pela Diretora 

da Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação, podendo as suas competências 

ser delegadas. 

 

2. Comissão de Honra 

A comissão de honra das comemorações dos 35 anos do programa Erasmus será 

constituída por personalidades de alto relevo e destaque nacional e internacional e terá 

como duração o ano civil de 2022 – ano de comemoração dos 35 anos do programa 

Erasmus. 

A definição das personalidades e os respetivos convites são competência da Diretora da 

Agência Nacional Erasmus+ EF, Prof. Cristina Perdigão, ou por alguém definido por si 

para o efeito.   



 

  

3. Atividades 

23 fevereiro 
Lançamento da Conferência 35 anos 

Erasmus 

Lançamento das Comemorações dos 35 

anos do programa Erasmus e Lançamento 

do processo participativo 

23 a 24 fevereiro Roteiro Erasmus+ EF Madeira 

15 a 17 março Roteiro Erasmus+ EF Barcelos 

24 março Momento Erasmus 
Dia Nacional do Estudante – Estudantes 

Superior (Online) 

25 e 26 março Plataforma Nacional ESN Madeira 

31 março 
Sessão de apresentação da nova 

imagem da AN Erasmus+ EF 
A designar 

31 março 
Lançamento da Rede Erasmus Alumni e 

abertura da Call 
A designar 

31 março 
Lançamento da Rede Nacional 

EuroApprentices e abertura da Call 
A designar 

7 a 9 abril 
Conferência Internacional “Erasmus 

Generation Meeting” 
Porto 

8 a 10 abril Mobility Information Unit Braga 

14 abril Momento Erasmus 
Experiências Erasmus+ - Ensino Escolar e 

Ensino e Formação Profissional (online) 

20 a 22 abril Roteiro Erasmus+ EF Viseu 

23 a 25 abril Mobility Information Unit Viseu 

5 maio Momento Erasmus 
A Europa e o Erasmus - Promover dia da 

Europa/ AN Francesa (online) 

5 e 6 maio TCA - Internacionalização Coimbra 

7 a 9 maio Mobility Information Unit Coimbra 

9 maio Dia da Europa Coimbra/Évora 

19 a 21 maio Mobility Information Unit Cascais 

24 maio Encontro Nacional Euroapprentices Lisboa 

26 a 29 maio Mobility Information Unit Évora 

9 a 11 junho Mobility Information Unit Porto 



 

  

A designar junho Sessão – 35 anos Erasmus Leiria 

A designar junho Lançamento da Rede Erasmus Alumni Leiria 

A designar Junho 
Lançamento – Coleção do Jornal 

Público “Utopia & Conhecimento” 
Leiria 

23 junho Momento Erasmus 
Experiências Erasmus+ – Educação de 

Adultos (online) 

12 agosto Momento Erasmus Dia Mundial da Juventude (online) 

27 a 30 agosto Summer CEmp 2022 A divulgar pela Rep. da CE em Portugal 

21 a 23 setembro 
Encontro Internacional da Rede 

Euroapprentices 
Praga, Républica Checa 

27 a 29 setembro Roteiro Erasmus+ EF Algarve 

6 outubro Momento Erasmus Experiências Staff em Erasmus+ (online) 

12 a 14 outubro Roteiro Erasmus+ EF Covilhã 

18 a 20 outubro Encontro 35 anos Erasmus AN espanhola 

25 e 26 outubro Prémios de Boas-práticas  A definir 

3 e 4 novembro Roteiro Erasmus+ EF Santarém 

17 novembro 
Conferência – Dia Internacional do 

Estudante 

Participação estudantil na 

internacionalização, Setúbal 

6 dezembro Momento Erasmus 
Balanço das comemorações dos 35 anos 

do programa Erasmus (online) 

13 dezembro 

Encerramento das comemorações dos 

35 anos do programa Erasmus – 

Concerto de Natal 

A definir 

 

  



 

  

4. Iniciativas: 

Momento Erasmus 

Tertúlia mensal sobre as temáticas relacionadas com o programa Erasmus+, online, com 

a colaboração de convidados de todos os setores de atividade. Este ano, iremos dedicar 

esta atividade à comemoração dos 35 anos do Programa Erasmus+. 

Temas: 

Dia Nacional do Estudante – Ensino Superior 

Experiências Erasmus+ - Ensino Escolar e Ensino e Formação Profissional 

A Europa e o Erasmus - Promover dia da Europa/ AN Francesa 

Experiências Erasmus+ – Educação de Adultos 

Dia Mundial da Juventude 

Experiências Staff em Erasmus+ 

Balanço das comemorações dos 35 anos do programa Erasmus 

 

Campanha de divulgação 

Recolha de testemunhos de participantes e antigos participantes do programa Erasmus, 

com o intuito de divulgar a atividade e o impacto do programa ao longo dos seus 35 

anos de existência.  Esta campanha contará com vários tipos de formatos e uma forte 

presença digital. 

 

Conferência sobre os 35 anos do Programa Erasmus 

Inspirados no processo participativo da Conferência do Futuro da Europa, a Agência 

Nacional Erasmus+ Educação e Formação lança a Conferência sobre os 35 anos do 



 

  

Programa Erasmus disponibiliza a toda a comunidade uma plataforma para discutir e 

contribuir para o debate sobre a educação, formação e o Programa Erasmus+.  

Pode participar de três maneiras: partilhar as suas ideias, participar num evento perto 

de si ou em formato digital ou organizar o seu próprio evento presencial e/ou em 

formato como parte da conferência. O lançamento desta iniciativa será na Região 

Autónoma da Madeira, enquadrado no Roteiro Erasmus+ EF, onde serão divulgadas as 

ideias/linhas orientadoras para a participação de toda a comunidade. 

 

Roteiro Erasmus+ EF 

Roteiro Erasmus+ EF é uma iniciativa que privilegia o contacto entre a Agência Nacional 

Erasmus+ Educação e Formação, os seus benificiários, demais parceiros e a comunidade 

estudantil/juvenil da região. Esta iniciativa tem o objetivo de colocar a AN Erasmus+ EF 

perto das entidades de cada região, servindo como plataforma de auscultação à 

sociedade como um todo, com objetivo de fomentar o ecossistema 

Internacional/Erasmus+ por todo o território Nacional. 

• Madeira; 

• Barcelos; 

• Viseu; 

• Cascais/Lisboa; 

• Algarve; 

• Covilhã; 

• Santarém. 

 

Conferência Internacional “Erasmus Generation Meeting” 

A Erasmus Student Network Portugal (ESN PT) irá receber o encontro internacional da 

Erasmus Student Network internacional (ESN) em Portugal. Este encontro irá reunir os 

dirigentes europeus da ESN e discutir sobre o futuro das novas gerações “Erasmus 



 

  

Generation”. Entes encontro contará com distintos momentos, entre os quais um 

congresso, uma feira de mobilidade, com estudantes e instituições e uma feira de 

emprego, com entidades empregadoras e organizações internacionais. 

 

Plataforma Nacional ESN PT 

A plataforma nacional da ESN PT é um encontro nacional entre os dirigentes regionais 

e nacionais da ESN, integrando um dos momentos estatutários da ESN PT. Esta iniciativa 

irá decorrer na Madeira e conta com a participação da Agência Nacional Erasmus+ EF. 

 

Mobility Information Unit 

O MIU – Mobility Information Unit é um projeto piloto na forma de um veículo que 

circulará por seis cidades do interior e litoral. Trata-se de um veículo adaptado a espaço 

de exposição interativo, com informação sobre o que é e como trabalha o Parlamento 

Europeu e os eurodeputados.  No âmbito do ao aniversário do programa Erasmus e do 

Ano Europeu da Juventude, esta iniciativa irá aproximar a população das Instituições 

Europeias e dos seus respetivos programas. Esta iniciativa é organizada pela 

Representação do Parlamento Europeu em Portugal e contará com o apoio da 

Agência Nacional Erasmus+ EF. 

 

Summer CEmp 2022 

O Summer CEmp é um seminário intensivo e dinâmico para estudantes do ensino 

superior, com formatos práticos de aprendizagem como exercícios em equipa e 

conversas diretas e improváveis entre atuais e futuros líderes de opinião. Esta iniciativa 

é organizada pela Representação da Comissão Europeia em Portugal e contará 

com o apoio da Agência Nacional Erasmus+ EF. 

 



 

  

Encontros Nacional e Internacional da Rede EuroApprentices 

A rede EuroApprentices é constituída por um conjunto de candidatos que pretendam 

ser embaixadores do programa Erasmus+, em particular no setor do ensino e formação 

profissional. Esta é uma iniciativa que procura colocar em contacto estudantes/jovens de 

vários países, capacitá-los e promover a sua atividade nacional e internacional em prol 

do programa Erasmus+. 

 

Lançamento da Rede Erasmus Alumni 

Assumindo as redes de embaixadores do programa Erasmus+ como uma prioridade, a 

preparação e lançamento da Rede Erasmus Alumni será um elemento central na 

promoção de uma comunidade Erasmus, de todos os setores da sociedade e com 

participação cívica ativa. 

 

5. Duração 

Esta iniciativa tem início dos trabalhos em janeiro de 2022 até janeiro de 2023. 


