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O Projeto Erasmus+ promove o desenvolvimento de uma Europa do conhecimento, ao nível da
educação e formação. Pretende contribuir para a internacionalização e a excelência do ensino
e formação na União Europeia, incentivando a criatividade, a inovação e o espírito
empreendedor, promovendo a igualdade, a coesão social e a cidadania ativa.
O Programa Erasmus+ é projetado para apoiar os esforços dos países participantes, usando de
forma eficiente os potenciais talentos da Europa, numa perspetiva de aprendizagem ao longo
da vida, ligando o apoio à aprendizagem formal, não formal e informal nos campos da
educação, formação e juventude.

O Erasmus+ contribui para alcançar os objetivos de crescimento inteligente, sustentável e
inclusivo, através do desenvolvimento do ensino pré-escolar, diminuição do abandono escolar,
melhoria da formação profissional, aumento do número de licenciados na Europa e aumento
da empregabilidade de jovens e adultos.
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Objetivos específicos (domínio da educação e formação)
❖ melhorar o nível de competências e habilidades essenciais, com particular
atenção à sua relevância para o mercado de trabalho e sua contribuição para uma
sociedade coesa, em particular através de maiores oportunidades de mobilidade
para aprendizagem e através da cooperação reforçada entre o mundo da
educação e formação e o mundo do trabalho;
❖ promover melhorias de qualidade, excelência em inovação e internacionalização
ao nível da educação e formação das instituições, em particular através de uma
cooperação internacional reforçada entre fornecedores de educação/formação e
outras partes interessadas;
❖ promover a emergência e sensibilizar para um espaço europeu de aprendizagem
ao longo da vida, concebido para complementar a política de reformas a nível
nacional, apoiando a modernização dos sistemas de educação e formação, em
particular através de uma cooperação política reforçada, uma melhor utilização
dos instrumentos de transparência e reconhecimento da UE e da divulgação de
boas práticas;

❖ aumentar a dimensão internacional da educação e formação, em particular
através da cooperação entre o Programa e os Países Parceiros, aumentando o
atratividade das instituições europeias de ensino superior e apoio à ação externa
da UE, incluindo os seus objetivos de desenvolvimento
❖ melhorar o ensino e a aprendizagem de línguas e promover a ampla diversidade
linguística e consciência intercultural da UE.

