
Projeto de voto n.º 604/XIV

De saudação do lançamento do programa Erasmus de mobilidade de estudantes 
europeus

Foi a 15 de junho de 1987 que, considerando recomendações da Comissão Europeia, do 

Parlamento Europeu e do Comité Económico e Social, o Conselho Europeu estabeleceu 

o programa ERASMUS para a mobilidade dos estudantes universitários na Comunidade 

Europeia entre todas as instituições de ensino e treino pós-secundário.

Os principais objetivos originais eram os de conseguir que estes alunos passassem uma 

parte significativa do seu curso noutro país da Comunidade, promovendo uma 

colaboração mais forte entre estas instituições de ensino e treino, reforçando a 

interação entre cidadãos de diferentes Estados Membros, dessa forma consolidando o 

conceito integrador de uma Europa das Pessoas.

Os fundos dedicados a este instrumento eram de oitenta e cinco milhões de Euros para 

um período inicial de três anos, compreendido entre 1987 e 1990. Passados 34 anos, o 

financiamento do novo Erasmus+ aumentou em mais de duas ordens de grandeza.

Hoje, a grande maioria dos europeus reconhecem que esta iniciativa foi, e continua a 

ser, um dos instrumentos mais importantes da integração europeia e do fortalecimento 

da literacia e da cidadania dos seus cidadãos.

Assim, a Assembleia da República saúda a iniciativa de criação do programa ERASMUS e 

os esforços empenhados na sua manutenção e desenvolvimento, desejando que se 



mantenha ativo por muitos e longos anos, com todos os seus reconhecidos valores e 

méritos.

Palácio de São Bento, 7 de junho de 2021

As Deputadas e os Deputados,

Alexandre Quintanilha

Porfírio Silva

Tiago Estevão Martins

Lúcia Araújo Silva

Maria Begonha

Joana Sá Pereira

Sílvia Torres

Palmira Maciel



Cristina Mendes da Silva

Eduardo Barroco de Melo

Carla Sousa

Miguel Costa Matos

Alexandra Tavares de Moura

Martina Jesus

Telma Guerreiro

Rosário Gambôa

Bruno Aragão

Maria da Graça Reis



Fernando José

Maria Joaquina Matos


