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Objetivos gerais

I. Estado da arte da internacionalização na educação e formação em Portugal: análise da
internacionalização na EF no país e das estratégias e instrumentos a que as instituições
de EF portuguesas recorrem;

II. Perceber de que forma o estabelecimento de sinergias e complementaridades entre o
Erasmus+ e outros programas e financiamentos comunitários contribuem para a
internacionalização das instituições beneficiárias e qual o seu potencial futuro;

III. Caracterizar a implementação do Erasmus+ no período 2014-2020, e o contributo do
programa para a internacionalização das instituições participantes.
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Metodologias e técnicas de recolha de 
informação

 Universo de estudo

Instituições de ensino e formação e outras organizações que operam nos setores da
educação e formação

Abordagem mista

Quantitativa (inquérito por questionário) e qualitativa (entrevistas junto de atores-chave).
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Objetivos específicos

1. Estado da arte da internacionalização da E&F em PT

• Análise, com recurso a bibliografia, da internacionalização na área da EF em Portugal,
principais instrumentos, programas e recursos;

• Levantamento e análise das estratégias de internacionalização das instituições de EF
portuguesas (base amostral).
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2. O caso do Erasmus

• Análise da evolução dos projetos, parcerias, mobilidades e participantes Erasmus+ em
Portugal, no período 2014-2020;

• Análise da evolução do financiamento e dos custos dos projetos e mobilidades Erasmus+
durante o mesmo período;

• Caracterização das instituições beneficiárias (tipologia, fontes de financiamento e
estratégias de internacionalização);

• Principais resultados e impactos dos projetos Erasmus+ nos participantes, nas
instituições, nos sistemas e na comunidade.
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3. O contributo do Erasmus+ para a internacionalização da educação e
formação em Portugal, sinergias e recomendações

• Análise da contribuição do Erasmus+ e das diversas fontes de financiamento para as
finalidades de internacionalização das instituições;

• Desafios e recomendações para a internacionalização das instituições de EF e para a
otimização sinérgica de fontes de financiamento, no âmbito dos fundos europeus
estruturais e de investimento.
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Convite à apresentação de manifestação de 
interesse 
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Prazos de referência:

• Manifestação de interesse (não tem cariz vinculativo): até 31 de maio de 2022

-» envio de propostas para monitorizacao@erasmusmais.pt

• Execução do estudo (entrega de relatório final): até 31 de maio de 2023

• Primeiro draft do relatório (bilingue PT/EN): até 28 de fevereiro de 2023

Orçamento: até 75 000,00 euros

 Toda a informação será disponibilizada no Website da ANE+EF

mailto:monitorizacao@erasmusmais.pt


Obrigada!

Equipa de Planeamento & Monitorização
monitorizacao@erasmusmais.pt

mailto:monitorizacao@erasmusmais.pt
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