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Aniversário do Programa Erasmus

Em 2015. o programa Krasinaas,
penuiliu a 678 000 eurOpeus
estudai: receber romiação,
trabalhar ou fazer voluntariado
no estrangeiro - tini número
superior a todos ias registados
até ao momento. No n’esmo
alia), ai OE investi La 2,! nsil
milhões de EUII cm mais de li)
600 projetos que envolveram61) 000 Organizações. São estas
as principais conclusões do
flelatório anual do programa
Erasmus. de 2015. publicado
pela (on,issão Europeia. Os
resultados
denior,stnana
tambén, que o programa estáno bom caminho para cumprir
o seu objetivo de dar apoio a 4—
n,ilhões de pessoas entre 2014 e
2020.
.lyrkl Katssinen, Vice-Presidente
responsável pelo Emprego,
Cresci bento, Investimento e
Competitividade.
e
antigo
estudante Erasanos um Univer
sidade de Leicester (Iteino
Unido), afirmosa: «A educação é
vital para dotaras pessoas com
conhccimentoa~
capaci4ades,
compensarias e aptidões para
tirar o maior partido do seu
potencial e das oportunidades
que se lhes apiascntam. A ,nubi

lidada alanja os oossos I,cnizon
les e toma-nos matç fortes~ O
pmgrama Erasnius pode oferecer
ambas as coisas. Enquanto
antigo estudante Erasmus, pude
te~s!eni,t,aIaar isto mesmo direta
incute. Coai rido outros estudoules e, em especial, professores,
formadore.ç animadores de
jizrentudceesiudante.s do ensino
e fomiação profissionais a
utilizar também as oporiunida
dez que lhes são proporcionadas
ao
abrigo
do
programa
‘ Erasrnus.s,
O progra na Erasisius,, em 201,,.
expaiidiai-se ainda mais, pernil
tiiidt, pcla primeira vez a
instituições dc ensino superior
de países de fora tia Europa
enviar e acolher mais dc 28 000
pessoas, entre estudantes e
empregados. A França, a Alema
nha e a Espanha conlinuans a
ser os três principais países de
envio, enquanto a Espantia. a
Alemanha e o hieino Vindo
recebem a maior parte dos
particlpantes no Erasn,us,. As
reações
dos
partieipantes
confirmam (100 O tempo passa
do no esirangeiro graças ao
programa Erasnisas, é hei,,
empregue: 94 % afirmam (iue

pernutio melhorar ias suas
qualificações e HO % coiaside
rani que reforçou as saias
perspel iva s de carreira, Um elo
cada três estudantes que razem
estágios no estrangeiro graças
ao programa Erasm,aus, teisa
olHa oíerla de 1 ral,aaliso cima suam,
empresa de aicolhimentn.
o relatório apresenta Lanibém
un,~ panorámiea das medidas
tomadas pela Comsiissân ,,o
sentido de adoptar o programa
Erasnitas, para ajudar a Ul- e os
Estados-Men,l,ros a fazer face
aos desafios soclotais, como a
integração cIo refugiados e
migranies. l’or exemplo, o
apoio liiaigulsuico em linha do
programa ft,i alargado palra
abarcar 100 000 refugiados
dtirainte na próximc,s três manos,
graças a 4 milhões de EUlt
dispoa,ibllizados para o efeito. O
objetivo é pensiitir qsae os
jovens entrem nos sistemas de
educação e fonsiação do sais de
acolhimento e desenvolvam as
atlas competências,
A publicação dci relatório
coincide com o laiaçamneimmo da
campanha pie assinala ,0 30~
aniversário
aio
programa
Enasmos (clesigoaadca Erasn,us.
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desde 2014 porque beneficia
mais gente colo uma gama mais
vasta cio oportunidades). Ao
longo de 2017 serão realizados
cventos a nlvcl europeu. T,acio
nol e local destinados a destacar
os inipaetos positivos do
programa jtaaato das pessoas e
ala siaciedade co, geral, e a dairb’
todos os interessados a nporlti—
nidade de debater a evolução

o
Àtm

futura dc, progrania. Nos últimos ao
anos, o pnsgrania Eras,ntas, e os setas
antecessores apoiaram não ao anais
dos nnlhões dc estudantes, l’oriaan
dos e voluntários, como o lntcream
liii, de pessoal e de jovens, num total
dc O nailliões de pessoas.
Acompitnhe Listas as ia,iciativas eis’:
lii tps://ga,ca.gl/ofAve4

Agenda Europeia da Migração
Comissão apresenta relatório sobre os progressos realizados para tornar a nova
Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira plenamente operacional
Atualniepate, a Agêocia Euro
peia da Guarda dc t:rnliteiraç e
Costeira Loa mais de 1 550
agentes destacados para apoiar
‘os Estados-Menibros alas süas
Ponteiras externas, comple’
mentando assin, as capacida
des dos I~slaclos-Men,Irnis,
constitufdas por mais cio 100
000 guanios de fronteira,
Easibora represente a maior
congregação de recursos dos
Estados- Membros
desde
sempre, as operações cm csarso
da Agencia Europeia da Guarda
de Fronteiras e Costeira coou
aluam a fazer face a lacunas em
matéria dc implmostaçao. deven
do
os
Estados-Membros
assegurar que as mesmas sejam
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devidainente colmatadas. 5)
llivestlmei,to e o compromisso
conjtiuii os
dos
Estados—
Meanl,nts na, sentido de garantir
que a Guarda Europeia de Froai
(eiras e Costeira esteja plena
rente operaclonal tão rapida
incute quanto possivel constitui
unia expressão ~sm’creta do
empenho
dos
Estados
Membros ciii partilhar a
responsabilidade e dar provas
de solidariedade ng interesse
comuna, O relatório faz o balan
ço dos progressos realizados
eia cinco grandes domfolos
prioritários que foram identifi
cados para simaba esecução
rápida e aprovados pelos
Estados-Membros no Conselho

~tltistiça e As.stintos lmateriac,ss
clii abril de 2016. O relatório
identifica
Ianihéin
ações
concretas e as pióxiiiias ncdl—
das a adotar parat garantir chile a
Gtaarda Europeia de l1roualeiras
e Costeira este(a plenatiaeiate
isperacional e equipada, Os
Estados’Memt,n,s
deveisa
assegtirar que 05 reetlrstm
necessários são sempre dispo
nibilizados ai pedido da Agencia
Etiropcia tia Gsiarda de l5rc,ntei—
ras e Costeira para a execução
de operações conjuntas cio
eursocfuturas, bem corno para
a mobilização das reservas
obrigatórias para intervenções
rápidas lias fronteiras. Os
Estados-Meml,rc,s terão igual-

incute
tio
dar segui’
mealio aos
resultados
das avaliações
da
vtal nerabil 1dade
e
remiacdiar as
delicicia eisis
i tI eia ti rico.
das ia n’ais
rol, ida alicia
te possível,
O presente relatório é o primei
o, de unia série de relatórios
que se destinam a contribuir
para garaini ir os ilastrumematos e
as respostas adequadas para
uma melhor proteção das
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fronteiras externas.
o próxima, relatõria, de progresso
está previstas para março de 2017.
Mais co,:
littp://frnntex.europ,a.eu/
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