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GLOSSÁRIO
Comenius: anterior programa de mobilidade para as escolas.
Critério de referência da mobilidade: indicador relativo ao Erasmus+, que constitui uma das
metas fixadas no EF 2020.
EF 2020: Educação e Formação 2020, quadro à escala europeia para a cooperação no
domínio da educação e da formação adotado nas conclusões do Conselho de 12 de maio
de 2009.
Erasmus: anterior programa de mobilidade para o ensino superior.
Estratégia Europa 2020: estratégia de dez anos da União Europeia para o crescimento e o
emprego, lançada em 2010 com o objetivo de criar as condições para um crescimento
inteligente, sustentável e inclusivo.
Europass: conjunto de cinco documentos que ajudam os cidadãos a comunicar melhor as
suas competências e qualificações quando se candidatam a um emprego ou a estudos na
Europa. Estes documentos são o Europass-CV, o Passaporte de Línguas e três documentos
que podem ser emitidos a cidadãos com uma experiência de mobilidade noutro país
europeu (Europass-Mobilidade) ou que concluem um programa formal de educação ou
formação profissional (Suplemento ao Certificado) ou de ensino superior (Suplemento ao
Diploma).
Leonardo da Vinci: anterior programa de mobilidade para o ensino e formação profissionais.
Mecanismo de Garantia para Empréstimos a Estudantes: iniciativa da UE gerida e
executada pelo FEI, em nome da Comissão Europeia, lançada em dezembro de 2014 no
âmbito do Erasmus+ para fornecer garantias parciais a intermediários financeiros
relativamente a empréstimos concedidos a estudantes que realizam um mestrado no
estrangeiro.
Mobilidade para fins de aprendizagem: deslocação física para um país diferente do país de
residência para frequentar estudos, formação ou outro tipo de aprendizagem não formal ou
informal; também pode assumir a forma de estágios, aprendizagens, intercâmbios de jovens,
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voluntariado, atividade docente ou a participação numa atividade de desenvolvimento
profissional.
Painel: armazém de dados na Comissão que recolhe todas as informações sobre o Erasmus+
registadas pelas agências nacionais e pelos beneficiários. Os dados são atualizados
diariamente e fornecem dados qualitativos e quantitativos em tempo real relacionados com
a execução do Programa.
Países do Programa e países parceiros: países elegíveis que se dividem em dois grupos, os
países do Programa (Estados-Membros da UE, bem como antiga República jugoslava da
Macedónia, Islândia, Listenstaine, Noruega e Turquia) e 145 países parceiros distribuídos por
todo o mundo.
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SÍNTESE
Sobre o Erasmus+
I. O Erasmus+ ("o Programa") é um programa da UE que apoia ações nos domínios da
educação, da formação, da juventude e do desporto, com um orçamento total de 16,45 mil
milhões de euros para o período de 2014-2020. Tem como objetivo proporcionar aos alunos
e pessoal educativo a oportunidade de obter competências e desenvolvimento pessoal,
socioeducativo e profissional através de estudo, formação, experiência de trabalho ou
voluntariado no estrangeiro. Visa igualmente melhorar a qualidade e promover a inovação, a
excelência e a internacionalização nas organizações que trabalham nestes três domínios.
II. Um objetivo de nível mais elevado do Erasmus+ é ajudar os países europeus a
modernizar e melhorar os seus sistemas de educação e formação, reforçando o seu papel
como motores do crescimento, do emprego, da competitividade, da inovação e da coesão
social.
III. O Erasmus+ abrange o ensino superior, o ensino e formação profissionais (EFP), o ensino
escolar, o ensino de adultos, a juventude e o desporto. As atividades e os projetos que
podem ser financiados no âmbito do Erasmus+ encontram-se distribuídos entre
ações-chave. O Programa é maioritariamente executado (80%) na modalidade de gestão
indireta pelas agências nacionais.
O que o Tribunal auditou
IV. O Tribunal avaliou o desempenho e o valor acrescentado europeu do Programa,
centrando-se na ação-chave 1, mobilidade individual para fins de aprendizagem
("mobilidade Erasmus+" ou "mobilidade") no âmbito da educação e formação, que
representa mais de metade da dotação orçamental do Programa para o período
de 2014-2020. Até janeiro de 2018, mais de 2,3 milhões de alunos e profissionais tinham
beneficiado desta mobilidade.
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Constatações do Tribunal
V. Globalmente, o Tribunal conclui que o Erasmus+ é uma marca da UE reconhecida e
bem-sucedida. O Programa gera muitas formas de valor acrescentado europeu que vão além
dos requisitos jurídicos. O Erasmus+ desempenha um papel fundamental no reforço da
mobilidade para fins de aprendizagem no estrangeiro e tem um efeito positivo nas atitudes
dos participantes em relação à UE. Os países não conseguiriam alcançar estes efeitos se
atuassem sozinhos.
VI. Em especial, o Tribunal constatou que:
a)

a mobilidade Erasmus+ proporciona valor acrescentado europeu de muitas formas,
além das exigidas na base jurídica, designadamente uma abordagem estratégica da
mobilidade, um aumento do sentimento de identidade europeia e o multilinguismo;

b)

a maioria das metas para os indicadores fixados na base jurídica está a ser cumprida. No
entanto, estes indicadores não estão totalmente harmonizados com os objetivos gerais
e específicos definidos no regulamento, o que dificulta a medição do desempenho. Os
indicadores qualitativos baseiam-se em grande medida nas perceções dos participantes
transmitidas através de entrevistas e inquéritos;

c)

o Erasmus+ introduz muitas inovações no sentido da simplificação administrativa da
mobilidade, embora os processos de candidatura e de elaboração de relatórios ainda
sejam complexos;

d)

o inovador Mecanismo de Garantia para Empréstimos a Estudantes não produziu os
resultados esperados, o que levou a Comissão a reafetar os fundos em causa.

Recomendações do Tribunal
VII. O Tribunal considera que a Comissão deve, nomeadamente:
a)

sugerir elementos de valor acrescentado europeu adicionais ao conceber e executar o
futuro programa Erasmus. Todos os elementos de valor acrescentado europeu devem
ser ordenados por prioridade na fase de avaliação dos projetos, acompanhados e
mencionados nos relatórios;
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b)

continuar a desenvolver indicadores que ajudem a medir o grau de realização dos
objetivos gerais e específicos do Programa, conferindo prioridade ao desempenho na
atribuição dos fundos;

c)

continuar a simplificar o regime a fim de reduzir os encargos administrativos, simplificar
as candidaturas e a elaboração de relatórios para os beneficiários e participantes
individuais e manter os montantes fixos, as taxas fixas e os custos unitários, mas ajustar
os montantes das subvenções sempre que necessário. Deve igualmente melhorar as
ferramentas informáticas e continuar a informatizar os procedimentos;

d)

incentivar a introdução da mobilidade para os alunos do ensino escolar na ação-chave 1
e ponderar a aplicação de maior flexibilidade para os doutorandos;

e)

avaliar a possibilidade de reintroduzir o financiamento do ensino de línguas presencial
tradicional;

f)

propor mudanças adequadas ao Mecanismo de Garantia para Empréstimos a
Estudantes a fim de incluir a mobilidade ao nível da licenciatura e do doutoramento.
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INTRODUÇÃO
1. O Erasmus+ apoia ações nos domínios da educação, da formação, da juventude e do
desporto, com um orçamento total de 16,45 mil milhões de euros para o período
de 2014-2020. Tem como objetivo proporcionar aos alunos e pessoal educativo a
oportunidade de obter competências e desenvolvimento pessoal, socioeducativo e
profissional através de estudo, formação, experiência de trabalho ou voluntariado no
estrangeiro. O Programa visa igualmente melhorar a qualidade e promover a inovação, a
excelência e a internacionalização das organizações nestes três domínios. O Erasmus+ tem
ainda por objetivo ajudar os países europeus a modernizar e melhorar os seus sistemas de
educação e formação, reforçando o seu papel como motores do crescimento, do emprego,
da competitividade, da inovação e da coesão social.
2. Segundo o regulamento de criação 1 (em seguida designado por "o regulamento"), o
Programa contribui, nomeadamente, para alcançar os objetivos da Estratégia Europa 2020 2,
incluindo o grande objetivo da educação. Contribui igualmente para alcançar os objetivos do
Quadro Estratégico para a cooperação europeia no domínio da educação e da formação
("EF 2020"), incluindo os respetivos critérios de referência 3.
3. O Erasmus+ combina os programas do período de 2007-2013 num único programa. As
atividades e os projetos que financia são distribuídos entre ações-chave, conforme ilustrado
na figura 1.

1

Artigo 4º do Regulamento (UE) nº 1288/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de
dezembro de 2013, que cria o Programa "Erasmus +", o programa da União para o ensino, a
formação, a juventude e o desporto e que revoga as Decisões nº 1719/2006/CE,
nº 1720/2006/CE e nº 1298/2008/CE (JO L 347 de 20.12.2013, p. 50).

2

COM(2010) 2020 final, de 3 de março de 2010, "EUROPA 2020 – Estratégia para um crescimento
inteligente, sustentável e inclusivo".

3

Conclusões do Conselho, de 12 de maio de 2009, sobre um quadro estratégico para a
cooperação europeia no domínio da educação e da formação ("EF 2020") – 2009/C 119/02.
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Figura 1 – Estrutura do Programa Erasmus+ 2014-2020
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Fonte: TCE.

4. A Comissão Europeia (Direção-Geral da Educação, da Juventude, do Desporto e da
Cultura) é responsável em última instância pela execução do Erasmus+. Gere o orçamento e
define as prioridades, as metas e os critérios. Orienta e acompanha a execução, o
seguimento e a avaliação do Programa a nível europeu. Compete também à Comissão
Europeia a supervisão e coordenação das estruturas responsáveis pela execução do
Programa a nível nacional.
5. A execução do Programa Erasmus+ baseia-se em grande medida (80%) na gestão indireta
(ver figura 2). A Comissão Europeia delega a execução nas agências nacionais estabelecidas
em cada país do Programa, sendo estas responsáveis pela gestão de todas as fases do ciclo
de vida do projeto. As agências nacionais são designadas pela autoridade ou autoridades
nacionais, que também designam um organismo de auditoria independente em
conformidade com o Regulamento Financeiro.
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Figura 2 – Gestão do Erasmus+
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Fonte: TCE.

6. A parte mais significativa do Programa em termos de orçamento da UE é a ação-chave 1.
É composta por projetos de mobilidade para estudantes e pessoal educativo do ensino
superior, do ensino e formação profissionais e do ensino de adultos, assim como para
pessoal educativo do ensino escolar e jovens. Além disso, a ação-chave 1 apoia os mestrados
conjuntos Erasmus Mundus e os empréstimos para mestrados Erasmus+.
7. A mobilidade para fins de aprendizagem prevista na ação-chave 1 (deslocação física para
um país diferente do país de residência para frequentar estudos, formação ou outro tipo de
aprendizagem informal ou não formal, ver exemplos no anexo I) visa melhorar o nível de
competências e aptidões essenciais, especialmente no que diz respeito à sua relevância para
o mercado de trabalho e ao seu contributo para uma sociedade coesa. Além disso, a
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mobilidade é um meio importante para promover a inclusão das pessoas de meios
desfavorecidos.
8. A figura 3 mostra a repartição do orçamento entre as diferentes partes do Programa.
Figura 3 – Repartição orçamental para 2014-2020
Educação - ação-chave 3

Juventude

3,3%

10,0%

Educação - ação-chave 2

21,7%

Agências nacionais

3,4%
Margem - Ensino e formação

Jean Monnet

3,7%

1,9%

Educação - ação-chave 1

Custos administrativos

48,8%
Mecanismo de empréstimos a estudantes

3,5%

1,9%
Desporto

1,8%

Fonte: TCE.

9. Os países que participam no Erasmus+ dividem-se em dois grupos, como mostra a
figura 4:
a)

países do Programa: Estados-Membros da UE, bem como antiga República jugoslava da
Macedónia, Islândia, Listenstaine, Noruega e Turquia;

b)

145 países parceiros (países vizinhos e do resto do mundo).
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Figura 4 – O Erasmus+ é um programa mundial

PAÍSES DO PROGRAMA
Estados-Membros da UE
Países terceiros
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Países vizinhos
Outros países

Fonte: TCE.

ÂMBITO E MÉTODO DA AUDITORIA
10. O Tribunal avaliou o desempenho e o valor acrescentado europeu do Programa
Erasmus+. A auditoria centrou-se na ação-chave 1 (mobilidade) no âmbito da educação e
formação, que representa mais de metade da dotação orçamental do Programa. Os projetos
ao abrigo das ações-chave 2 e 3 têm um período de execução de vários anos e, em 2017,
encontravam-se sobretudo na fase de execução e/ou de contratação.
11. Em especial, o Tribunal examinou se:
a)

a mobilidade Erasmus+ proporciona o valor acrescentado europeu esperado;

b)

os resultados da mobilidade Erasmus+ são medidos de forma adequada;

c)

as inovações introduzidas ao abrigo da mobilidade Erasmus+ melhoraram o Programa.

12. O Tribunal selecionou cinco países do Programa para visitar: Estónia, Noruega, Polónia,
Roménia e Espanha. Os critérios de seleção dos países foram os seguintes: i) o número de
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participantes que recebem e enviam; ii) um país que recebe e envia um número
relativamente baixo de participantes; iii) uma cobertura geográfica dos Estados-Membros da
UE; iv) um país terceiro.
13. O Tribunal obteve provas a partir de:
a)

entrevistas com as partes interessadas do Erasmus+, incluindo:
i)

os funcionários da Comissão e do Fundo Europeu de Investimento (FEI)
responsáveis pela gestão do Erasmus+;

ii) as agências nacionais, autoridades nacionais, beneficiários e participantes dos cinco
países do Programa selecionados;
b)

um exame dos documentos e procedimentos relacionados com o Erasmus+;

c)

uma análise dos dados, incluindo a avaliação intercalar do Erasmus+ 2014-2016 4. Esta
avaliação foi publicada em 31 de janeiro de 2018, após o final do período da auditoria
do Tribunal. Este documento fundamental foi analisado e constatou-se que corroborava
a maioria das conclusões do Tribunal. O presente relatório remete para a avaliação
intercalar e as suas conclusões sempre que adequado.

OBSERVAÇÕES
A mobilidade Erasmus+ cria mais formas de valor acrescentado europeu do que as exigidas
pelo regulamento
A mobilidade Erasmus+ proporciona o valor acrescentado europeu exigido pelo
regulamento
14. O Programa só apoia as ações e atividades que apresentem um potencial valor
acrescentado europeu e, em especial, as que têm: caráter transnacional, em particular no

4

COM(2018) 50 final, de 31 de janeiro de 2018, "Avaliação intercalar do programa Erasmus+
(2014-2020)" e o documento de trabalho dos serviços da Comissão SWD(2018) 40 final que a
acompanha.
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que respeita à mobilidade e cooperação destinadas a obter um impacto sistémico
sustentável, complementaridade e sinergia com outros programas e políticas a nível
nacional, internacional e da União, e um contributo para a utilização efetiva dos
instrumentos de transparência e reconhecimento da União 5.
Caráter transnacional e impacto sistémico
15. O caráter transnacional encontra-se presente por definição. Estudos, formação ou
estágios no estrangeiro são condição sine qua non para as ações de mobilidade na
ação-chave 1: uma mobilidade individual, seja para estudos, estágios, cursos de formação,
aprendizagem por observação ou atividade docente. Até janeiro de 2018, mais de
2,3 milhões de alunos e profissionais tinham beneficiado da mobilidade Erasmus+ no âmbito
da educação e formação e da juventude 6. A figura 5 mostra o número de participantes que
realizaram uma mobilidade Erasmus+ por país durante o período de 2014-2016.

5

Artigo 3º do Regulamento.

6

Fonte: Painel da DG EAC.
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Figura 5 – Número de mobilidades Erasmus+ por país durante o período de 2014-2016
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16. A mobilidade, por definição, "destina-se a" produzir um impacto sistémico nos sistemas
de educação e formação dos países do Programa e dos países parceiros 7. Nesta fase, as
instituições e as escolas que o Tribunal visitou ainda não conseguiam demonstrar um efeito
sistémico específico dos seus projetos, quer nos seus estabelecimentos, quer a nível
nacional.
17. A Comissão reconhece que o efeito sistémico nos sistemas de educação e formação é
menos visível e que os indícios de exploração dos resultados dos projetos pelos responsáveis
políticos e o empenho efetivo destes últimos quando não estão incluídos no projeto em si
nem sempre são claros 8, existindo apenas provas empíricas de que o Programa está a mudar
as abordagens das instituições em relação à pedagogia e aos seus grupos-alvo 9.
18. Na verdade, tal como afirmado na base jurídica, não é exigido aos projetos individuais
que tenham impacto sistémico. É o resultado cumulativo desses projetos que deve
contribuir para concretizar o impacto sistémico e, por conseguinte, este impacto apenas
pode ser visível no final do Programa. Segundo o Guia do Programa, prevê-se que, "a longo
prazo, o efeito combinado dos milhares de projetos apoiados ao abrigo desta Ação-chave
tenha impacto nos sistemas de educação, formação e juventude dos países participantes,
estimulando assim reformas das políticas" 10.
Complementaridade e sinergia com outros programas e políticas
19. A complementaridade e sinergia com outros programas e políticas devem ser
asseguradas em primeiro lugar pelo contributo do Erasmus+ para os objetivos da Estratégia
Europa 2020, incluindo o grande objetivo da educação. O Programa deve igualmente

7

Artigo 3º do Regulamento.

8

Documento de trabalho dos serviços da Comissão SWD(2018) 40, p. 2.

9

Ibid., p. 36.

10

Guia do Programa, Comissão Europeia, Direção-Geral da Educação, da Juventude, do Desporto e
da Cultura, Bruxelas, 2016, p. 32.
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contribuir para os objetivos do Quadro Estratégico para a cooperação europeia no domínio
da educação e formação (os critérios de referência da mobilidade no "EF 2020") 11.
20. Embora o Erasmus+ contribua para os critérios de referência da mobilidade, não existe
uma relação visível entre a ação-chave 1 e o indicador relativo ao grande objetivo da
educação constante do anexo I do regulamento, conforme explicado nos pontos 57 e 58.
21. A Comissão estabeleceu a relação entre o Erasmus+, a Estratégia Europa 2020 e o
EF 2020: o Programa visa impulsionar as competências, a empregabilidade e a modernização
dos sistemas de educação, formação e juventude e apoia ações, projetos de cooperação e
instrumentos relacionados com as prioridades políticas do EF 2020. Ao fazê-lo, contribui
também para a execução da Estratégia Europa 2020, em especial as recomendações
específicas por país no domínio da educação e formação. O investimento do Erasmus+
beneficiará as pessoas, as instituições e a sociedade no seu conjunto, contribuindo assim
para o emprego, o crescimento e a competitividade e aumentando a prosperidade e a
inclusão social 12.
22. Nos países do Programa que o Tribunal visitou, constatou-se que as medidas de
mobilidade impulsionam efetivamente as competências e a empregabilidade,
nomeadamente no setor do EFP. Ao nível do Programa, a avaliação intercalar contém provas
de que os estudantes do ensino superior e de EFP que participaram na mobilidade têm
melhores perspetivas de emprego e salariais do que os seus pares não envolvidos na
mobilidade, embora muitos dos dados disponíveis até ao momento estejam relacionados
com os programas anteriores.
23. As observações dos participantes revelam um nível muito elevado de satisfação com a
mobilidade Erasmus+ e os respetivos efeitos na sua empregabilidade. Por exemplo, em
janeiro de 2018, 93,8% dos inquiridos declararam ter aumentado as suas competências
essenciais. Entre os profissionais, 93% afirmaram ter aprendido novas boas práticas e 75%

11

Artigo 4º do Regulamento.

12

Documento de trabalho dos serviços da Comissão SWD(2015) 161 final, p. 86.
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disseram ter regressado com competências práticas pertinentes para o seu emprego atual,
enquanto 79,1% afirmaram que a sua empregabilidade aumentou 13. Estas informações,
embora instrutivas e encorajadoras, podem ser subjetivas (ver pontos 80-82).
24. O relatório anual sobre o Erasmus+ relativo a 2015 estabelece a relação entre o
Erasmus+ e outros desenvolvimentos das políticas da UE, como o Fundo Europeu para
Investimentos Estratégicos (educação e formação para recuperar postos de trabalho e
crescimento), e refere que, ao longo de 2015, o Erasmus+ executou as agendas políticas da
UE em vigor relativas à promoção da mobilidade para fins de aprendizagem inclusiva e à
cooperação entre as várias partes interessadas envolvidas nos setores da educação, da
formação e da juventude 14.
25. Alguns Estados-Membros utilizam outros fundos da UE para financiar a mobilidade
através dos mecanismos do Erasmus+. Por exemplo, a Polónia adaptou o seu Programa
Operacional no âmbito do Fundo Social Europeu (FSE) em 2016 para financiar
2 500 participantes do ensino escolar e 17 200 participantes do EFP no Erasmus+. Os
estudantes desfavorecidos também recebem fundos adicionais do FSE.
Contributo para a utilização efetiva dos instrumentos da União em matéria de transparência
e de reconhecimento
Transparência
26. O Guia do Programa afirma que "[a]s atividades destinadas à disseminação e à
exploração dos resultados são uma forma de expor o trabalho realizado no quadro dos
projetos Erasmus+. A partilha dos resultados, das lições aprendidas, das realizações e das
conclusões, para além das organizações participantes, permitirá à comunidade em geral
beneficiar de um trabalho que recebeu financiamento da UE" 15.

13

Fonte: Painel da DG EAC.

14

Relatório anual sobre o Erasmus+ relativo a 2015, pp. 3 e 4.

15

Guia do Programa, p. 305.
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27. Nas plataformas de divulgação do Erasmus+ da DG EAC, foram salientadas mais de
80 histórias de sucesso. Foram produzidas 120 fichas informativas e 10 vídeos sobre estas
histórias de sucesso selecionadas em 2015 e 2016, conferindo maior visibilidade a estes
projetos. Estas histórias foram promovidas através das redes sociais, de sítios Internet e do
boletim informativo da DG EAC, bem como em eventos. Em 2017, a Comissão começou a
publicar mensalmente um boletim informativo online sobre o Erasmus+, que inclui várias
histórias de sucesso. O Erasmus+ é a maior página de Facebook específica de uma
Direção-Geral da Comissão (com quase 300 000 seguidores).
28. Foi criada uma nova plataforma (VALOR, ou plataforma de divulgação dos resultados dos
projetos) relativa ao Erasmus+ para oferecer uma visão abrangente dos projetos financiados
ao abrigo do Programa e salientar exemplos de boas práticas e histórias de sucesso. A
plataforma disponibiliza produtos, realizações e produção intelectual resultantes dos
projetos financiados. A plataforma permite o acesso aberto online a descrições, resultados e
informações de contacto relativos a todos os projetos financiados ao abrigo do Programa
Erasmus+, bem como alguns dos projetos financiados no âmbito dos programas anteriores.
29. O Tribunal constatou que os cinco países visitados e a Comissão estão muito ativos na
divulgação dos resultados dos seus projetos.
Reconhecimento
30. O Erasmus+ incentiva o reconhecimento dos créditos obtidos durante a mobilidade. O
reconhecimento dos créditos não foi considerado um problema pelos beneficiários e
participantes entrevistados durante a auditoria. Em 2016, foi comunicada uma taxa de
reconhecimento de 100% no ensino superior (73% em 2013) e de 77% no EFP 16. A
necessidade de obter créditos garante que os estudantes têm de ser assíduos durante a sua
mobilidade.

16

Relatório anual de atividades de 2016 da DG EAC.
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31. No contexto do EFP, o sistema Europass certifica o elemento internacional da formação e
oferece aos potenciais empregadores mais garantias, tornando os estudantes do EFP mais
empregáveis.
O Erasmus+ proporciona outras formas de valor acrescentado europeu
32. O valor acrescentado europeu do Erasmus+ pode ser definido como o efeito positivo
gerado pelo Programa que não existiria sem este. Com base nesta definição, o Tribunal
identificou outras formas de valor acrescentado europeu proporcionado pela mobilidade
para além das previstas no regulamento.
O sistema das Cartas
33. Todos os estabelecimentos de ensino superior dos países do Programa que participem
(de origem e de acolhimento) devem obter uma Carta Erasmus para o Ensino Superior
(CEES). Esta Carta, desenvolvida ao abrigo do anterior programa, é uma garantia da oferta de
cursos de qualidade em toda a Europa. Nenhum país conseguiria, por si só, estabelecer um
sistema deste tipo. O Tribunal encontrou casos em que as universidades se tinham
candidatado à obtenção da Carta simplesmente para a poderem ter como selo de qualidade.
O Programa Erasmus+ desenvolveu o reconhecimento dos créditos obtidos na mobilidade. A
Carta facilitou bastante este processo.
34. O Erasmus+ incentiva os estabelecimentos de EFP a candidatarem-se à obtenção da
Carta de mobilidade EFP. Esta Carta, recentemente criada, é também uma garantia de
qualidade e reforça a reputação e atratividade de um estabelecimento de EFP. O Tribunal
detetou também casos em que os estabelecimentos de EFP se tinham candidatado à
obtenção da Carta de mobilidade EFP apenas para a poderem ter como selo de qualidade.
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Figura 6 – A Carta de mobilidade EFP em alguns dos países visitados
NORUEGA

ESTÓNIA

A introdução da Carta
de mobilidade EFP é
considerada uma
grande conquista que
simplificou os
procedimentos. O
investimento
necessário para a
obter é
compensador, pois
conduz a uma
economia
significativa de
recursos
administrativos para
as escolas de EFP.

O desenvolvimento
da Carta de
mobilidade EFP é
considerado uma
grande vantagem do
Erasmus+.

ESPANHA
As agências nacionais
espanholas
incentivam os
prestadores de EFP a
obterem a Carta de
mobilidade EFP, pois
simplifica
consideravelmente o
processo de
candidatura e
elaboração de
relatórios. A Carta é
considerada uma
forma importante de
valor acrescentado
europeu no âmbito
do Erasmus+.

ROMÉNIA
O estabelecimento
visitado foi um dos
primeiros organismos
de EFP na Roménia a
obter a Carta de
mobilidade EFP há
três anos, permitindo
que beneficiasse de
procedimentos de
candidatura
simplificados.

Fonte: TCE.

Rede de cooperação e harmonização dos currículos universitários
35. A mobilidade ajudou a promover a cooperação entre as universidades, criando gabinetes
internacionais complementados por um sistema de documentação e instrumentos
normalizados para apoiar a mobilidade dos estudantes e docentes. Foram introduzidas
alterações nos currículos universitários para facilitar a mobilidade dos estudantes,
sincronizando os semestres, os períodos de estudo e a disponibilidade de cursos entre
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países. Esta cooperação facilita ainda a transferência de créditos e o reconhecimento mútuo
dos módulos concluídos e dos diplomas obtidos durante a mobilidade.
36. Nos setores do ensino superior e do EFP, são celebrados contratos de aprendizagem
entre os alunos e as instituições de acolhimento. Estes contratos são uma forma de garantia
institucionalizada de que os créditos obtidos em mobilidade serão reconhecidos. A
celebração de um contrato de aprendizagem é um forte indicador preditivo para um
reconhecimento posterior da mobilidade 17.
37. Nos projetos visitados pelo Tribunal, a mobilidade do pessoal do ensino superior e das
escolas e dos formandos de EFP conduziu a uma cooperação e intercâmbios posteriores fora
do Erasmus+.
Uma abordagem estratégica da mobilidade
38. Ao abrigo do Erasmus+, são os estabelecimentos de ensino superior, de EFP e as escolas
que se candidatam aos projetos de mobilidade a aprovar, e não os estudantes/professores
individualmente. Trata-se de uma grande mudança em relação aos anteriores programas
que, na opinião do Tribunal, contribui para o desenvolvimento institucional. Os benefícios
destinam-se aos estabelecimentos de ensino superior que têm de propor e executar uma
estratégia de internacionalização. Os prestadores de EFP e as escolas devem elaborar um
Plano Europeu de Desenvolvimento, que explica o modo como o projeto de mobilidade
proposto se adequa às necessidades da instituição e ao seu desenvolvimento em geral.
39. Esta abordagem estratégica ajuda a assegurar que a administração adota os objetivos de
um projeto, bem como a manutenção de relações e conhecimentos a longo prazo, criando
um valor acrescentado mais sustentável.
Valor acrescentado europeu da mobilidade do pessoal docente
40. O pessoal docente que tenha estado em mobilidade deve, após o seu regresso, pôr em
prática o que aprendeu. Por exemplo, o pessoal universitário na Estónia e o pessoal do EFP

17

Documento de trabalho dos serviços da Comissão SWD(2018) 40, p. 26.
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na Polónia afirmaram que puseram em prática nos seus estabelecimentos de origem a
experiência adquirida na mobilidade.
Multilinguismo
41. Um dos objetivos específicos do Programa é melhorar o ensino e a aprendizagem de
línguas e promover a diversidade linguística da UE. As competências linguísticas contribuem
para a mobilidade, a empregabilidade e o desenvolvimento pessoal dos cidadãos europeus.
42. Um dos indicadores definidos no anexo I do regulamento é a percentagem de
participantes que declaram ter melhorado os seus conhecimentos linguísticos. A pontuação
para este indicador é superior a 96%18 (mas ver também ponto 81). A mobilidade no
estrangeiro é essencial para esta pontuação.
43. A falta de competências linguísticas ainda pode limitar os estudantes da mobilidade, em
especial fora do setor do ensino superior. As entrevistas feitas pelo Tribunal aos
participantes demonstraram que, especialmente no setor do EFP, a falta de competências
linguísticas pode limitar os participantes e impedir uma mobilidade que poderia conduzir
diretamente ao emprego. A falta de conhecimentos linguísticos impediu estudantes de FEP
espanhóis contactados pelo Tribunal, por exemplo, de conseguirem emprego no final da sua
mobilidade em Berlim. As barreiras linguísticas foram referidas pelos inquiridos na consulta
pública em que assenta a avaliação intercalar como o obstáculo mais frequente à
concretização dos objetivos do Programa 19.
Mobilidade transfronteiriça e internacional
44. A mobilidade é uma parte importante da estratégia para a educação na maioria dos
países. A Noruega, por exemplo, tem um objetivo de 20% de estudantes que participam em
mobilidade transfronteiriça, a Estónia criou um portal (StudyinEstonia) para atrair
estudantes estrangeiros e Espanha gostaria de cooperar mais intensamente com a América

18

Fonte: Painel da DG EAC.

19

Documento de trabalho dos serviços da Comissão SWD(2018) 40, p. 26.
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do Sul, ajudando a instituir gabinetes internacionais e a reforçar capacidades. O Erasmus+ é
um meio e um modelo muito importante para alcançar estes objetivos (ver figura 5).
O Erasmus+ como parte da política de vizinhança e de desenvolvimento da UE
45. Os fundos são disponibilizados a partir do orçamento da UE, conforme previsto em
vários instrumentos externos 20, ao abrigo do Erasmus+, a fim de promover a dimensão
internacional do ensino superior. Este financiamento é afetado a ações relacionadas com a
mobilidade para fins de aprendizagem entre países do Programa e países parceiros. A
mobilidade de estudantes e pessoal de ou para países parceiros financiada através da
dotação do Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento (ICD) deve centrar-se em
domínios que sejam pertinentes para o desenvolvimento inclusivo e sustentável dos países
em desenvolvimento 21.
46. Deste modo, o Erasmus+ constitui uma forma de influência e diplomacia da UE, ou um
valor acrescentado europeu político. As políticas de desenvolvimento e de vizinhança são
executadas através do Programa, nomeadamente a mobilidade no ensino superior com
países parceiros (ver figura 5).
47. Ao abrigo do programa anterior, este tipo de projetos era avaliado a nível da UE. No
âmbito do Erasmus+ os projetos são avaliados em cada país do Programa. Esta prática pode
dar origem a uma diminuição da qualidade, uma vez que é selecionado um número mínimo
de projetos em cada país.
Importância e prestígio crescentes do EFP
48. Do orçamento total do Erasmus+, 17% são consagrados ao EFP, o que compensa a
disponibilidade limitada de fundos nacionais para intercâmbios de estudantes, professores e

20

O Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento (ICD), o Instrumento Europeu de
Vizinhança (IEV), o Instrumento de Parceria para a cooperação com países terceiros, o
Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA) e o Fundo Europeu de Desenvolvimento para o
período de 2016-2020 (FED).

21

Artigo 18º, nº 4, do Regulamento.
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pessoal no EFP. Além disso, os intercâmbios de estudantes de EFP ajudam a tornar as
instituições do EFP – e o próprio EFP – mais atrativos e prestigiados. Cada vez mais
estudantes e pessoal participam em mobilidade no EFP (ver figura 7).
Figura 7 – Aumento significativo da mobilidade no EFP (estudantes e pessoal)

Mobilidade Erasmus+ no EFP
150 000

139,574

Milhares de participantes

+34%
127,695

120 000

103,994

90 000
2014

2015

2016

Fonte: Comissão Europeia.

O EFP aproxima o Erasmus+ de uma maior variedade de cidadãos
49. A inclusão do EFP no Erasmus+ aproxima o Programa de uma maior variedade de
cidadãos, abordando um leque mais amplo de domínios menos académicos (por exemplo, a
restauração ou as carroçarias de automóveis). Além disso, a inclusão destas disciplinas no
Erasmus+ proporciona oportunidades aos estudantes de meios desfavorecidos para
beneficiarem da mobilidade. Muitos dos estudantes de EFP que o Tribunal contactou nunca
tinham saído do seu país, ou mesmo da sua região, antes de terem realizado a mobilidade. O
anexo II mostra exemplos de tipos de mobilidade no setor do EFP nas escolas/países
visitados.
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Aumento do sentimento de identidade europeia
50. Os participantes na mobilidade que o Tribunal contactou afirmaram que esta
participação aumentou o seu sentimento de identidade europeia. A avaliação intercalar
concluiu também que participar na mobilidade Erasmus+ promoveu um sentimento de
pertença à Europa (mais 19% em comparação com os não participantes). Além disso, a
opinião pública considera o Programa, e a mobilidade em particular, uma vez que é a sua
parte mais visível, como um dos pilares da identidade europeia e como um benefício
concreto que a UE proporciona aos seus cidadãos. O Erasmus+ é uma das marcas mais
reconhecíveis da UE.
51. Assim, o Erasmus+ gera muitas formas de valor acrescentado europeu que vão além dos
requisitos jurídicos. O Erasmus+ desempenha efetivamente um papel fundamental na
consolidação da mobilidade para fins de aprendizagem no estrangeiro e tem um efeito
muito positivo nas atitudes dos participantes em relação à UE. Os países não conseguiriam
alcançar estes efeitos atuando isoladamente.
A medição do desempenho da mobilidade no âmbito do Erasmus+ tem insuficiências em
determinados domínios principais
52. Para uma gestão eficaz do desempenho que inclua os aspetos de avaliação e
monitorização, é necessário que sejam desenvolvidos indicadores de desempenho
específicos, mensuráveis e realistas que possam ser medidos ao longo do tempo e reflitam a
lógica da intervenção 22. Esta lógica da intervenção é ilustrada na figura 8.

22

Considerando 30 do Regulamento.
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Figura 8 – Modelo da lógica da intervenção na ação-chave 1 Mobilidade do Erasmus+

EXEMPLOS DE
CONTRIBUTOS
•

•

•

Contribuição
orçamental de
16,45 mil milhões
de euros, mais de
metade
consagrada à
mobilidade.
Funcionários dos
Estados-Membros
e cofinanciamento.
Garantias para
empréstimos aos
mestrandos.

EXEMPLOS DE
ATIVIDADES

•

•

EXEMPLOS DE
REALIZAÇÕES

Projetos de mobilidade
para
estudantes/alunos nos
domínios do ensino
superior, EFP e
juventude.

•

Projetos de mobilidade
para pessoal nos
domínios do ensino
superior, EFP, escolas,
ensino de adultos e
juventude.

•

Número de pessoal
apoiado.

•

Número de
participantes com
necessidades
especiais ou menos
favorecidos.

•

Percentagem e
número de
estudantes e pessoal
do ensino superior
que participaram em
mobilidade.

Número de
estabelecimentos de
ensino superior de
países parceiros
envolvidos.

EXEMPLOS DE RESULTADOS

EXEMPLOS DE IMPACTO

•

Melhoria das
competências
essenciais.

•

Melhoria da
qualidade da mão de
obra.

•

Melhoria da
proficiência
linguística.

•

Melhoria dos sistemas
educativos nacionais.

Aumento da
consciência
intercultural.

•

•

Menos desemprego.

•

Aumento da atividade
económica.

•

Maior sentimento de
identidade europeia.

•

Maior qualidade de
vida.

•

Aumento da
empregabilidade e
melhoria das
perspetivas de
carreira.

•

Maior capacidade
para responder às
necessidades dos mais
desfavorecidos.

Fonte: TCE.

53. Os objetivos gerais do Erasmus+, no que diz respeito à educação e à formação, são
contribuir para alcançar: os objetivos da Estratégia Europa 2020, incluindo o grande objetivo
da educação; os objetivos do Quadro Estratégico para a cooperação europeia no domínio da
educação e formação ("EF 2020"), incluindo os respetivos critérios de referência; o
desenvolvimento sustentável de países parceiros no domínio do ensino superior; a
promoção dos valores europeus, nos termos do artigo 2º do Tratado da União Europeia 23. Os
objetivos específicos para a educação e formação pertinentes para a mobilidade no âmbito
da ação-chave 1 são definidos no artigo 5º.

23

Artigo 4º do Regulamento.
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As metas especificadas estão a ser cumpridas, mas alguns indicadores não estão
totalmente harmonizados com os objetivos gerais e específicos definidos no regulamento
É necessário melhorar alguns indicadores definidos no regulamento para os adaptar melhor
ao quadro de avaliação do desempenho
54. O Programa tem um conjunto de indicadores para a sua avaliação 24. Estes indicadores
são descritos como "mensuráveis e pertinentes"25 e "destinados a avaliar o grau de
realização dos objetivos gerais e específicos do Programa" 26. Os indicadores fixados para a
mobilidade no âmbito da ação-chave 1 são apresentados na figura 9.

24

Anexo I do Regulamento.

25

Artigo 5º, nº 2, do Regulamento.

26

Anexo I do Regulamento.
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Figura 9 – Indicadores para a avaliação do Programa
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Fonte: Anexo I do Regulamento.

55. O Tribunal examinou se estes indicadores são adequados. A Comissão afirma que o
Programa está no bom caminho para alcançar ou ultrapassar a grande maioria das metas.
Não é claro de que forma os projetos de mobilidade financiados ajudam a alcançar o grande
objetivo da educação da Estratégia Europa 2020
56. Os indicadores da Estratégia Europa 2020 foram estabelecidos pelo Conselho. A
Comissão referiu que os indicadores relacionados com o grande objetivo da educação na
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Estratégia Europa 2020, nomeadamente o nível de conclusão do ensino superior e o
abandono escolar precoce, apresentaram progressos contínuos e que, em 2016, a taxa de
abandono escolar precoce na UE era de 10,8% 27, ou seja, menos 2 pontos decimais do que
em 2015. Ao mesmo tempo, a percentagem média da UE relativa a pessoas com idade entre
30 e 34 anos com um diploma de ensino superior aumentou 3 pontos decimais para 39,0% 28
em 2016 29.
57. Contudo, não é claro de que forma os projetos financiados ao abrigo da mobilidade
ajudam a alcançar estas metas relativas ao grande objetivo da educação. Além disso, ainda
que tenham contribuído para essas metas, não é possível distinguir este contributo do de
outras ações nacionais e da UE nem medi-lo separadamente.
58. Deste modo, não existe uma ligação visível entre a mobilidade, ou mesmo o Erasmus+ no
seu conjunto, e os indicadores relativos ao grande objetivo da educação. Estes indicadores
da Estratégia Europa 2020 não estão harmonizados com os objetivos gerais e específicos
definidos no regulamento, como exige o artigo 5º, nº 2.
O critério de referência da mobilidade apenas contém resultados parciais, pelo que não está
a ser medido de forma adequada
59. Em 2011, os Estados-Membros chegaram a acordo relativamente ao critério de
referência da mobilidade para o ensino superior 30, segundo o qual até 2020 pelo menos 20%
dos diplomados do ensino superior deverão ter passado um período de estudos ou de
formação de ensino superior (incluindo estágios) no estrangeiro.

27

A meta percentual da Estratégia Europa 2020 relativa ao abandono escolar precoce é "inferior
a 10%", http://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/eu-benchmarks.

28

A meta percentual da Estratégia Europa 2020 para pessoas com idade entre 30 e 34 anos que
completou o ensino superior é de "pelo menos 40%",
http://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/eu-benchmarks.

29

Relatório anual de atividades de 2016 da DG EAC.

30

http://ec.europa.eu/eurostat/web/education-and-training/eu-benchmarks
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60. Estabeleceram igualmente um critério de referência relativo à mobilidade para fins de
aprendizagem no EFP: até 2020, pelo menos 6% dos diplomados de EFP deverão ter passado
um período de estudos ou de formação de EFP (incluindo estágios) no estrangeiro.
61. A mobilidade no ensino superior no quadro do Erasmus+ é um motor essencial para
atingir o critério de referência para a mobilidade neste setor. O critério de referência da
mobilidade está claramente relacionado com a ação-chave 1. No entanto, o Erasmus+ não é
o único programa que contribui para a mobilidade, pelo que o contributo do Erasmus+ não
pode ser identificado na totalidade.
62. Além disso, os dados subjacentes a este critério de referência 31 apenas estão disponíveis
de forma muito parcial, segundo uma análise realizada pelo Centro de Investigação sobre a
Aprendizagem ao Longo da Vida, e não estão disponíveis numa base comparável em toda a
Europa 32. Por conseguinte, os resultados para este indicador não são rigorosos.
63. Não é possível realizar uma avaliação exaustiva do nível de mobilidade no EFP devido à
reduzida disponibilidade de dados. O Eurostat realizou um inquérito-piloto para avaliar a
mobilidade para fins de aprendizagem no âmbito do EFP, que concluiu no final de 2015. Os
resultados mostraram que, nos 17 países do Programa que participaram no inquérito, cerca
de 3,1% dos estudantes do EFP tinham participado na mobilidade para fins de
aprendizagem.
64. Uma vez que este indicador apenas contém resultados parciais, não está a ser medido de
forma adequada.

31

Monitor da Educação e da Formação, Comissão Europeia (2016), p. 77.

32

Learning Mobility Technical Report (Relatório técnico sobre a mobilidade para fins de
aprendizagem), Comissão Europeia/JRC (2015).
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Os indicadores quantitativos (gerais) fornecem informações úteis, embora seja necessário
harmonizar e aperfeiçoar algumas definições
65. Estes indicadores dizem especificamente respeito à mobilidade e são objeto de relatórios
e acompanhamento pela Comissão. Os progressos (no final de 2016) no sentido da
realização das metas para estes indicadores, que estão definidas no programa de trabalho
anual da DG EAC, encontram-se resumidos na figura 10.
Figura 10 – Indicadores quantitativos (gerais)
100%

0%

Metas 2016
Número de membros do pessoal
apoiados (ensino superior)

57 000

Número de membros do pessoal
apoiados (ensino escolar)

20 000

Número de membros do
pessoal apoiados (EFP)

18 000

Número de membros do pessoal
apoiados (ensino de adultos)

+14,0%
+33,3%

+63,6%

4 000

Número de participantes
com necessidades especiais
ou menos favorecidos

56 000

Organizações e projetos, por
país e por ação

Não disponível

+33,3%

+40,0%

Meta 2020

Fonte: Relatório Anual de Atividades de 2016 da DG EAC.

66. A mobilidade Erasmus+ promove a inclusão dos alunos menos favorecidos. Não é claro
por que razão o indicador na base jurídica agrupa estes participantes com os que têm
necessidades especiais. Além disso, segundo o relatório anual sobre o Erasmus+ relativo
a 2016, o Programa continua a combater as barreiras à mobilidade, ao tornar-se mais
inclusivo para as pessoas oriundas de meios mais desfavorecidos e as pessoas que têm
necessidades especiais 33. Por conseguinte, esta terminologia não está a ser utilizada de
forma coerente.

33

Relatório anual sobre o Erasmus+ relativo a 2016, p. 20.
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67. Aproximadamente 205 000 participantes oriundos de meios desfavorecidos e
participantes menos favorecidos beneficiaram do Erasmus+ participando em atividades de
mobilidade transnacional durante o período de 2014-2017 34. A mobilidade Erasmus+
proporcionou novas experiências no estrangeiro a muitas pessoas que, de outra forma, não
poderiam suportar este tipo de encargos.
68. A definição de "desfavorecidos/menos favorecidos" é diferente em cada país do
Programa. Por exemplo, em Espanha, todos os beneficiários que recebem uma subvenção
estatal para estudar estão incluídos nesta categoria. De facto, de acordo com os dados da
Comissão, mais de 35% dos participantes na mobilidade oriundos de meios desfavorecidos
são espanhóis.
69. Por conseguinte, os resultados para este indicador não fornecem uma comparação
rigorosa deste tipo de mobilidade entre países da UE. A Comissão reconhece que um dos
principais problemas que afetaram a análise do padrão de participação é a inexistência de
uma definição harmonizada, entre setores, de pessoas menos favorecidas e de pessoas de
meios desfavorecidos e que a qualidade dos dados relativos à participação de grupos
desfavorecidos é pouco clara devido às várias definições e práticas 35.
70. Estes três indicadores medem as realizações do Programa e ajudam a demonstrar os
progressos verificados na execução. Por conseguinte, dão poucas informações acerca dos
resultados e do impacto do Programa (ver figura 8).
Os indicadores relativos à educação e à formação estão a ser cumpridos, mas não abordam o
grau de realização dos objetivos gerais e específicos do Programa
71. Os indicadores para a educação e a formação que constam do anexo I do regulamento
são específicos do Programa. Os progressos registados nestes indicadores para 2016 estão

34

Fonte: Painel da DG EAC.

35

Documento de trabalho dos serviços da Comissão SWD(2018) 40, pp. 17 e 20.
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apresentados na figura 11 e na figura 12, o que indica que a maioria das metas está a ser
alcançada.
72. Na figura 11, os indicadores a) a d) para a educação e a formação são indicadores de
realizações. Embora estes indicadores quantitativos sejam úteis, não medem na totalidade
"o grau de realização dos objetivos gerais e específicos do Programa", designadamente os
objetivos específicos, conforme exigido no anexo I do regulamento.
Figura 11 – Indicadores de realizações
100%

0%

Metas 2016
a1) Número de estudantes e estagiários que
participam no Programa (ensino superior)

256 000

a2) Número de estudantes e estagiários que
participam no Programa (EFP)

103 000

b1) Número de estudantes do ensino superior que
recebem apoio para estudar num país parceiro
(estudantes que saíram)
b2) Número de estudantes de países parceiros
que vieram estudar para um país do Programa
(estudantes que entraram)
c) Número de instituições de ensino superior de
países parceiros que participam em ações de
mobilidade e de cooperação

d) Número de utilizadores de Euroguidance

+3,2%

+25,6%

4 329

13 000

956

+8,2%

-18,8%

-13,1%

5 000 000

Fonte: Relatório anual de atividades de 2016, DG EAC.

73. Os indicadores e) a g) são indicadores de resultados que fornecem informações sobre os
benefícios da participação no Programa. O indicador f) é uma medida subjetiva, baseada na
perceção do indivíduo declarada no final da mobilidade.
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Figura 12 – Indicadores de resultados
100%

0%

Meta 2020
e) Percentagem de participantes que
obtiveram um certificado, um diploma ou
outro tipo de reconhecimento formal da sua
participação no Programa (EFP)

77,0%

f) Percentagem de participantes que
declaram terem melhorado as suas
competências fundamentais

95,0%

g1) Percentagem de participantes em
mobilidade a longo prazo que declaram
terem melhorado os seus conhecimentos
linguísticos (ensino superior)

97,8%

g2) Percentagem de participantes em
mobilidade a longo prazo que declaram
terem melhorado os seus conhecimentos
linguísticos (EFP)

94,8%

+2,7%

+11,8%

+1,9%

+9,0%
Metas 2016

Fonte: Relatório anual de atividades de 2016, DG EAC.

74. A Comissão reconhece as limitações destes indicadores, na medida em que se baseiam
sobretudo no contributo da ação-chave 1 percecionado e indicado pelos próprios
beneficiários36. A Comissão afirma que os relatórios nacionais, em que assenta a avaliação
intercalar, referem melhorias no nível de competências e aptidões essenciais dos alunos,
mas reconhece que esta afirmação se baseia essencialmente nas perceções comunicadas
por cada participante 37.
O Painel fornece informações em tempo real sobre as realizações e os resultados
75. Em 2016, a Comissão lançou o seu Painel Erasmus+, que constitui um armazém de dados
único que recolhe todas as informações registadas pelas agências nacionais e pelos
beneficiários. Os dados são atualizados diariamente e fornecem dados quantitativos e
qualitativos em tempo real relacionados com a execução do Programa, no que se refere a

36

Documento de trabalho dos serviços da Comissão SWD(2018) 40, p. 22.

37

Ibid., p. 23.
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projetos, subvenções, participantes e organizações envolvidas no Programa. O Painel regista
o inquérito e as declarações dos participantes e beneficiários após a mobilidade.
76. Segundo o Painel, a satisfação dos participantes é elevada: 95,8% estavam satisfeitos
com a sua experiência de mobilidade para fins de aprendizagem (em janeiro de 2018) e 80%
sentiam-se mais bem preparados para encontrar um emprego. Na verdade, o inquérito e as
declarações após a mobilidade indicam que o Erasmus+ é um sucesso.
As fontes utilizadas para medir o desempenho na avaliação intercalar são, em grande
medida, os inquéritos e as observações dos participantes
77. O relatório da avaliação intercalar sobre o Programa Erasmus+ foi apresentado em 31 de
janeiro de 2018 38. Tem por base os relatórios nacionais dos países do Programa, um
relatório de avaliação de um contratante externo, outros estudos analisados, a experiência
na gestão do Programa e mais de um milhão de respostas das partes interessadas. Quanto
ao Erasmus+, abrange o período de 2014-2016.
78. As fontes da avaliação intercalar são, em grande medida, inquéritos e comentários dos
participantes: segundo a Comissão, a avaliação combinou várias técnicas para a recolha e
análise dos dados. A maioria dos resultados é alcançada através de um misto de provas
baseadas nos inquéritos aos beneficiários, nos comentários dos próprios beneficiários, assim
como em entrevistas qualitativas e estudos de casos 39. Além disso, uma consulta pública
recolheu as opiniões do público em geral e dos grupos interessados.
79. As reuniões do Tribunal com os responsáveis pela elaboração dos relatórios nacionais
nos cinco países visitados revelaram dificuldades resultantes da falta de dados sólidos para
apoiar a avaliação dos impactos do Programa.

38

O artigo 21º do Regulamento exigia que a Comissão apresentasse o relatório de avaliação
intercalar até 31 de dezembro de 2017.

39

Documento de trabalho dos serviços da Comissão SWD(2018) 40, p. 15.
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O questionário pós-mobilidade dos participantes é subjetivo e complexo
80. Após a conclusão da mobilidade, cada participante tem de preencher um questionário
para avaliar a satisfação geral e aspetos específicos da participação no Programa, como o
reconhecimento da mobilidade pelo estabelecimento de origem, o aumento do sentimento
de identidade europeia e a melhoria das competências linguísticas.
81. A opinião dos participantes é útil mas, uma vez que é subjetiva, não deveria ser utilizada
como a principal medida para avaliar a qualidade e os resultados de uma mobilidade. É ainda
mais subjetiva tendo em conta que o pagamento final ao estudante depende do
preenchimento do questionário, embora não esteja condicionado a uma autoavaliação
positiva.
82. Os estudantes ouvidos pelo Tribunal referiram que os questionários são demasiados
complexos (em especial para o EFP) e utilizam demasiada linguagem técnica da UE. Alguns
estudantes assinalaram dificuldades no preenchimento dos questionários. Por exemplo, as
agências nacionais norueguesas afirmaram que as perguntas não eram adequadas a
estudantes de EFP.
Pouca continuidade de ano para ano nas prioridades nos programas de trabalho anuais do
Erasmus+
83. A Comissão estabeleceu prioridades políticas para o Erasmus+ em 2014. Algumas destas
prioridades foram mantidas em programas de trabalho anuais posteriores, ao passo que
outras foram abandonadas em favor de novas prioridades políticas.
84. A prioridade relativa às mudanças sistémicas dos sistemas de educação e formação com
vista a aumentar a sua importância no mercado de trabalho, através do reforço das
oportunidades de aprendizagem baseadas no trabalho, introduzida em 2014, não foi incluída
nos programas de trabalho anuais posteriores.
85. Nenhuma das prioridades de 2014 para o EFP se manteve no programa de trabalho anual
de 2017. Todavia, foram adicionadas prioridades em cada ano subsequente. No ensino
superior, a prioridade "melhorar os níveis de habilitação" foi retirada do programa de
trabalho anual de 2017, tendo sido introduzidas novas prioridades.
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86. Estas prioridades são pertinentes, mas não foram estabelecidas quaisquer metas ou
indicadores quantitativos. Não é claro em que medida os objetivos destas prioridades foram
concretizados, nem quantos foram abandonados. Tem havido pouca continuidade de ano
para ano nas prioridades estabelecidas pela DG EAC no programa de trabalho anual do
Erasmus+.
A atribuição dos fundos não se baseia no desempenho
87. A atribuição dos fundos deve basear-se no desempenho para promover uma utilização
eficiente e eficaz dos recursos. O regulamento exige que os critérios utilizados para medir o
desempenho se centrem no "nível dos resultados anuais alcançados" e no "nível de
pagamentos efetuado anualmente"40.
88. O Tribunal não considera estes critérios suficientes para medir o desempenho do
Programa, pois apenas medem quanto pode ser gasto (entradas e saídas). O desempenho
também abrange os resultados e o impacto, tal como reconhecido pelo regulamento 41.
89. Em conclusão, é necessário continuar a melhorar a medição do desempenho da
mobilidade no âmbito do Erasmus+ em determinados domínios principais. As metas estão a
ser cumpridas, mas os indicadores não estão totalmente harmonizados com os objetivos
gerais e específicos definidos no regulamento, o que dificulta a medição do desempenho.
O Erasmus+ introduziu muitas inovações, mas algumas ainda não atingiram a maturidade
A consolidação ao abrigo do Erasmus+ é um êxito
90. O Erasmus+ combina os programas do período de 2007-2013 num único programa (ver
figura 1). No que se refere à mobilidade, inclui os anteriores programas Erasmus (ensino
superior), Leonardo (EFP) e Comenius (ensino escolar). As agências nacionais que o Tribunal

40

Artigo 18º, nº 8, do Regulamento.

41

Considerando 30 e artigo 21º, nº 1, do Regulamento.
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contactou – e um documento de todos os diretores das agências nacionais 42 – consideram
este facto positivo. Ter uma denominação única confere mais visibilidade ao nível político e
da opinião pública, contribuindo para aumentar o sentimento de identidade europeia (ver
ponto 50).
A modalidade de gestão indireta é positiva
91. A modalidade de gestão indireta 43 aumenta a eficácia dos projetos. Estando próximas
dos beneficiários, as agências nacionais podem contribuir para melhorar a qualidade das
propostas de projetos e respetiva execução, adaptando-as à diversidade dos sistemas de
educação e formação nacionais. Os beneficiários entrevistados pelo Tribunal confirmaram
que as agências nacionais prestam uma boa assistência e resposta durante as fases de
candidatura e de execução e organizam eventos e cursos de formação para facilitar o acesso
ao Programa.
O Erasmus+ introduz muitas inovações no sentido da simplificação administrativa, embora
os processos de candidatura e de elaboração de relatórios ainda sejam complexos
92. A execução do Programa deve ser simplificada através da redução dos requisitos formais
e burocráticos aplicáveis a beneficiários e Estados-Membros44. A racionalização e
simplificação da organização e da gestão do Programa e uma atenção persistente na redução
das despesas administrativas são igualmente vitais para o êxito do Programa 45.
93. Apenas uma minoria das agências nacionais (36%) considera que o Erasmus+ impõe
menos encargos do que os programas anteriores46. Os beneficiários e participantes ainda

42

Erasmus+ expectations for the future: a contribution from the NA Directors Education and
Training (Expectativas do Erasmus+ para o futuro: um contributo dos diretores das agências
nacionais no domínio da Educação e Formação), 15 de março de 2017.

43

Ver ponto 5.

44

Considerando 42 do Regulamento.

45

Considerando 3 do Regulamento.

46

Documento de trabalho dos serviços da Comissão SWD(2018) 40, p. 68.
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consideram o Programa complexo (candidaturas, execução e elaboração de relatórios). Os
participantes entrevistados consideram a candidatura a projetos e a elaboração de relatórios
no âmbito do EFP repetitivas, sendo necessário fornecer a mesma informação várias vezes.
As organizações de menor dimensão consideraram excessiva a necessidade de descrever o
"impacto europeu" dos seus projetos de mobilidade individual.
94. Os participantes em quase todos os países queixaram-se dos procedimentos
administrativos complexos relacionados com as candidaturas e a elaboração de relatórios 47.
O Tribunal constatou que alguns estudantes consideram o contrato de aprendizagem difícil
de preencher e que, quando da sua chegada, os estudantes verificam que o conteúdo do
curso foi alterado. Por vezes, os catálogos dos cursos não são atualizados, o que pode
provocar frustração no momento da chegada, pois alguns estudantes descobrem que o
curso que pretendiam já não existe.
95. Alguns dos participantes contactados pelo Tribunal consideraram os formulários de
candidatura demasiado complexos para as escolas. Em particular, existe dificuldade em
definir o modo como os projetos irão cumprir os objetivos no Plano Europeu de
Desenvolvimento. Os formulários de candidatura foram simplificados no convite à
apresentação de candidaturas de 2018.
96. A Comissão elaborou um Guia do Programa exaustivo, destinado a ajudar as
organizações beneficiárias e os participantes individuais, que é atualizado todos os anos. No
entanto, é difícil identificar as alterações introduzidas de ano para ano nos Guias do
Programa, já que essas alterações não são indicadas. As agências nacionais visitadas pelo
Tribunal afirmaram que gostariam de ter um manual online (atualmente em formato pdf)
com todos os documentos de base – e com as alterações assinaladas – num único
documento. O Guia do Programa de 2017 foi entretanto disponibilizado online.

47

Documento de trabalho dos serviços da Comissão SWD(2018) 40, nota de rodapé 318 e p. 67.
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97. Algumas das instituições contactadas pelo Tribunal consideram que as regras relativas à
mobilidade no ensino superior com países parceiros 48 são demasiado complexas. A execução
deste tipo de mobilidade foi muito difícil durante o primeiro ano, tendo sido introduzidas
10 alterações no acordo financeiro entre as universidades e as agências nacionais. Neste
domínio, a simplificação ainda não foi alcançada.
Os montantes fixos, as taxas fixas e os custos unitários constituem uma forma de
simplificação positiva, mas a Comissão deve garantir que são evitados efeitos indesejados
98. A execução do Erasmus+ foi simplificada pela utilização do financiamento através de
montantes fixos, taxas fixas e custos unitários. A avaliação intercalar relativa à simplificação
das subvenções49 concluiu que a utilização destas formas de financiamento trouxe muitos
benefícios financeiros e não financeiros na execução do Programa. Simplificou o
planeamento orçamental, as comunicações às agências nacionais e a contabilidade. Além
disso, a avaliação constatou que, devido à redução dos encargos administrativos, os
beneficiários do Programa podem concentrar-se no conteúdo dos projetos durante a fase de
planeamento e na realização dos objetivos dos projetos durante a fase de execução.
99. O Tribunal constatou que as partes interessadas valorizam a introdução de montantes
fixos, taxas fixas e custos unitários, que simplificaram a gestão financeira do programa.
100. Contudo, a fim de reforçar o acesso ao Erasmus+, as subvenções concedidas para apoiar
a mobilidade individual deverão ser adaptadas em função do custo de vida e de subsistência
do país de acolhimento 50.
101. Os montantes fixos, as taxas fixas e os custos unitários estão definidos no Guia do
Programa e dividem-se em três grupos: países com um custo de vida médio, mais elevado e
mais baixo. Alguns estudantes e instituições que o Tribunal contactou referiram que as

48

Ver ponto 46.

49

Mid-term review of simplified grants used in the Erasmus+ programme (Avaliação intercalar das
subvenções simplificadas utilizadas no Programa Erasmus+) (2017), Síntese, p. 6.

50

Considerando 40 do Regulamento.
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subvenções do Erasmus+ são insuficientes para cobrir os custos e que é necessário
financiamento adicional a partir das poupanças do próprio estudante ou do apoio dos pais.
Este facto pode desencorajar a participação dos estudantes desfavorecidos.
102. O Tribunal constatou que não são introduzidos ajustamentos aos montantes das
subvenções de forma a refletir os custos reais para os participantes nos casos em que os
países de acolhimento disponibilizam subsídios específicos; por exemplo, a renda dos
estudantes é frequentemente paga pelo Estado em França, o que significa que estes
participantes se encontram numa situação mais vantajosa.
103. Os custos unitários baseados nos intervalos de distância não têm em conta a existência
ou a frequência de ligações ou as diferenças nos preços entre os destinos turísticos e os
lugares geograficamente mais remotos. Utilizar a calculadora de distâncias beneficia os
candidatos que se encontram em grandes cidades com aeroportos.
104. Na sequência de observações das agências nacionais, a Comissão introduziu
ajustamentos em determinados elementos no convite à apresentação de candidaturas
de 2017, nomeadamente, complementos para despesas de deslocação nacionais
dispendiosas. Além disso, com base em provas fornecidas pela avaliação intercalar sobre a
simplificação das subvenções, entrarão em vigor regras ajustadas de financiamento a partir
de 2018 51.
A introdução de sistemas informáticos foi problemática, mas a maioria das questões já foi
resolvida
105. A introdução de um grande número de ferramentas informáticas no início do Programa
causou confusão nas agências nacionais e nos candidatos. As ferramentas informáticas
fornecidas pela Comissão eram, inicialmente, de qualidade variável e foram introduzidas
tardiamente. O instrumento de mobilidade foi considerado pouco fiável e de difícil
utilização, e muitos problemas só foram resolvidos gradualmente (por exemplo, formulários

51

Decisão da Comissão C(2017) 6864, de 17 de outubro de 2017, que altera a Decisão da
Comissão C(2013) 8550, que autoriza a utilização de montantes fixos, o reembolso com base em
custos unitários e o financiamento a taxa fixa ao abrigo do Programa Erasmus+.
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eletrónicos, EPlusLink e OEET). Todos os países visitados pelo Tribunal referiram problemas
na integração das novas ferramentas, que não tinham sido testadas antes de serem
introduzidas.
106. A Comissão resolveu a maioria dos problemas com a introdução do seu Plano de Ação
para as TI de 2016. As agências nacionais confirmaram as melhorias durante as visitas da
auditoria.
107. O Tribunal constatou que as agências nacionais, os beneficiários e os participantes
gostariam de ter mais documentação eletrónica, rumo a um Erasmus+ sem papel. Muitos
documentos do Erasmus+ ainda eram em formato papel.
O apoio linguístico em linha é uma ferramenta útil, mas os cursos fora de linha financiados
ao abrigo do programa anterior são considerados essenciais
108. Um dos objetivos específicos do Erasmus+ é melhorar o ensino e a aprendizagem de
línguas.
109. A Comissão criou o apoio linguístico em linha, dando aos alunos a oportunidade de
avaliarem as suas competências na língua estrangeira que utilizarão para estudar ou
trabalhar no país de acolhimento, bem como a possibilidade de realizarem um curso de
línguas em linha para melhorarem o seu nível.
110. Todos os participantes na mobilidade têm de completar uma avaliação linguística em
linha para determinar as suas competências linguísticas antes e depois de concluírem a
mobilidade. Estes resultados forneceriam dados quantificáveis sobre a melhoria dessas
competências. O teste do apoio linguístico em linha é obrigatório para obter o pagamento
final da subvenção.
111. O Tribunal constatou que, em vários casos, as pontuações obtidas no questionário
preenchido na conclusão indicam que as competências linguísticas se mantiveram ao mesmo
nível ou até diminuíram. A Comissão considera que a aparente diminuição dos níveis
linguísticos entre a primeira e a última avaliação reflete falta de motivação dos participantes,
devido à ausência de incentivos nesta fase da mobilidade. Por conseguinte, estes testes
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finais, ainda que essenciais, devem ser tratados com cautela na medição das melhorias da
capacidade linguística.
112. Segundo alguns estabelecimentos de ensino superior, os testes do apoio linguístico em
linha não dão origem a certificados de competências linguísticas que satisfaçam os critérios
de reconhecimento impostos por muitas universidades europeias. Na verdade, o Grupo
Coimbra de universidades entende que a ênfase colocada nos testes linguísticos em linha é
excessiva e que existe pouco apoio para cursos de línguas presenciais eficazes 52.
113. Alguns participantes no EFP também lamentam a ausência de cursos de línguas fora de
linha no âmbito do Erasmus+, para os quais havia financiamento disponível no programa
anterior. Na Estónia, por exemplo, lamenta-se a ausência de cursos de línguas presenciais, já
que estes incentivavam mais os alunos.
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Coimbra Group position paper on Erasmus+ (Documento de posição do Grupo Coimbra sobre o
Erasmus+), adotado em 3 de maio de 2017. O Grupo Coimbra é uma associação de
universidades europeias de elevado nível internacional.
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Figura 13 – Exemplos de observações sobre o apoio linguístico em linha pelos
estabelecimentos de EFP visitados

ESPANHA

ESTÓNIA

A escola visitada
gostaria de ter apoio
adicional para
formação linguística,
como existia ao
abrigo do Programa
Leonardo, no âmbito
do qual eram
disponibilizados
300 euros para a
preparação
linguística. Com a
introdução do apoio
linguístico em linha,
deixaram de existir
fundos para estes
cursos.

Muitos estudantes de
EFP não utilizam o
apoio linguístico em
linha para aprender
novas línguas,
preferindo programas
informáticos
alternativos. A escola
visitada lamentou a
ausência de cursos de
línguas presenciais
pagos, ao abrigo do
Erasmus+, que eram
disponibilizados no
âmbito do programa
anterior.

Fonte: TCE.

O Mecanismo de Garantia para Empréstimos a Estudantes não correspondeu às
expectativas
114. O Mecanismo de Garantia para Empréstimos a Estudantes fornece garantias parciais
aos intermediários financeiros referentes a empréstimos concedidos "nas condições mais
favoráveis possíveis, destinados aos estudantes do segundo ciclo do ensino superior,
nomeadamente mestrandos, numa instituição de ensino superior reconhecida num país do
Programa"53.
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Artigo 20º do Regulamento.
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115. O Mecanismo é gerido e executado pelo Fundo Europeu de Investimento (FEI) em nome
da Comissão. Até 3,5% do orçamento total do Erasmus+ foram inicialmente afetados a este
Mecanismo.
116. O objetivo era atribuir 3 mil milhões de euros em empréstimos a 200 000 mestrandos
até 2020, promovendo deste modo a mobilidade de estudantes na Europa em consonância
com a meta da UE relativa ao critério de referência da mobilidade de 20%.
117. A convenção de delegação entre a Comissão e o FEI prevê incentivos específicos para
este último selecionar um intermediário financeiro de cada país do Programa, a fim de
garantir que os estudantes de todos os países tenham acesso ao Mecanismo 54. Apesar de o
FEI ter realizado um estudo de mercado que revelou um interesse significativo dos
intermediários, e de ter promovido ativamente o Mecanismo junto de mais de
120 instituições financeiras, os convites à manifestação de interesse que se seguiram não
atraíram muitas destas instituições. No final de 2017, o mecanismo apenas funcionava
através de um intermediário em França e na Turquia (apenas saída de estudantes) e em
Espanha (saída e entrada de estudantes).
118. Nessa data, apenas 358 mestrandos tinham recebido um empréstimo deste tipo.
Embora os comentários dos estudantes que participaram tenham sido positivos (77%
confirmaram que não teriam podido frequentar o seu mestrado no estrangeiro sem o
empréstimo garantido pelo mecanismo), a meta máxima de 200 000 estudantes 55
dificilmente será alcançada. No final de 2017, a Comissão reafetou os fundos em questão.
119. Uma das possíveis razões para a falta de interesse dos intermediários financeiros pode
ser o facto de o regulamento tornar a proteção aos mutuários demasiado inflexível, não
tendo suficientemente em conta as práticas comuns do mercado. Esta proteção está
prevista especificamente no ponto 2 do anexo II do regulamento.
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Idem.
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Página 104 do Guia do Programa de 2016.
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120. Além disso, o Mecanismo abrange uma população-alvo limitada (mestrandos),
excluindo segmentos consideráveis de estudantes, o que reduziu ainda mais o interesse dos
intermediários financeiros.
121. Em 2017, o FEI celebrou acordos com as Universidades do Luxemburgo e de Chipre,
segundo os quais estas aceitariam que os mestrandos estrangeiros adiassem o pagamento
das propinas e dos custos de alojamento por dois anos, ao abrigo das garantias acordadas no
âmbito do Mecanismo. Esta abordagem inovadora é positiva, uma vez que as universidades
desempenham um papel cada vez mais importante no financiamento do ensino superior.
Outras características novas no Erasmus+ necessitam de atenção
Os alunos do ensino escolar já não podem participar na mobilidade ao abrigo da
ação-chave 1
122. A participação na mobilidade ao abrigo da ação-chave 1 deixou de estar acessível aos
alunos do ensino escolar. As agências nacionais e as escolas nos países visitados lamentaram
a ausência deste tipo de mobilidade, até porque não é normal que alunos da mesma idade
possam participar na mobilidade no quadro do EFP, mas não enquanto alunos do ensino
escolar ao abrigo da ação-chave 1.
Muitos estabelecimentos de EFP têm dificuldades em encontrar parceiros e,
frequentemente, têm de recorrer a intermediários
123. Os estabelecimentos de EFP visitados pelo Tribunal declararam ter dificuldades em
encontrar parceiros para mobilidade de alta qualidade. Na figura 14 encontram-se exemplos
destas dificuldades. Alguns recorrem a intermediários, o que pode revelar-se dispendioso e
reduzir o financiamento disponível para a mobilidade. Os estabelecimentos de EFP visitados
gostariam de ter mais apoio da Comissão e das agências nacionais para encontrar parceiros.
124. Além disso, enquanto o Programa Leonardo cobria despesas como as visitas
preparatórias para os professores verificarem os novos parceiros de acolhimento, o mesmo
já não acontece no âmbito do Erasmus+. Os estabelecimentos de EFP manifestaram o desejo
de ter mais apoio a fim de permitir que o pessoal administrativo e docente acompanhe os
estudantes no início e no fim da mobilidade, bem como nas visitas preparatórias. As visitas
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de acompanhamento são muito importantes, já que muitos estudantes são adolescentes e,
em vários casos, esta é sua primeira deslocação ao estrangeiro.
125. A Comissão criou recentemente um mapa online dos titulares da Carta de mobilidade
EFP, em que as escolas podem procurar parcerias com congéneres estrangeiras que sejam
consideradas fiáveis.
Figura 14 – Dificuldades em encontrar parceiros: observações dos estabelecimentos de EFP
visitados
NORUEGA

ESTÓNIA

Encontrar parceiros de
alta qualidade é uma
das grandes
dificuldades da
organização da
mobilidade no EFP.

A maior dificuldade em
encontrar parceiros
verifica-se no setor do
EFP. As escolas
gostariam de ter mais
apoio das agências
nacionais.

ESPANHA

POLÓNIA

Os estabelecimentos
de EFP têm
dificuldades em
encontrar parceiros
no estrangeiro e
muitas vezes
dependem de um
intermediário
remunerado a partir
do orçamento do
apoio organizativo;
os estabelecimentos
de EFP consideram
esta possibilidade
útil, embora retire
fundos às colocações
em mobilidade.
Lamentam que a
Comissão não
disponibilize
qualquer ajuda para
procurar parceiros.

As organizações
intermediárias são
necessárias a alguns
beneficiários para
encontrar empresas de
acolhimento
adequadas.

Fonte: TCE.

ROMÉNIA
O principal fator na
organização da
mobilidade é
encontrar os parceiros
adequados, evitando
intermediários que
absorvem os fundos
do Erasmus+ para
organizar as
colocações em
mobilidade.
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É necessária flexibilidade para os doutorandos
126. No âmbito dos anteriores regimes era possível organizar programas intensivos de curta
duração, que eram muito valorizados especialmente pelos doutorandos. Atualmente, o
período mínimo permitido é de três meses. Os estabelecimentos de ensino superior que o
Tribunal visitou alegaram que estes estudantes precisam de mais flexibilidade e que um
período de um mês se adequa melhor à sua disponibilidade.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
127. O Tribunal constatou que o Erasmus+ é uma marca da UE reconhecida e bem-sucedida.
O Programa gera numerosas formas de valor acrescentado europeu, muitas das quais vão
além dos requisitos jurídicos. As metas estão a ser cumpridas, mas é necessário continuar a
melhorar o quadro de avaliação do desempenho da mobilidade no âmbito do Erasmus+ em
determinados domínios principais, de modo a medir o grau de realização dos objetivos
gerais e específicos. Foram introduzidas características inovadoras e medidas de
simplificação, mas algumas partes interessadas ainda consideram complexos alguns aspetos
fundamentais.
128. As ações de mobilidade Erasmus+ satisfazem os critérios relativos ao valor acrescentado
europeu definidos na base jurídica (ver pontos 14-31). O Tribunal identificou formas
adicionais de valor acrescentado europeu gerado por estas ações (ver pontos 32-51).
Recomendação 1
A Comissão deve sugerir elementos de valor acrescentado europeu adicionais ao conceber
e executar o futuro programa Erasmus. Todos os elementos de valor acrescentado
europeu devem ser ordenados por prioridade na fase de avaliação dos projetos,
acompanhados e mencionados nos relatórios.
Prazo de execução: primeiro semestre de 2021.

129. Embora a maioria das metas especificadas para o programa estejam a ser cumpridas, o
Tribunal constatou que os indicadores não estão totalmente harmonizados com os objetivos
gerais e específicos definidos no regulamento, o que dificulta a medição do desempenho.
Assim, é necessário continuar a melhorar o quadro de avaliação do desempenho da
mobilidade no âmbito do Erasmus+ em determinados domínios principais (ver
pontos 52-88). O impacto sistémico da mobilidade ainda não foi demonstrado (ver
pontos 16-18).
130. Os indicadores são maioritariamente quantitativos e baseados nas realizações. Os
indicadores qualitativos baseiam-se sobretudo nas perceções dos participantes e das partes
interessadas transmitidas através de entrevistas e inquéritos. A opinião dos participantes é
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útil mas, uma vez que pode ser subjetiva, não deveria ser utilizada como a principal medida
para avaliar a qualidade e os resultados das ações de mobilidade (ver pontos 54-82).
131. Os critérios de desempenho da atribuição dos fundos estabelecidos pelo regulamento
são apenas medidas relativas a entradas e saídas de montantes, e não resultados e
impactos. Na opinião do Tribunal, o desempenho tem de ser avaliado em termos de
progressos alcançados no sentido da concretização dos objetivos a fim de respeitar o
regulamento. Além disso, existe pouca continuidade de ano para ano nas prioridades
políticas no âmbito do Erasmus+ (ver pontos 83-88).
Recomendação 2
A Comissão deve:
a)

continuar a desenvolver e publicar indicadores que ajudem a medir o grau de
realização dos objetivos gerais e específicos do Programa;

b)

elaborar critérios para assegurar que a atribuição dos fundos se baseia no
desempenho relativo à concretização dos objetivos a fim de promover uma utilização
eficiente e eficaz dos recursos.

Prazo de execução: primeiro semestre de 2021.
132. O Erasmus+ introduziu muitas inovações positivas, nomeadamente para simplificar e
reduzir os encargos administrativos dos participantes, instituições beneficiárias e agências
nacionais. No entanto, ainda são necessárias melhorias para tornar a participação menos
onerosa e mais atrativa para os beneficiários, designadamente nos processos de candidatura
e de elaboração de relatórios. Apenas uma minoria das agências nacionais (36%) considera
que o Erasmus+ impõe menos encargos do que os programas anteriores (ver pontos 90-97).
133. Os montantes fixos, as taxas fixas e os custos unitários representam uma forma de
simplificação positiva, mas a Comissão deve garantir que são evitados efeitos indesejados
(ver pontos 98-104).
134. A introdução de sistemas informáticos foi inicialmente muito problemática, mas a
maioria das questões foi resolvida até 2017. Ainda assim, a avaliação intercalar concluiu que
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"a utilização dos procedimentos e das ferramentas de gestão informática poderia ser
facilitada, de modo a reduzir a carga administrativa sobre os organismos de execução e os
beneficiários"56. Também devem ser incentivadas as candidaturas eletrónicas (ver
pontos 105-107).
Recomendação 3
A Comissão deve continuar a simplificar o regime a fim de reduzir os encargos
administrativos. Deve, em especial:
a)

simplificar os processos de candidatura e de elaboração de relatórios para os
beneficiários e participantes individuais;

b)

manter os montantes fixos, as taxas fixas e os custos unitários, ajustando os
montantes das subvenções sempre que necessário;

c)

melhorar as ferramentas informáticas e continuar a informatizar os procedimentos.

Prazo de execução: 2019.
135. O apoio linguístico em linha é uma ferramenta complementar útil para a
autoaprendizagem e para a avaliação do nível linguístico. Todavia, poderá no futuro ser
complementado por cursos fora de linha financiados no âmbito do anterior programa (ver
pontos 108-113).
Recomendação 4
A Comissão deve avaliar a possibilidade de reintroduzir o financiamento do ensino de
línguas presencial tradicional.
Prazo de execução: 2021.
136. No que diz respeito ao Mecanismo de Garantia para Empréstimos a Estudantes, a
participação de intermediários financeiros é limitada e o impacto pretendido não está a ser
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alcançado. O FEI procurou soluções inovadoras e flexíveis. Alargar a carteira de empréstimos
potenciais a outros ciclos no próximo programa poderá aumentar a capacidade de atração
do regime para os intermediários financeiros (ver pontos 114-121).
Recomendação 5
A Comissão deve:
a)

propor mudanças regulamentares e legislativas adequadas para alargar o Mecanismo
de Garantia para Empréstimos a Estudantes a fim de incluir a mobilidade ao nível da
licenciatura e do doutoramento;

b)

tomar as medidas adequadas para incentivar os países do Programa a garantirem que
as suas instituições de fomento nacionais participam no mecanismo existente.

Prazo de execução: a) primeiro semestre de 2021; b) 2018.
137. O Tribunal constatou existir uma procura significativa pela reintrodução da mobilidade
dos alunos do ensino escolar na ação-chave 1 do Erasmus+ (ver ponto 122).
138. O período mínimo de mobilidade de três meses para os doutorandos nem sempre é
adequado. Estes estudantes necessitam de mais flexibilidade (ver ponto 126).
Recomendação 6
A Comissão deve:
a)

incentivar a introdução da mobilidade para os alunos do ensino escolar na
ação-chave 1;

b)

ponderar a aplicação de maior flexibilidade na duração da mobilidade dos
doutorandos. Um mês adequa-se melhor à sua disponibilidade.

Prazo de execução: a) 2020; b) primeiro semestre de 2021.
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O presente relatório foi adotado pela Câmara IV, presidida por Neven MATES, Membro do
Tribunal de Contas, no Luxemburgo, na sua reunião de 3 de julho de 2018.
Pelo Tribunal de Contas

Klaus-Heiner LEHNE
Presidente

1

ANEXO I
Exemplos de projetos de mobilidade ao abrigo da ação-chave 1 em diferentes setores do ensino
Ensino superior
Projeto universitário, Luxemburgo – entre 1.7.2014 e 31.10.2015
O projeto da Universidade do Luxemburgo permitiu realizar 469 mobilidades de estudantes
(três meses) e 20 mobilidades de pessoal (6 a 12 dias).
Orçamento: 792 400 euros
Ensino e Formação Profissionais
Lycée technique pour Professions de Santé, Luxemburgo – entre 1.10.2014 e 30.9.2015
Esta escola profissional na área da saúde lançou um projeto de mobilidade para fins de
aprendizagem, com o objetivo de aumentar a qualidade da formação profissional,
nomeadamente
•
•
•

confrontando os alunos com contextos profissionais e socioculturais diferentes;
desenvolvendo a capacidade de reflexão e abertura dos alunos relativamente a
diferentes métodos de trabalho;
aumentando as competências linguísticas dos alunos em alemão e francês,
especialmente na utilização de terminologia profissional e médica correta.

Orçamento: 96 950 euros
Ensino escolar
Vrije Basisschool Roezemoes, Bélgica – entre 1.9.2014 e 31.8.2015
Esta escola enviou quatro professores para o estrangeiro (oito dias) para fins de formação.
Orçamento: 6 580 euros
Ensino de adultos
Biblioteca Pública de Bergen – Noruega – 2015
O projeto consistiu num intercâmbio com a biblioteca Malmo Rosengarden relativamente a
iniciativas de ensino para migrantes.
Orçamento: 8 840 euros
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ANEXO II
Exemplos de mobilidade nos estabelecimentos de EFP visitados
Estabelecimentos de EFP
visitados pelo TCE
Estónia
Estudantes

Polónia
Roménia

Espanha

Mecânica automóvel
Hotelaria
Cozinha
Pastelaria
Eletricidade
Indústria da madeira

Pessoal

Áustria
Islândia
Eslovénia

Estudantes

Portugal

Pessoal

Portugal

Cozinha

Estudantes

Espanha
Turquia

Pessoal

Dinamarca
Espanha
Turquia

Estudantes

Alemanha
Irlanda
Itália
Alemanha
Itália
Polónia

Programação visual
Photoshop
Cirurgia
Urgências
Obstetrícia
Ginecologia
Estudos na área dos
cuidados de saúde
Cibernética
Aprendizagem pelos pares
Contabilidade
Assistência médica
Carroçarias de automóveis
Informática

Estudantes

Pessoal

Fonte: TCE.

Dinamarca
Finlândia
França
Islândia
Itália
Espanha
Reino Unido
Dinamarca
Finlândia
França
Alemanha
Espanha
Áustria
Islândia

Costura
Limpeza
Cozinha
Logística
Eletricidade
Atividades ao ar livre
Criação de ovinos
Treino de cavalos
Atividades ao ar livre
Criação de ovinos
Treino de cavalos
Conservação da natureza
Cozinha

Pessoal

Noruega

Mobilidade
Países de acolhimento
Domínios

Aprendizagem por
observação

RESPOSTAS DA COMISSÃO AO RELATÓRIO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE CONTAS
EUROPEU
«MOBILIDADE AO ABRIGO DO ERASMUS+: MILHÕES DE PARTICIPANTES E
VALOR ACRESCENTADO EUROPEU MULTIFACETADO, MAS ATÉ AGORA COM
UMA MEDIÇÃO DO DESEMPENHO INADEQUADA»
RESUMO
VI.
b) A Comissão considera que os indicadores fornecem uma avaliação justa, embora nem sempre
exaustiva, da realização dos objetivos gerais e específicos.
A Comissão está convicta da importância de informações qualitativas como uma fonte principal de
medição do desempenho de um programa de base, que apoia diretamente as pessoas.
c) A Comissão, ao estabelecer as regras do guia do programa Erasmus+, tenta estabelecer um
equilíbrio entre os controlos e a recolha de informações para garantir que os objetivos do programa
são cumpridos, no intuito de tornar o processo tão simples quanto possível para os beneficiários.
d) A Comissão acompanhou de perto a implementação desta iniciativa inovadora, e respondeu
rapidamente às questões identificadas para garantir que os fundos sejam reatribuídos.
VII.
a) A Comissão aceita esta recomendação.
b) A Comissão aceita a recomendação de continuar a desenvolver indicadores, mas não aceita a
recomendação de atribuir fundos com base em resultados e impactos. A Comissão considera
adequados os critérios de desempenho utilizados para a atribuição de fundos, tal como definido na
base jurídica.
c) A Comissão aceita a recomendação, mas salienta que existe um limite a uma maior
simplificação, dada a necessidade de recolher as informações utilizadas na análise do programa. A
Comissão trabalha continuamente para concretizar os objetivos delineados pelo TCE.
d) A Comissão aceita a recomendação de reintroduzir a mobilidade para os alunos do ensino
secundário ao abrigo da AC1, e incluiu-a para o próximo período. Também aceita a recomendação
de considerar a aplicação de mais flexibilidade para estudantes de doutoramento.
e) A Comissão aceita esta recomendação.
f) A Comissão aceita esta recomendação.
ÂMBITO E MÉTODO DA AUDITORIA
13.
c) A Comissão observa que a avaliação intercalar:
(a) Baseia-se nos seus próprios questionários longitudinais aos beneficiários (diferentes do
inquérito de acompanhamento, que permitem a comparação ao longo de dez anos e entre
setores);
(b) Combina uma dúzia de técnicas de avaliação diferentes (métodos quantitativos e qualitativos
não baseados em inquéritos);
(c) Baseia-se na contra-avaliação (grupos de controlo que permitem uma comparação dos
resultados relativamente a beneficiários vs. não beneficiários) pela primeira vez em todo o
programa.
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A Comissão chama a atenção para o facto de a avaliação intercalar (AI) ter confirmado que os
programas analisados tiveram um impacto sobre a formulação e execução de políticas de educação,
formação, juventude e desporto.
OBSERVAÇÕES
16. A Comissão observa que os beneficiários individuais podem não ter a perspetiva necessária para
identificar impactos sistémicos. A avaliação intercalar assinalou: «a avaliação confirma o efeito
sistémico dos programas avaliados em matéria de políticas e sistemas de educação, formação,
juventude e desporto, diretamente através da massa crítica atingida, pelo menos, no setor do ensino
superior, ou indiretamente no financiamento da cooperação política (Método aberto de
coordenação)».
17. A Comissão sublinha que a avaliação intercalar demonstra que as ações de mobilidade
produziram um impacto importante sobre o estabelecimento do ECTS (Sistema Europeu de
Transferência e Acumulação de Créditos — Processo de Bolonha). Esta situação teve um impacto
evidente sobre a harmonização dos programas e currículos, bem como sobre a mobilidade e o
reconhecimento dos estudos e das qualificações.
20. A Comissão observa que a partilha de boas práticas (KA2) e o apoio à reforma das políticas
(KA3) têm uma ligação definitiva com o cumprimento dos principais indicadores.
22. A Comissão gostaria de sublinhar que o impacto das atividades do programa pode ser de longo
prazo. O processo de educação e formação é, por natureza, um processo que visa aumentar as
competências e as capacidades e utiliza as mesmas numa variedade de contextos ao longo de um
período prolongado. Além disso, não existe qualquer disposição nos documentos conexos do
programa que especifique a rapidez com que as medidas de mobilidade devem reforçar as
competências e as perspetivas de empregabilidade.
23. A Comissão considera que os elementos de prova recolhidos dos participantes do programa têm
uma importância significativa para avaliar o desempenho do programa, e devem ser ponderados a
par da quantidade considerável de dados quantitativos recolhidos pela Comissão.
As informações (qualitativas) do inquérito constituem uma fonte fundamental de medição do
desempenho de um programa de base, porque este apoia diretamente as pessoas. Por conseguinte,
as opiniões e perceções dos participantes no programa são da maior importância.
35. A Comissão salienta que não são impostas alterações. As instituições são encorajadas a alterar
os currículos para facilitar a mobilidade dos estudantes.
43. Tal como referido pelo Tribunal, a Comissão está consciente desta questão e considera os
conhecimentos linguísticos de importância fundamental.
47. A experiência da Comissão demonstrou que a transferência desta competência para países do
Programa foi uma melhoria tangível. O processo de avaliação nas AN previu a possibilidade de
intensificar a cooperação em curso com países terceiros que seria menos eficaz e eficiente no
âmbito do antigo sistema. As prioridades são estabelecidas a nível do programa, que requer que os
países do Programa assegurem uma combinação equilibrada de diferentes tipos de mobilidade.
57. O âmbito da auditoria do Tribunal abrange a mobilidade da AC1, mas o programa Erasmus+
também consiste na AC2, Cooperação para a inovação e o intercâmbio de boas práticas, e na AC3,
Apoio à reforma das políticas. Estas Ações-Chave têm um potencial efeito direto sobre o ensino
superior, tornando o ensino superior mais atrativo, eficaz e eficiente. Medir com exatidão e atribuir
contribuições das intervenções é um tema comum a outras intervenções públicas, e não é específico
do Erasmus+. A avaliação intercalar assinalou: «a avaliação confirma o efeito sistémico dos
programas avaliados em matéria de políticas e sistemas de educação, formação, juventude e
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desporto, diretamente através da massa crítica atingida, pelo menos, no setor do ensino superior, ou
indiretamente no financiamento da cooperação política (Método aberto de coordenação)».
58. A Comissão considera que a AC2, intercâmbio de boas práticas, e a AC3, apoio à reforma das
políticas, têm uma ligação definitiva com o cumprimento dos principais indicadores. Ver o número
72 sobre a relação com os objetivos específicos.
61. A Comissão regista a dificuldade em medir a contribuição proporcional exato do Erasmus+,
mas o contributo positivo global é claro.
A avaliação intercalar confirmou que o Erasmus+ é o principal contribuinte para as ações de
mobilidade. A Comissão considera que comparando as estatísticas da mobilidade para fins de
aprendizagem do Eurostat com as estatísticas do Erasmus+ é possível identificar o contributo,
embora os dados possam não estar completos.
62. A Comissão pretende atualizar a qualificação feita pelo Tribunal de que os dados são «muito
parciais». Tal como refere o relatório COM(2017) 148, intitulado Relatório sobre os progressos
efetuados no domínio do critério da referência no que respeita à mobilidade para fins de
aprendizagem, «os Estados-Membros aplicam corretamente o regulamento da Comissão».
Relativamente aos EUA, os dados indicam como sendo de 95 % a cobertura da mobilidade a nível
mundial, e os principais os países de destino em falta são os do Sudeste Asiático. Os dados do
Monitor da Educação e da Formação são pormenorizados e completos, embora sejam necessárias
estimativas em alguns casos. O facto de existir uma questão geral com a medição da mobilidade
para países terceiros é uma observação sobre o ambiente em geral, e não sobre o quadro de
desempenho de Erasmus+ propriamente dito. Os números da Comissão indicam que 95 % das
informações são registadas ou sê-lo-ão até ao final de 2018.
63. Prossegue a medição da mobilidade no EFP consoante as medidas e definições estatísticas são
acordadas e os dados são recolhidos. Este processo é externo ao desempenho do programa
Erasmus+. Todavia, pode avaliar-se facilmente o contributo do próprio programa para o objetivo
final. O número de estudantes em EFP (nível 3 da CITE) na UE é de 13 388 000 (ver o Monitor de
2016) e 6 % do número atual de estudantes em EFP (nível 3 da CITE 3) corresponde a 803 000
estudantes. O número de participantes em EFP em projetos selecionados de EFP da AC1 é de cerca
de 140 000. Desta forma, estima-se que a mobilidade Erasmus represente cerca de 1,5 % dos alunos
de EFP na UE e, por conseguinte, 25 % do objetivo.
64. Tal como referido pela Comissão no seu relatório ao Conselho em 2017, estão a ser tomadas
medidas para recolher estes dados de forma rentável no futuro.
66. A Comissão reconhece a questão relacionada com a clareza deste indicador. O principal
objetivo consiste em avaliar como o programa chega a participantes com estas características. A
Comissão concebeu os instrumentos de comunicação para permitir essa medição.
68. A Comissão toma nota desta observação sobre as variações entre países do programa
relativamente às definições, mas respeita as definições jurídicas nacionais no que se refere à
elaboração de relatórios.
69. Esta questão é do conhecimento da Comissão e deve-se à diversidade de definições nos países
do programa.
70. A Comissão considera que o número de participantes com menos oportunidades e oriundos de
meios desfavorecidos mede um aspeto qualitativo de inclusão social. Por conseguinte, fornece
informação sobre o impacto do programa, e o respetivo acompanhamento centra a atenção na
questão, incentiva a participação e estabelece as bases para uma abordagem mais desenvolvida em
programas futuros.

3

72. A Comissão considera que os indicadores fornecem uma avaliação justa, embora nem sempre
exaustiva, da realização dos objetivos gerais e específicos. Por exemplo, a base jurídica do
Erasmus+ estabelece como um objetivo geral o seu contributo para o quadro estratégico para a
cooperação europeia no domínio da educação e da formação («EF 2020»)1. O seu primeiro objetivo
estratégico consiste em «Tornar a aprendizagem ao longo da vida e a mobilidade uma realidade». O
primeiro objetivo específico do programa Erasmus+ especifica «mais oportunidades de mobilidade
para fins de aprendizagem». Este valor é, então, registado nos indicadores incluídos no anexo I,
incluindo «O número de estudantes do ensino superior que recebem apoio para estudar num país
parceiro, bem como o número de estudantes de países parceiros que estudam num país do
Programa».
73. Embora os indicadores se baseiem na declaração dos próprios participantes de que melhoraram
as suas competências e conhecimentos linguísticos, deve observar-se que também existe uma
disposição para o objetivo de avaliação linguística no apoio linguístico em linha (OLS) e para a
aceitação interinstitucional de componentes educativos mais objetivos.
74. A Comissão observa que estas informações qualitativas constituem a primeira fonte de medição
do desempenho desse programa de base, porque este apoia diretamente as pessoas. Por conseguinte,
é crucial obter os pontos de vista dos potenciais destinatários do programa.
Os inquéritos foram concebidos cuidadosamente para fornecer as informações mais exatas sobre as
realizações e os resultados e, em certa medida, sobre os impactos a longo prazo. Observamos que os
inquéritos não registam a perceção mas a apreciação dos efeitos do programa sobre os próprios
participantes.
78. A Comissão salienta que este tipo de informação é especialmente importante como uma fonte
fundamental de medição do desempenho de um programa de base, uma vez que apoia diretamente
as pessoas. Por conseguinte, as opiniões e perceções dos participantes no programa são da maior
importância.
A avaliação intercalar inclui uma ampla variedade de fontes, incluindo uma revisão da literatura,
relatórios nacionais de todos os países do programa e uma avaliação comparativa face aos
programas nacionais/transnacionais.
79. A Comissão observa que esta afirmação se refere em particular ao contexto nacional, e não ao
desempenho do Erasmus+, que ainda está numa fase inicial. Esta perceção pode dever-se ao facto
de a responsabilidade e os recursos de avaliação serem estabelecidos a nível da UE.
Além disso, o nível nacional pode não ser sempre adequado para avaliar a intervenção
transfronteiras como na AC1. Existem também exemplos de países em que as ferramentas de
avaliação estão bem desenvolvidas, por exemplo: em França — Observatório.
81. A Comissão sublinha que, para receber o pagamento final, é obrigatório o preenchimento do
questionário, e não necessariamente uma avaliação positiva. A Comissão não utiliza o inquérito aos
participantes como a principal medida para avaliar a qualidade e os resultados da mobilidade. Tal é
feito através da recolha de dados das atividades realizadas, tais como os créditos obtidos pelos
estudantes e o seu aperfeiçoamento dos conhecimentos linguísticos. O caráter obrigatório é
adequado, dado que a opinião dos participantes é fundamental para os programas de base que
apoiam as pessoas.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XG0528(01)&from=PT
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82. A perceção da complexidade do questionário deve ser conciliada com a necessidade de recolha
dos dados necessários para elaborar relatórios sobre o desempenho de todos os diferentes objetivos
do programa.
83. As prioridades políticas não se aplicam a ações de mobilidade Erasmus, que se encontrem
dentro do âmbito para o relatório do TCE. As ações de mobilidade nunca foram afetadas pela
introdução das prioridades políticas. No que diz respeito à aplicação de prioridades no âmbito de
outras ações do programa, a Comissão sublinharia que a fundamentação dessas prioridades políticas
é precisamente a possibilidade de abordar de forma mais eficaz os novos desafios no domínio da
educação, da formação e da juventude, a fim de tornar o programa Erasmus+ um instrumento para
responder a estes desafios (por exemplo, migração, inclusão social, etc.). Apesar da lógica
intrínseca desta abordagem, mantiveram-se várias prioridades durante vários anos, apesar de, em
alguns casos, a sua formulação ter sido ligeiramente ajustada.
84. Tal como referido acima, esta prioridade nunca foi aplicada em ações de mobilidade enquanto
tal. O facto de não lhe ter sido especificamente dada prioridade de novo nos anos subsequentes não
significa que tenham sido interrompidas ações relacionadas com relevância para o mercado de
trabalho. Pelo contrário, a abordagem da «aprendizagem baseada no trabalho» foi integrada na
conceção das ações (por exemplo, através da promoção de estágios no ensino superior ou da ênfase
em métodos de aprendizagem baseados no trabalho) como uma dimensão transversal de todas as
atividades de mobilidade de EFP.
85. As prioridades não estão diretamente ligadas apenas à AC1, que foi o âmbito da auditoria.
86. A Comissão não concorda com esta declaração dado que as prioridades não estão definidas para
a AC1. A declaração dá a impressão de que as prioridades foram preteridas ou completamente
abandonadas, o que não é o caso.
A avaliação intercalar indica que o alinhamento com as prioridades políticas europeias é mais forte
com o Erasmus+ do que com os seus antecessores. Além disso, o Erasmus+ já provou ser flexível
na adaptação aos novos desafios emergentes a nível da UE2 (por exemplo, a crise dos refugiados, a
intolerância ou a radicalização violenta foram frequentemente mencionados), em especial através da
sua programação de trabalho anual.3
87. O objetivo da disposição do regulamento visa garantir uma atribuição flexível de fundos com
base na absorção e execução.
88. A Comissão considera adequados os critérios de desempenho utilizados para a atribuição de
fundos. O mecanismo de atribuição de fundos não se destina a abordar o conceito mais amplo de
desempenho, tal como indicado pelo TCE, pelo que a crítica dos critérios não é aplicável neste caso.
93. A Comissão considera que foram envidados esforços consideráveis para facilitar a carga de
trabalho para os beneficiários e as agências nacionais (AN). As respostas das AN podem também
confundir os chamados encargos «burocráticos» (sem valor acrescentando) com o aumento da
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Particularmente positivo entre as partes interessadas a nível da UE nos setores do ensino escolar e do ensino superior, embora as
perceções sejam mais variáveis entre as partes interessadas no setor do desporto a nível da UE e entre as partes interessadas a
nível nacional. Por exemplo, foram frequentemente avaliados o bom alinhamento do programa com a comunicação
«Modernização do ensino superior», a Nova Agenda de Competências ou a maior atenção prestada à aprendizagem baseada no
trabalho (ErasmusPro).
Embora os desafios nem sempre sejam indicados explicitamente; por exemplo, o guia do programa de 2017 apresenta
brevemente o Corpo Europeu de Solidariedade (parte que descreve o SVE) como um meio de contribuir para «resolver situações
difíceis», sem especificar estas últimas.
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recolha de dados, que pode ser visto como um fardo, mas contribui para o programa no seu
conjunto. O relatório sobre o «impacto europeu» também é um elemento necessário para se alcançar
uma visão global consolidada, tendo em consideração os objetivos gerais do programa.
95. Como referido no número 93, o Plano de Desenvolvimento Europeu, porém, destina-se a
garantir que o valor acrescentado europeu (VAE) seja considerado em todos os projetos, mesmo os
de menor dimensão.
96. Como indicado pelo Tribunal, o guia está agora disponível em linha e facilmente pesquisável.
97. A Comissão considera que, tal como acontece com qualquer nova ação, existe uma curva de
aprendizagem que as AN vivenciaram, mas que o processo é mais fácil agora que se verificou um
determinado número de ciclos.
98. A Comissão pretende avaliar atentamente todos os fatores relevantes no seu processo de
conceção com o objetivo último de poder garantir uma simplificação significativa para os
beneficiários finais. Todavia, nenhum sistema pode eliminar todas as soluções de compromisso que
inevitavelmente ocorrem entre precisão e simplificação.
101. A revisão intercalar de subvenções simplificadas concluiu que, em média, os custos unitários
são adequados. No entanto, podem ocorrer alguns casos em que não cobrem os custos de estudante
em particular.
102. A Comissão observa que as agências nacionais dispõem dos intervalos mínimo e máximo para
a contribuição ao apoio individual prestado aos alunos. O nível final de contribuição é definido a
nível nacional, o que lhes permite ter em conta variáveis diferentes a fim de assegurar um
cofinanciamento justo. O exemplo do TCE é registado, mas o Erasmus+ tem de abranger uma
grande variedade de circunstâncias; por exemplo, os estudantes com bolsa zero de fundos da UE
podem beneficiar dessas subvenções.
103. Por natureza, as formas simplificadas de subvenção constituem contribuições para os custos
subjacentes e não um reembolso exato das despesas reais. Embora se tenham realizados grandes
esforços para minimizar os impactos negativos, não é possível evitar na totalidade que a abordagem
resulte em consequências diversas para diferentes padrões de viagem dos participantes.
O principal objetivo do custo unitário é cofinanciar equitativamente as despesas de viagem,
assegurando simultaneamente que seja respeitada a regra da inexistência de lucro e minimizando a
carga administrativa (existe uma regra da inexistência de lucro na decisão da Comissão4).
De acordo com a análise efetuada por um consultor externo, o nível de cofinanciamento pode ser
insuficiente em cerca de 5 % das atividades de mobilidade no âmbito da AC1.
104. O nível de cofinanciamento (custos unitários, taxas fixas, montantes fixos) é constantemente
monitorizado e avaliado com vista a prestar um cofinanciamento adequado no âmbito das ações do
Erasmus+. A opinião das partes interessadas é um fator que contribui para a análise. Os comentários
das AN não são o único indicador a ter em conta no que respeita à decisão de ajustar os custos
unitários.
107. Foi iniciado o processo para substituir os documentos/pedido em papel. Atualmente, a maioria
dos documentos está disponível em formato eletrónico.
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Decisão da Comissão C(2013) 8550, de 4 de dezembro de 2013, que autoriza a utilização de subvenções simplificadas.
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113. A Comissão reconhece uma preferência pelos cursos fora de linha. No entanto, deverá ser
analisada em termos de custo-eficácia e utilização eficaz global do orçamento. No âmbito dos
cursos em linha, é possível disponibilizar um maior número de línguas e estão muito mais
amplamente acessíveis. Além disso, está constantemente a ser melhorado o conteúdo dos cursos em
linha. Por exemplo, as licenças dos professores facilitam um trabalho melhor e mais coerente com
os aprendentes.
122. Esta atividade de mobilidade (mobilidade dos alunos ao abrigo da AC1) foi reintroduzida na
proposta jurídica para o futuro programa.
123. Neste setor, a Comissão considerou que a utilização de intermediários é um elemento
necessário para aumentar a participação. Os desafios enfrentados não são exatamente os mesmos
nos países do Programa. Em alguns países, por exemplo, na Alemanha, encontrar parceiros não é
um problema, pois as Câmaras de Comércio desempenham um papel fundamental.
A Comissão chama a atenção das AN constantemente para formar adequadamente os beneficiários.
124. A Comissão gostaria de esclarecer que os acompanhantes são, de facto, permitidos no quadro
das ações de mobilidade que envolvam menores e estes acompanhantes podem permanecer com os
participantes no início, durante ou no fim do período de mobilidade. Esta questão não foi colocada à
Comissão pelas AN durante as suas consultas regulares nem pelos beneficiários durante as visitas
de controlo.
As visitas preparatórias (Visitas de Planeamento Antecipado) foram introduzidas em projetos que
incluem na sua conceção atividades ErasmusPro, pois as mobilidades mais longas requerem um
planeamento mais cuidadoso, com vista a manter elevados níveis de qualidade e garantir que os
resultados de aprendizagem sejam alcançados.
126. A Comissão tem conhecimento desta questão. Atualmente, a Comissão está a analisar a
situação com vista a resolver este problema da melhor forma. É de salientar que existe um número
relativamente baixo de alunos de doutoramento entre a população de estudantes ao abrigo da
mobilidade da AC1. Existem outras possibilidades para alunos de doutoramento, por exemplo,
estágios com uma duração mínima mais curta de 2 meses.
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Recomendação 1
A Comissão aceita a recomendação.
129. A Comissão concorda que os indicadores especificados na base jurídica não são totalmente
abrangentes, tal como indica a sua resposta aos números 52 a 88.
A Comissão sublinha que a avaliação intercalar demonstra que as ações de mobilidade produziram
um impacto importante sobre o estabelecimento do ECTS (Sistema Europeu de Transferência e
Acumulação de Créditos — Processo de Bolonha). Esta situação teve um impacto evidente sobre a
harmonização dos programas e currículos, bem como sobre a mobilidade e o reconhecimento dos
estudos e das qualificações.
130. A Comissão reitera o seu ponto de vista relativamente à importância dos dados do inquérito no
contexto de um programa de base, no qual a opinião do beneficiário é de grande importância. Os
inquéritos foram concebidos cuidadosamente para fornecer as informações mais exatas sobre as
realizações e os resultados e, em certa medida, sobre os impactos a longo prazo. Observamos que os
inquéritos não registam a perceção mas a apreciação dos efeitos do Programa pelos participantes. A
qualidade destes inquéritos é verificada regularmente por comparação com fontes adicionais.
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131. A Comissão não considera que seja desejável ou operacionalmente viável a atribuição de
fundos com base nos resultados e impactos, quando a avaliação só é possível durante um período
mais longo. Além disso, a Comissão considera que é normal que as prioridades políticas variem ao
longo do tempo, e que a mudança de prioridades não significa que as atividades subjacentes são
preteridas.
Recomendação 2
A Comissão aceita a recomendação 2-A. Para além dos indicadores incluídos na base jurídica do
novo programa Erasmus para monitorizar o desempenho e as realizações, a Comissão proporá um
conjunto de indicadores complementares no prazo de 6 meses a contar da entrada em vigor do
próximo programa Erasmus.
A Comissão não aceita a recomendação 2-B. A Comissão não considera que seja desejável ou
operacionalmente viável a atribuição de fundos com base nos resultados e impactos, quando a
avaliação só é possível durante um período mais longo. A Comissão considera adequados os
critérios de desempenho utilizados para a atribuição de fundos, tal como definidos na base jurídica.
132. A Comissão considera que é importante distinguir entre os encargos relacionados com maiores
responsabilidades de elaboração de relatórios, que contribuíram consideravelmente para as amplas
informações de gestão disponíveis, bem como as relacionadas com o processo de candidatura.
133. A Comissão pretende avaliar atentamente todos os fatores relevantes no seu processo de
conceção com o objetivo último de poder garantir uma simplificação significativa para os
beneficiários finais. Todavia, nenhum sistema pode eliminar todas as soluções de compromisso que
inevitavelmente ocorrem entre precisão e simplificação.
Recomendação 3
A Comissão aceita a recomendação, mas salienta que existe um limite a uma maior simplificação,
dada a necessidade de recolher as informações utilizadas na análise do programa. A Comissão
trabalha continuamente para concretizar os objetivos delineados pelo TCE.
Recomendação 4
A Comissão aceita a recomendação.
Recomendação 5
A Comissão aceita as recomendações.
Recomendação 6
a) A Comissão aceita a recomendação e introduziu a mobilidade dos estudantes do ensino
secundário ao abrigo da AC1 na sua proposta de maio de 2018 para o próximo programa Erasmus e
irá continuar a respetiva promoção.
b) A Comissão aceita a recomendação.
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O Erasmus+ é uma marca da UE reconhecida e bem
sucedida. Entre 2014 e 2020, presta apoio no montante de
mais de 16 mil milhões de euros nos domínios da
educação, da formação, da juventude e do desporto. O
Tribunal avaliou o desempenho e o valor acrescentado
europeu da mobilidade para fins de aprendizagem, uma
das ações chave do Erasmus+, que representa mais de
metade do orçamento total e beneficiou mais de dois
milhões de alunos e profissionais.
Globalmente, o Tribunal conclui que o Erasmus+ tem um
efeito positivo nas atitudes dos participantes em relação à
UE e gera muitas formas de valor acrescentado europeu.
Os países não conseguiriam alcançar esses efeitos se
atuassem sozinhos.
No entanto, o Tribunal constatou que a medição do
desempenho é difícil porque os indicadores não estão
totalmente harmonizados com os objetivos. Constatou
também que, apesar de alguma simplificação, os
processos de candidatura e de elaboração de relatórios
ainda são complexos.
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