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Resumo 

O presente estudo analisa em que medida os estudantes europeus se deparam 
com obstáculos financeiros e outros à participação no programa ERASMUS. Os 
dados disponíveis indicam que os principais obstáculos à participação variam de 
modo significativo entre os diferentes países, com excepção das questões 
financeiras, que são uma consideração importante para os estudantes de 
qualquer país. A participação no ERASMUS está associada à situação 
socioeconómica dos estudantes, mais influenciada por preferências individuais e 
considerações custos/benefícios do que por questões de acessibilidade. Outros 
obstáculos à participação no ERASMUS incluem problemas relacionados com o 
reconhecimento dos créditos, bem como a insuficiência de competências 
linguísticas e a existência de compromissos pessoais. 
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SÍNTESE 

Objectivo do estudo  

Desde a sua criação, em 1987, o programa ERASMUS da União Europeia já permitiu a 
mobilidade, dentro da Europa, de mais de 2,2 milhões de estudantes e 250 mil membros 
de corpos docentes universitários. Actualmente, mais de 180 mil estudantes estudam e 
trabalham no estrangeiro todos os anos graças ao programa ERASMUS. Embora o número 
de estudantes que participam no programa tenha vindo sempre a aumentar, a taxa de 
participação é ainda inferior a 4 % na maior parte dos países. Além disso, em vários países, 
o crescimento do número de participantes estagnou ou entrou mesmo em declínio. 
 
O objectivo deste estudo é analisar os obstáculos financeiros e outros eventuais obstáculos 
que possam dificultar a participação dos estudantes no ERASMUS e tirar conclusões sobre 
formas de melhorar a participação. As principais perguntas a que o estudo responde são as 
seguintes:  
 

 Qual é a situação actual no que diz respeito à mobilidade dos estudantes e, mais 
concretamente, à participação no ERASMUS nos diferentes países europeus?  

 Em que medida é que os obstáculos financeiros impedem os estudantes de 
participar no programa ERASMUS?  

 Em que medida é o programa ERASMUS acessível a estudantes de todos os 
grupos socioeconómicos? 

 Que outros factores, como a motivação pessoal, a sensibilização, as condições 
da bolsa ERASMUS e a compatibilidade entre os sistemas de ensino superior, 
influenciam a participação no ERASMUS? 

 Que mecanismos financeiros e outras iniciativas poderiam aumentar o número 
de estudantes ERASMUS no futuro? 

 
A análise baseia-se em três fontes de informação: pesquisa documental, um inquérito aos 
estudantes e estudos de casos. A pesquisa documental inclui uma síntese das informações 
provenientes dos estudos e dados existentes. Realizámos um inquérito a estudantes 
ERASMUS e a estudantes não participantes no programa para averiguar a sua motivação e 
os obstáculos encontrados à sua participação no ERASMUS. O inquérito foi levado a cabo 
em sete países que representam a maior variedade em termos de obstáculos financeiros 
(muitos/poucos) e nível de participação no ERASMUS (elevado/baixo). A amostra final inclui 
21 145 respostas, 8 697 das quais provêm de estudantes não participantes no ERASMUS e 
12 448 de estudantes ERASMUS. Em quatro países realizaram-se estudos aprofundados de 
casos: o seu objectivo é verificar os resultados e adquirir conhecimentos sobre eventuais 
boas práticas. 
 
Muitos estudos anteriores analisaram os obstáculos à participação no ERASMUS. O presente 
estudo reúne dados de outros estudos e valida as suas conclusões com um novo inquérito 
aos estudantes. Além disso, a maior parte dos estudos sobre mobilidade examina os 
factores que condicionam a motivação e os obstáculos com que os estudantes móveis se 
deparam. No entanto, é igualmente interessante examinar os estudantes que não tenham 
participado num programa de mobilidade e obter informações sobre os obstáculos por eles 
encontrados. O inquérito em curso a estudantes não participantes no ERASMUS é, 
portanto, um importante contributo do presente estudo para os conhecimentos já 
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existentes. Além disso, os estudos aprofundados de casos revelam que as boas práticas 
nacionais e institucionais reforçam o programa ERASMUS. 

Principais conclusões sobre a participação no programa 

O número de estudantes ERASMUS tem aumentado continuamente desde o final da década 
de 1980. Nos últimos anos, o aumento foi particularmente acentuado, mesmo tendo em 
conta o aumento do número total de estudantes, com a adesão de novos Estados-Membros 
à UE. A percentagem global de estudantes participantes no programa ERASMUS varia entre 
0,1 e 1,5 % de todos os estudantes inscritos, com excepção do Luxemburgo, onde a taxa 
de participação é superior a 6 %. A taxa de participação tende a ser mais baixa nos novos 
Estados-Membros, mas é também nestes países que se regista o mais rápido crescimento 
do número de inscrições e, por conseguinte, as taxas globais estão a aproximar-se. Em 
alguns dos antigos Estados-Membros, a taxa de participação no ERASMUS estagnou ou 
entrou mesmo em declínio. 
 
As razões que levam os estudantes a participar no programa prendem-se, sobretudo, com 
o desenvolvimento pessoal: a oportunidade de viver no estrangeiro, conhecer novas 
pessoas, adquirir "competências sociais", mas também melhorar as competências em 
línguas estrangeiras. Os benefícios esperados para a futura carreira ocupam um lugar mais 
baixo em termos de prioridades individuais, mas não deixam de ser um factor importante 
para a maior parte dos estudantes. 
 
Os estudantes ERASMUS tendem a pertencer a grupos socioeconómicos mais favorecidos. 
Outras tendências indicativas evidentes consistem no facto de que, na maior parte dos 
países, há relativamente mais estudantes ERASMUS provenientes de universidades 
"académicas" tradicionais do que de instituições de ensino superior alternativas (IES), bem 
como de regiões como capitais e outras cidades. As taxas de participação no ERASMUS são 
mais elevadas entre os estudantes de Economia e Ciências Sociais e mais baixas entre os 
de Ciências. Há mais probabilidades de os estudantes ERASMUS terem uma média de 
idades inferior à dos estudantes em geral. 

Principais conclusões sobre os obstáculos financeiros 

Os constrangimentos de ordem financeira são o principal factor que restringe a participação 
no ERASMUS. 57 % dos estudantes não participantes no ERASMUS afirmam que excluem à 
partida a hipótese de estudar no estrangeiro por ser demasiado caro, e 29 % dos 
estudantes rejeitam o ERASMUS depois de considerar a hipótese, em virtude de a bolsa 
oferecida ser insuficiente para cobrir os custos. 
 
A forma como os obstáculos financeiros são vistos pelos estudantes varia significativamente 
entre os diferentes países. Na maior parte dos países, os obstáculos financeiros constituem 
uma grande preocupação para os estudantes. Porém, em vários outros países, 
nomeadamente a Finlândia e a Suécia, essa preocupação é relativamente pouco importante 
em relação a outras questões. No entanto, os constrangimentos financeiros figuram, em 
todos os países, entre as três principais preocupações dos estudantes relativamente à 
mobilidade. 
 
Todavia, os obstáculos encontrados não parecem reduzir a taxa de participação nacional ou 
aumentar a percentagem de estudantes provenientes de famílias de rendimento mais 
elevado entre os estudantes móveis. Não é só a disponibilidade de recursos monetários que 
condiciona os estudantes, mas sobretudo o saldo entre custos e benefícios esperados: os 
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estudantes investem mais recursos próprios na experiência ERASMUS quando esperam 
benefícios directos a nível do mercado de trabalho. É evidente que o valor da experiência 
de frequentar o ensino superior no estrangeiro é maior nos mercados de trabalho onde 
menos pessoas diplomadas tiveram essa experiência. Por conseguinte, à medida que o 
número de alunos que estudaram no estrangeiro aumenta, a vantagem relativa dessa 
experiência no estrangeiro a nível do mercado de trabalho diminui. Nos últimos anos, a 
vantagem financeira individual obtida no mercado de trabalho devido à participação no 
ERASMUS diminuiu. Consequentemente, em alguns países (nomeadamente os que 
registam um nível mais elevado de estudos no estrangeiro), o ERASMUS não é visto como 
um investimento racional numa futura carreira, mas sim como um luxo que os estudantes 
com recursos limitados farão melhor em evitar. 
 
Os estudantes ERASMUS tendem a ser oriundos de grupos socioeconómicos mais 
favorecidos. A tendência é particularmente evidente nos países mais ricos da Europa, em 
comparação com os países europeus menos ricos. Isto deverá reflectir as diferenças 
específicas de cada país na forma de encarar o programa ERASMUS, dependendo dos 
retornos económicos esperados para os estudantes no futuro, sob a forma de "benefícios 
de consumo" ou "benefícios de investimento". 
 
Portanto, o factor limitativo da participação no ERASMUS de estudantes provenientes de 
grupos socioeconómicos menos favorecidos não é a disponibilidade de financiamento 
directo, como o acesso a empréstimos estudantis ou recursos familiares, mas sim a sua 
sensibilidade em relação às despesas adicionais associadas a um período de estudo no 
estrangeiro. 
 
Neste contexto, não é apenas o valor bruto da bolsa que afecta a disposição dos estudantes 
para participar no ERASMUS, mas também, muito concretamente, os aspectos práticos do 
financiamento de um período de estudo num ambiente desconhecido, incluindo a incerteza 
acerca dos custos envolvidos, o nível final da bolsa ERASMUS a pagar e a incerteza sobre a 
coincidência do calendário de pagamento com o momento de contracção das despesas. 
 
Outras conclusões específicas incluem:  

 A forma como os estudantes inquiridos vêem os obstáculos financeiros varia 
significativamente entre os diferentes países. Em 5 de cada 7 países, é o maior 
constrangimento a impedir os estudantes de considerar a hipótese de estudar no 
estrangeiro; nos restantes 2 países, é apenas um dos três principais problemas. 

 Embora seja difícil fazer uma estimativa fidedigna do número de potenciais 
estudantes móveis que não estudam no estrangeiro devido a restrições 
financeiras, calculamos que esse número se situe entre 980 mil e um milhão e 
meio de estudantes. No entanto, as restrições financeiras não são os únicos 
obstáculos à participação, e mesmo que as questões financeiras estivessem 
completamente resolvidas, é provável que uma percentagem significativa desses 
estudantes não quisessem estudar no estrangeiro devido a questões 
relacionadas com a família e os relacionamentos pessoais. 

 O reconhecimento dos créditos é também uma preocupação importante para os 
estudantes em quase todos os países. Uma média de 34 % dos estudantes 
indicou que as preocupações em relação ao reconhecimento dos créditos 
influenciaram a sua decisão de não participar no ERASMUS, atingindo esse 
número os 60 % em alguns países. Em vários países, esta preocupação é 
agravada pelo receio de que os problemas de reconhecimento dos créditos 
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atrasem a formação e acarretem custos adicionais através da acumulação de 
empréstimos estudantis, propinas e/ou rendimentos adiados. 

 Os sistemas de apoio financeiro a estudantes variam muito na Europa no que diz 
respeito à percentagem relativa das bolsas, empréstimos e outros tipos de 
subsídios e ao valor absoluto do apoio. Os dados disponíveis parecem indicar 
que, nos casos em que os estudantes têm uma fonte de rendimento 
independente (bolsas universais), os obstáculos financeiros à participação no 
ERASMUS são mais pequenos. Não há uma relação visível entre a ajuda com 
base nas necessidades no âmbito dos sistemas nacionais e a distribuição 
socioeconómica dos estudantes ERASMUS. 

 Os fundos disponíveis para a mobilidade dos estudantes variam 
consideravelmente de país para país, mas parecem estar positivamente 
relacionados com a participação no ERASMUS. Não se sabe ao certo se é o 
financiamento adicional que encoraja a participação ou se esse financiamento 
assinala que a internacionalização é um elemento importante da agenda nacional 
para o ensino superior. Sempre que a internacionalização é vista como uma 
parte importante das actividades universitárias, os estudantes poderão sentir 
uma maior "pressão" no sentido de se tornarem móveis. 

Principais conclusões sobre outros potenciais obstáculos 

Os obstáculos financeiros não são o único aspecto importante que afecta a participação no 
ERASMUS. Podem ser identificados outros quatro grupos de potenciais obstáculos à 
participação no ERASMUS: as condições do programa ERASMUS, a compatibilidade dos 
sistemas de ensino superior, a falta de sensibilização para o programa e factores pessoais. 
 
Os estudantes parecem estar muito interessados na oportunidade de estudar no 
estrangeiro. Apenas 24 % dos estudantes não participantes no ERASMUS declararam não 
estar interessados num programa de estudo no estrangeiro. Ao mesmo tempo, três 
aspectos da participação num programa de estudo no estrangeiro suscitaram a 
preocupação dos estudantes, nomeadamente as questões do reconhecimento, do 
conhecimento de línguas estrangeiras e das relações pessoais que condicionam uma 
mobilidade mais ampla. 
 
As conclusões específicas sobre estes outros potenciais obstáculos foram:  

 Para além das questões financeiras, a importância de outros potenciais 
obstáculos evidencia um forte padrão de variação nacional. 

 Os estudantes afirmaram que o reconhecimento dos créditos é o factor mais 
importante passível de os motivar a participar num programa de estudo no 
estrangeiro (66 % partilharam esta opinião), enquanto 62 % propuseram um 
aumento da bolsa ERASMUS, e 62 % indicaram que gostariam de poder escolher 
uma universidade de acolhimento fora das instituições constantes da lista. 

 41 % dos estudantes referiram que os conhecimentos limitados de línguas 
estrangeiras os desencorajaram, pelo menos em parte, de estudar no 
estrangeiro. A percentagem oscila entre os 34 e os 62 % nos diferentes países. 

 Entre os estudantes não participantes no ERASMUS, os relacionamentos pessoais 
e as razões familiares que restringiram uma maior mobilidade da sua parte 
foram um obstáculo (muito) importante para quase metade dos estudantes (46 
%), variando entre os 36 e os 58 % consoante os países. Estes factores tiveram 
mais peso para os estudantes que não tinham considerado seriamente a 
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possibilidade de participar no programa ERASMUS, enquanto os estudantes 
ERASMUS e os estudantes que tinham considerado a hipótese de participar no 
ERASMUS indicaram que o obstáculo foi relativamente pequeno. 

 Relativamente poucos estudantes mencionaram a existência de uma forte 
competição para conseguir as bolsas como obstáculo. Ao mesmo tempo, 6 % 
dos estudantes (3 a 13 % nos vários países) comunicaram não ter participado no 
programa ERASMUS em virtude de a sua candidatura ter sido recusada, 
indicando uma clara necessidade de mais bolsas. 

 A informação sobre o programa continua a ser um problema para alguns 
estudantes. 53 % dos inquiridos indicaram que a disponibilidade de mais 
informação os teria convencido a participar. Por outro lado, entre os estudantes 
participantes no programa, apenas 16 % indicaram ter tido problemas com a 
quantidade de informações sobre o programa. 

 Para cerca de 35 % dos estudantes ERASMUS a carga administrativa 
representou uma dificuldade considerável, mas, ao mesmo tempo, apenas 16 % 
dos estudantes consideraram os requisitos administrativos uma razão (muito) 
importante a influenciar a sua não participação. 

 A imagem do programa ERASMUS parece ser "social" e não "académica". 
Embora este facto possa atrair alguns grupos específicos de estudantes, o 
programa ERASMUS pode ser menos atractivo para os estudantes interessados 
numa experiência académica mais intensa. 

 Em média, cerca de um terço dos estudantes manifestaram preocupação quanto 
à escolha limitada de instituições de acolhimento. No entanto, em alguns países, 
esta questão foi uma das principais preocupações, confirmando um total de 61 
% dos estudantes que uma maior escolha em termos de instituições de 
acolhimento os motivaria a participar no programa. 

 Cerca de um terço dos estudantes ERASMUS tiveram dificuldades devido à 
incerteza associada ao sistema de ensino no estrangeiro (34 %) e à falta de 
integração/continuidade entre as matérias de estudo no seu país e no 
estrangeiro (33 %). A preocupação com a qualidade do ensino no estrangeiro foi 
ligeiramente inferior (23 %). 

 Algumas questões aparentaram ser relativamente pouco importantes para os 
estudantes: muito poucos acharam o programa de estudos demasiado extenso 
(3 a 11 %) ou demasiado breve (8 a 26 %). As responsabilidades ligadas ao 
trabalho no seu país foram o obstáculo menos importante; a falta de programas 
de estudos em inglês no estrangeiro e a falta de apoio em matéria de serviços 
destinados aos estudantes constituíram problemas de somenos importância. 

 A maior parte dos obstáculos levanta mais problemas aos estudantes de 
licenciatura do que aos mestrandos, mas a sua importância relativa é a mesma. 

Recomendações  

Com base nestas conclusões, o estudo formula as seguintes recomendações principais. 

A. Recomendações sobre os obstáculos financeiros 
 O programa ERASMUS é um êxito e o estudo verificou haver uma procura 

significativa por satisfazer. À luz deste facto, há uma necessidade premente de 
mais bolsas ERASMUS. 
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 Existem importantes diferenças nacionais quanto aos obstáculos mais 
importantes à participação no ERASMUS: é importante formular as 
recomendações políticas de acordo com as situações específicas de cada país e 
procurar soluções para os problemas nacionais adequadas para cada país. Tanto 
quanto o nosso estudo pôde apurar (sobretudo a pesquisa documental), há 
relativamente poucas análises a nível nacional sobre as taxas de participação no 
ERASMUS. Este tipo de investigação nacional forneceria indicadores importantes 
para os instrumentos de política nacional (por exemplo, agências nacionais e 
instituições especificamente orientadas para os grupos de estudantes com menor 
participação no programa). 

 Um problema específico que decorre dos mecanismos actualmente existentes é o 
facto de os países "bem sucedidos" (ou seja, os países com níveis elevados de 
participação) serem prejudicados pelo seu êxito devido aos orçamentos fixos do 
ERASMUS. As opções para esses países são (a) decepcionar um vasto grupo de 
estudantes; (b) reduzir o montante da bolsa por estudante; ou (c) atribuir um 
financiamento nacional suplementar. Recomenda-se a adopção de medidas a 
nível europeu para evitar que o êxito seja penalizado. A disponibilização de 
fundos adicionais para os países com uma participação elevada, ou para os 
países onde a procura excede largamente a oferta da bolsa, ajudaria a resolver 
este problema. Uma abordagem alternativa seria a criação de um fundo de 
reserva ERASMUS, retirando fundos aos países que subutilizaram o seu 
orçamento e reafectando esses mesmos fundos aos países que recrutaram 
demasiados estudantes. 

 Pedir aos estudantes que aumentem a sua contribuição não é viável. Os 
benefícios económicos da participação no ERASMUS têm vindo a diminuir, 
enquanto que os custos económicos individuais do ensino superior (propinas, o 
recurso a empréstimos estudantis) subiram. Uma vez que as compensações 
decorrentes do estudo no estrangeiro são cada vez menos e a bolsa ERASMUS 
não está associada às despesas efectivamente realizadas num determinado 
período de estudo no estrangeiro, os estudantes mostram-se pouco dispostos a 
investir os seus próprios recursos numa actividade com custos imprecisos e, 
eventualmente, sem data-limite e que, além de não trazer grandes 
compensações a nível do mercado de trabalho, muitas vezes é acompanhada de 
problemas em matéria de reconhecimento. 

 Os estudantes ERASMUS identificaram uma série de benefícios a longo prazo 
derivados dos seus estudos no estrangeiro, incluindo competências transferíveis, 
a aquisição de competências linguísticas e o desenvolvimento de competências 
sociais, benefícios esses que poderão alterar o cálculo custos/benefícios dos 
estudantes e, nomeadamente, aumentar a sua disponibilidade para 
estudar/trabalhar no estrangeiro para ter acesso a estes benefícios. Ao promover 
o ERASMUS, deve ser dada mais atenção a estes benefícios a longo prazo. 

 A utilização de investimentos directos privados dos estudantes no programa 
ERASMUS não é viável, mas poderiam ser mais incentivadas as contribuições das 
empresas beneficiárias e das outras agências envolvidas nos estágios ERASMUS. 
Há uma margem considerável para o aumento dos estágios no âmbito do 
ERASMUS, tendo em conta os evidentes benefícios para os estudantes (apesar 
de algumas questões administrativas) e as empresas participantes. 

 Pesquisas anteriores destacaram que o contexto socioeconómico não é o 
obstáculo mais importante a afectar a participação no ERASMUS, embora tenha 
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alguma influência. Ao considerar as políticas que seriam mais eficazes, será 
melhor responder às necessidades dos estudantes oriundos de meios 
desfavorecidos a nível nacional (sistema nacional de apoio aos estudantes), 
eventualmente utilizando os recursos das várias instituições de ensino superior. 
Muitos sistemas de apoio aos estudantes têm já mecanismos destinados aos 
alunos mais desfavorecidos, o que suscita inevitavelmente a preocupação de que 
os mecanismos políticos a nível do ERASMUS aumentem a burocracia e reduzam 
a transparência. 

 Existem diferenças nas taxas de participação em termos geográficos; as regiões 
menos desenvolvidas e as zonas rurais têm, tradicionalmente, taxas de 
participação mais baixas do que as regiões metropolitanas e as capitais. Isto 
verifica-se sobretudo em relação às regiões menos favorecidas que não têm 
grandes universidades dedicadas à investigação, mas sim pequenas instituições 
especializadas, faculdades e universidades de ciências aplicadas. Há uma 
margem clara para utilizar os fundos estruturais europeus com vista a aumentar 
a participação nas regiões elegíveis. No entanto, a dinâmica da desigualdade não 
é inteiramente clara, sendo, portanto, necessário um estudo mais aprofundado 
destes problemas e desigualdades antes de qualquer acção política decisiva. 

 O estudo revelou alguns obstáculos financeiros/administrativos, especialmente 
em relação aos pagamentos. Há fortes razões para optar pelos pagamentos 
antecipados, tendo em conta os problemas que os atrasos nos pagamentos 
podem causar, e é necessária uma maior transparência quanto aos montantes 
das bolsas. Deve ser melhorada a qualidade da informação prestada sobre os 
custos brutos relativos do período de estudo no estrangeiro em relação às bolsas 
disponíveis. 

 Um aspecto que suscitou especial preocupação foi a prestação de informação 
sobre as oportunidades de co-financiamento nos vários países e instituições. Os 
estudantes indicaram que essa informação era escassa e/ou pouco transparente. 
Este mesmo argumento aplica-se também à portabilidade das bolsas e 
empréstimos nacionais/institucionais/outros. É uma contribuição importante para 
ultrapassar os constrangimentos financeiros que restringem a participação no 
programa ERASMUS, mas nem todos os estudantes parecem estar cientes destas 
oportunidades. 

 O reconhecimento e transferência dos créditos continua a ser uma questão muito 
importante e, em geral, é o segundo maior obstáculo a seguir aos problemas 
financeiros. As duas questões estão claramente relacionadas, dado que a 
ausência de reconhecimento pode dar origem a um período de estudo mais 
longo, que acarreta custos adicionais. Receia-se que o Processo de Bolonha 
ainda não tenha tratado convenientemente os problemas de reconhecimento 
com que se debatem os alunos que estudam no estrangeiro e as autoridades 
encarregadas do reconhecimento dos créditos obtidos em outros países pelos 
seus próprios estudantes. 

 É possível aumentar a participação através da utilização de bolsas ERASMUS no 
âmbito de cursos conjuntos e programas de duplo diploma (modalidade que 
aborda directamente a questão do reconhecimento) com um período obrigatório 
de estudo no estrangeiro. Estes programas têm a vantagem de aumentar a 
mobilidade dos professores, reduzindo os equívocos e a ignorância no ensino, e 
contribuindo assim para uma maior mobilidade dos estudantes. 
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B. Recomendações sobre outros factores 
 O estudo mostrou não haver problemas significativos em relação ao tempo 

médio de duração de um período de estudo no estrangeiro (6 meses) com bolsas 
ERASMUS. Há ainda muito por fazer no domínio das oportunidades de 
mobilidade de natureza ligeiramente diferente, nomeadamente em matéria de 
curtos programas intensivos (de uma a três semanas) com a participação de 
estudantes e professores de vários países e instituições, orientados para os 
estudantes (ainda) com dúvidas sobre os benefícios de um período mais longo. 

 Existe a possibilidade de incluir no ERASMUS períodos mais longos de estudo no 
estrangeiro. No entanto, os envelopes financeiros requerem o equilíbrio dos 
custos, reduzindo a participação global (menos estudantes e períodos mais 
longos). 

 O programa de estágios foi considerado um êxito e parece estar pronto para 
uma maior promoção entre estudantes e empregadores, no âmbito do programa 
de estágios ERASMUS, o que aumentará a participação global, nomeadamente 
nas universidades de ciências aplicadas, onde os estágios são, muitas vezes, 
parte integrante do currículo. 

 O estudo revelou potencial para solucionar alguns problemas de mobilidade fora 
do sistema de ensino superior. Mostrou, por exemplo, que os estudantes aos 
quais foram disponibilizadas informações, numa fase mais precoce da sua 
escolaridade, sobre oportunidades de estudo no estrangeiro tiveram mais 
interesse em participar em programas de mobilidade. Será bem-vinda a difusão 
de mais informações sobre os estudos no estrangeiro e os seus benefícios mais 
vastos, incluindo competências transferíveis e competências linguísticas, nas 
fases mais avançadas do ensino secundário. 

 O ERASMUS é, em geral, considerado um êxito, embora o grau desse êxito varie 
entre os países e as partes interessadas. Existem duas alternativas para 
melhorar a imagem do ERASMUS. Uma abordagem consistiria em assegurar que 
o ERASMUS mantém uma identidade homogénea para todas as partes 
envolvidas, através, por exemplo, de um portal de informação à escala europeia 
que contenha informações abrangentes a nível europeu, nacional e institucional. 
Tal poderia incluir a criação de cursos uniformes de "introdução ao ERASMUS" 
para os estudantes que façam ou pretendam fazer um intercâmbio. Uma 
segunda abordagem consistiria em aceitar a diversidade de imagens e fazer uso 
das experiências vividas pelos participantes e antigos alunos para a promoção do 
programa, dando ênfase à partilha de experiências, às informações práticas, às 
dicas do que se deve fazer ou evitar, aos sistemas de "companheiros" ou 
"mentores", integrando melhor os estudantes convidados, e reforçando e 
profissionalizando associações de estudantes como a Rede de Estudantes 
ERASMUS. 
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