
  

 

Bruxelas, 9 de  Março 2016 

Varsóvia, Cidade Anfitriã do maior Encontro da 
Erasmus Student Network 

  

De 7 a 10 de Abril 2016, Varsóvia vai acolher a Assembleia Geral de Membros, a 
maior conferência de estudantes do seu género na Europa. O evento é organizado 
todos os anos pela Erasmus Student Network (ESN). 

Como uma representação fiel da geração Erasmus, a AGM é a maior conferência europeia de 
estudantes focada no tema da mobilidade. Organizada pela associação-membro local ESN SGH, este 
evento de prestígio irá ser realizado em Varsóvia no ano corrente, transformando a cidade na ‘Capital 
de Erasmus’ durante quatro dias. Durante este período, Varsóvia irá receber uma delegação de 1,200 
estudantes representantes de 50 Instituições de Ensino Superior oriundas de 38 países para debater 
não só o futuro da associação, mas também o papel orientado internacionalmente dos jovens na 
Europa. 

“Nós precisamos que os jovens saibam que independentemente da sua educação e do 
seu contexto económico e étnico, a sua voz importa!” - Safi Sabuni, Presidente da ESN 

Com mais de 25 anos de experiência, a ESN é a maior organização estudantil da Europa, ativamente 
envolvida nos ramos da mobilidade juvenil e intercâmbio de estudantes.  A organização contribui para 
a construção de uma atmosfera académica ativa e dinâmica , apoiando e desenvolvendo a mobilidade 
académica e a criação de melhores perspetivas de emprego para os jovens. 

Como tal, uma das características centrais da AGM será o Internacional Infomarket , ostentando a 
participação de de centenas de universidades de toda a Europa, bem como de jovens empresas 
internacionais. O infomarket será a mais completa feira de estudos organizada na Polónia, atendendo 
às necessidades da população jovem local. Tendo em conta a temática da empregabilidade jovem, mais 
de 50 workshops sob a bandeira da educação não-formal serão também oferecidos durante a AGM. .  

Em linha com o seu lema ‘Students helping students’ 
(‘Estudantes a ajudar estudantes’), a ESN apoia ativamente 
integração Europeia e a troca intercultural através das 
suas inúmeras atividades e do trabalho dos seus 
voluntários. Um dos momentos mais simbólicos da AGM 
será a International Flag Parade (Desfile de Bandeiras 
Internacional), com os delegados vestidos com as cores 
dos seus países e atravessando as ruas de Varsóvia 
celebrando os valores centrais da ESN - unidade na 
diversidade, cooperação na integração e o amor pela 
Europa como uma zona de paz e troca cultural.  

Para seguir o evento nas redes sociais, use as hashtags 
#AGMwarsaw e #THISisESN. As novidades serão também 

publicadas em facebook.com/AGMwarsaw and twitter.com/AGMwarsaw2016. 

 

A Erasmus Student Network é a maior associação de estudantes da Europa. Foi fundada a 4 de Outubro de 1989 
e legalmente registada em 1990 para apoiar e desenvolver o intercâmbio de estudantes. Estamos presentes em 
mais de 500 Instituições de Ensino Superior em 38 países. A rede está em constante desenvolvimento e expansão, 
com mais de 15,000 membros ativos apoiados por mentores que ajudam estudantes internacionais. Desta forma, a 
ESN envolve cerca de de 34,000 jovens que oferecem os seus serviços a cerca de 190.000 estudantes 
internacionais todos os anos. Mais informações podem ser encontradas no ESN’s Media Kit.  

https://www.facebook.com/AGMWarsaw/
https://twitter.com/agmwarsaw2016
http://esn.org/
http://esn.org/mediakit

