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Bruxelas, 22 de março de 2017 

 

Para Divulgação Imediata 
 

ESN celebra o 30º aniversário do programa 
Erasmus em Berlim 

 

De 20 a 24 de Abril de 2017, Berlim vai ser a cidade anfitriã da Reunião Geral 
Anual (AGM) da ESN, a maior e mais importante reunião anual da rede. 
 
O evento é organizado todos os anos pela Erasmus Student Network. Representando na 
prática a ‘geração Erasmus’, a AGM é a maior conferência europeia de estudantes com foco no 
tema da mobilidade, tendo mais de 700 estudantes voluntários presentes. Organizado pelas 
suas associações constituintes locais da Alemanha e da França, o prestigiado evento terá lugar 
em Berlim este ano, tornando a cidade na ‘Capital do Erasmus’ durante quatro dias. 
 

A AGM Germany 2017 assume um significado especial, visto que se celebra o 30º aniversário 
do Programa Erasmus. Como reconhecimento desta ocasião memorável, vai ser organizado um 
painel de discussão com o tema ‘De Estranhos a Amigos: Três Décadas de Mobilidade Erasmus’. 
O painel vai ser aberto ao público e abordará tópicos como os fatores para o sucesso do 
Erasmus e as expectativas dos estudantes em relação ao seu futuro. 
 

Outro aspeto central da AGM vai ser a Feira da Mobilidade, onde estudantes que representam 
centenas de universidades europeias, assim como empresas como o Deutsche Börse Group, 
estarão presentes para mostrar oportunidades de emprego, estágio, e estudo no estrangeiro. 
A feira terá lugar das 11:00 às 17:00 na sexta-feira dia 21 no Edifício Henry Ford da Freie 
Universität Berlin. Todos os estudantes locais, internacionais e outros alunos, estão 
convidados. 
 
O Secretário de Estado para a Ciência e Investigação em Berlim e patrono da AGM Germany, 
Steffen Krach, diz da AGM: 

 

“A ideia de uma Europa unida deve ser sempre uma ideia do seu povo e deve aproximá-
lo. E isso é exatamente o que o programa Erasmus faz, de uma forma ideal.” 

 
Para seguir o evento nas redes sociais, usa os ‘hashtags’ #AGMgermany e #THISisESN. Vão 
ser publicadas atualizações em facebook.com/AGMgermany2017 e twitter.com/ESN_Int. 
 

 
A Erasmus Student Network é a maior organização de estudantes na Europa. Foi fundada a 16 de 
outubro de 1989 e legalmente registada em 1990 para apoiar e desenvolver os intercâmbios de 
estudantes. Estamos presentes em mais de 900 Instituições de Ensino Superior em 40 países. A rede 
está em constante desenvolvimento e expansão, com 15,000 membros ativos apoiados por mentores 
que se dedicam aos estudantes internacionais. Desta forma, a ESN envolve cerca de 34,000 jovens que 
oferecem os seus serviços a cerca de 220.000 estudantes internacionais todos os anos. Mais informação 
pode ser encontrada no Media Kit da ESN. 
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