
 

 
 

 

Tel: + 34 91 590 19 80 Paseo de Recoletos, 8 
Fax: + 34 91 590 19 81 28001 Madrid, España. www.segib.org 

 

 

 
O Quadro Ibero-americano de Mobilidade Acadêmica 

 

O que é? 

 

 É a ação de intercâmbio acadêmico mais ambiciosa criada até à data na região, 

para que estudantes, professores e investigadores ibero-americanos possam 

alargar os seus estudos e realizar investigações em outros países da 

Comunidade Ibero-americana.  

 Torna possível que, pela primeira vez, um número significativo de pessoas possa 

realizar um período de estudos ou uma prática laboral em outro país: até ao ano 

2020 preveem-se pelo menos 200.000 intercâmbios acadêmicos.  

 É uma aposta no conhecimento e no talento como novo capital do mundo. 

 Continua o fortalecimento do Espaço Ibero-americano do Conhecimento tal 

como das sociedades ibero-americanas. 

  

Qual é a sua estrutura? 

 

Tem três elementos fundamentais, a Aliança, o Sistema e a Plataforma: 

 

1. A Aliança para a Mobilidade Acadêmica: A associação do setor público com o 

setor privado que gerará os recursos que tornarão possível o intercâmbio 

acadêmico.  

2. O Sistema Ibero-americano de Mobilidade Acadêmica: O conjunto de 

programas, projetos e iniciativas do intercâmbio acadêmico em torno de regras 

comuns. 

3. A Plataforma Ibero-americana de Mobilidade Acadêmica: A ferramenta que 

facilitará informação, coordenará e gerirá o intercâmbio acadêmico.  

 

Como tem origem? 

 

 A mobilidade acadêmica é um dos eixos de atuação centrais do Espaço Ibero-

americano do Conhecimento, orientado para a transformação da Educação 

Superior e articulado em torno da investigação, do desenvolvimento e da 

inovação. 
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 A Aliança foi proposta pela Secretária Geral Ibero-americana no Encontro de 

Reitores do Rio de Janeiro organizado por Universia (julho de 2014). 

 

 A XXIV Cúpula Ibero-americana (Veracruz, México, 8 e 9 de dezembro de 2014) 

acordou o estabelecimento da Aliança para a Mobilidade Acadêmica e 

encomendou à Secretaria Geral Ibero-americana e à Organização de Estados 

Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) a sua promoção.  

 Menos de seis meses após a Cúpula, a Secretaria Geral Ibero-americana 

cumpre o mandato.  

 

 

Qual é o papel do setor privado? 

 

 A confluência do setor público e do setor privado é fundamental para o êxito da 

Aliança. 

 O Banco Santander é a primeira empresa que se junta a este projeto, o que 

permitirá reunir os recursos necessários para apoiar a ação de intercâmbio 

acadêmico. 

 Do total de 200.000 intercâmbios acadêmicos previstos, o Banco Santander, 

através de Santander Universidades, compromete-se a entregar 40.000 bolsas 

até 2018. 

 O Banco Santander mantém 1.200 acordos de colaboração com universidades 

de 20 países e contribuirá com 700 milhões de euros para programas de 

colaboração com as universidades até 2018 em todo o mundo. 
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