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Este estudo tem como objetivo avaliar o impacto dos estudantes Erasmus em Portugal, nomeadamente na promoção de Portugal nos seus países de
origem e quais os fatores que mais influenciam a imagem que têm sobre Portugal.
Os resultados fornecem informações úteis sobre como a marca Portugal é percebida pelos estrangeiros que vivem por períodos curtos em Portugal e
quais os fatores com maior impacto na formação da imagem de Portugal.
Este estudo pretende evidenciar o importante papel que os estudantes Erasmus têm, sensibilizando para a necessidade de proporcionar experiências
favoráveis aos estudantes Erasmus, para que eles criem uma imagem positiva de Portugal e a recomendem a outros.
The main aim of this study is to examine the impact of Erasmus students in Portugal, namely on how they promote Portugal in their home countries and
which factor most influence the perception they have of Portugal.
The findings of this research will provide useful information on how the Portuguese brand is perceived by foreigners that live for short periods in
Portugal and the factors that have most impact on Portugal’s image.
This study evidences the important role that Erasmus students have, raising awareness for the need to provide favorable experiences to Erasmus
students, so that they will create a positive image of Portugal and recommend it to others.
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