
Erasmus+ (KA1) - Ação-Chave 1

mobilidade para a aprendizagem

- uma ponte para o futuro -



1. O que é o Erasmus+?

►É o programa adotado pela União

Europeia nos domínios da educação, da

formação, da juventude (EFJ) e do desporto

para o período 2014-2020.

►Integra-se na Estratégia Europa 2020

para fomentar o crescimento e o emprego e

promover a igualdade e inclusão sociais.



2. Objetivos

►Promover oportunidades de aprendizagem no 

estrangeiro para indivíduos, dentro e fora da EU;

►Promover a inclusão social e bem-estar dos jovens;

►Desenvolver competências básicas e transversais: 

empreendedorismo, competências digitais e 

multilinguismo com pedagogias inovadoras;

►Promover a inovação, o empreendedorismo e a 

empregabilidade.



3. Atividades realizadas no ERASMUS+

Alunos e ex-alunos

►Estágio curricular:

➢ Para transição de ano

➢ Para conclusão de ciclo de estudos

►Estágio não curricular para alunos recém-diplomados

Docentes e não docentes

►Atividades de job shadowing (aprendizagem em contexto

de trabalho)



4. O que promove o ERASMUS+ ao nível 

profissional 

► Melhoria das capacidade profissionais

► Maior probabilidade de inserção 
profissional

► Aquisição de um espírito 
empreendedor

► Aperfeiçoamento/conhecimento de 
outro idioma

► Conhecimento e compreensão de 
outras formas de trabalho

► Continuação da formação profissional

► Possibilidade de possuir um CV de 
qualidade

► Certificação e acreditação nacional e 
europeia



5. O que promove o ERASMUS+ ao nível 

pessoal 

► Tolerância - capacidade de 

adaptação/aceitação de outras 

culturas

► Ampliação de horizontes culturais e 

geográficos a nível mundial

► Confiança e maturidade

► Valorização da diversidade

► Capacidade de iniciativa e autonomia

► Maior autoconfiança e autoavaliação

► Sentido de pertença à Europa 

multicultural e humanista



6. Entidades que intervêm no ERASMUS+

PROMOTOR

Toma a iniciativa de 

propor um projeto de 

mobilidade

AGÊNCIA NACIONAL 

ERASMUS+

Promove a mobilidade 

como fator de qualidade 

profissional na U.E.

PARCEIRO 

INTERMEDIÁRIO

Apoia o Promotor durante 

a mobilidade: logística e 

formação

PARCEIRO DE 

ACOLHIMENTO

(local de estágio)

Define o plano de estágio e 

nomeia o tutor
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1. Objetivos

► Preparar os alunos para a vida ativa: transição da vida

académica para o mercado de trabalho

► Melhorar a oferta educativa da EPV de forma

sustentável, combatendo abandono e insucesso escolar

através motivação e atratividade

► Aproximar a comunidade escolar da EPV à realidade

europeia – criar parcerias e sinergias internacionais



2. Participantes

Alunos do 11º e do 12º ano dos seguintes cursos:

 Restauração: Cozinha / Pastelaria e Restaurante 

/Bar

 Mecatrónica, 

 Mecatrónica Automóvel, 

 Manutenção Industrial – Eletromecânica, 

 Massagem de Estética e Bem-Estar 

 Esteticista (apenas 11º)



3. Duração, destinos e datas

Número de 

bolsas

15 (formandos 11º ano)

3 para cada destino

5 (formandos 12º 

ano)

1 para cada 

destino

Duração 65 dias (9 semanas)
72 dias (10 

semanas)

Destinos

Espanha – Bilbao

Áustria – Viena 

Itália – Arezzo 

Reino Unido – Wolverhampton

França - Cambrai 

Data da 

mobilidade
08/05/2019 a 11/07/2019

08/05/2019 a 

18/07/2019



4. Quem pode participar? 

Critérios Obrigatórios:

► Ser formando do 11º ou 12º ano de um dos cursos de

FP nível IV

► Ter nacionalidade portuguesa ou autorização de

residência válida até ao fim da mobilidade

► Não ter realizado uma mobilidade por mais de 12

meses



4. Quem pode participar? 

Critérios Preferenciais:

► Percurso escolar: aproveitamento, comportamento e

participação em atividades extracurriculares

► Motivação e interesse em participar

► Conhecimento de uma 2ª língua, a do destino ou

inglês

► Conhecimento do ERASMUS+

► Nunca ter viajado/trabalhado/estudado no

estrangeiro



5. Prazos

Fase de Pré-inscrição até dia 31/10/2018

Documentos a entregar ► Formulário de pré-inscrição

► CV Europass

►Cópia CC

Nota: todos os documentos deverão ser enviados em formato 

digital

Entrevistas de seleção:                  de 07/11 a 16/11/2018



5. Prazos

Fase de Inscrição até dia 30/11/2018

Documentos

a entregar

► Formulário de Inscrição

► CV Modelo Europass

► Carta de motivação

► Termos e Condições

► CC, NIF e CESD

► Fotografia (tipo passe)

Todos os 

documentos 

deverão ser 

preenchidos em 

Inglês



6. Período de mobilidade

O período de Estágio

►Duração – 9 ou 10 semanas

►Entrevista

►Período de adaptação de 2 semanas

►Horário de trabalho completo (7h a

8h)

►Tutor de estágio

►Comunicação entre o parceiro de

acolhimento – local de estágio –

participante

►Certificação



6. Período de mobilidade

Curso de língua online antes da partida (Plataforma

OLS)

►1ª Avaliação de língua antes do início do curso

►Realização do curso de língua

►2ª avaliação de língua, após o fim do estágio



7. A bolsa de mobilidade inclui
►Preparação intercultural

►Ida de um professor acompanhante nos primeiros 3

dias

►Viagem de ida e volta (autocarro ou avião)

►Alojamento (quarto duplo em regime de self-catering)

►Curso de língua online

►Estágio curricular

►Apoio e acompanhamento por parte do Promotor e dos

parceiros de acolhimento

►Certificação nacional e europeia

►Seguro de responsabilidade civil, acidentes de trabalho,

saúde e acidentes de viagem

►Dinheiro de bolso para alimentação e transportes

(mínimo 300€/mês)



8. Deveres dos participantes
► Participar e superar todas as fases de seleção.

► Comparecer sempre que a sua presença for solicitada

► Enviar atempadamente toda a informação ou documentação

solicitada

► Antes da partida realizar pelo menos 20h do curso de língua

online

► Respeitar as datas quer de viagem, quer do curso de língua e

do estágio, nomeadamente as horas de estágio definidas pelas

empresa de acolhimento

► Assinar, antes da mobilidade, toda a documentação definida

pelo Programa e respeitar as condições aí propostas.

► Em caso de cancelamento sem justificação de força maior, o

participante será responsável pelos gastos em que o Promotor

já tiver incorrido.

► Manter atualizados os seus dados pessoais, nomeadamente

contactos.

► Colaborar na disseminação do projeto.



Contactos

Escola Profissional de Vouzela 

►Dr. José Lino

►E-mail do projeto: eurovouzela@gmail.com

Consultar a página web da escola para fazer o 

download de:

►Ficha de pré-inscrição

►Manual das bolsas

mailto:eurovouzela@gmail.com


OK! 
I buy the
ticket


