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Um projeto ERASMUS + requer um planeamento completo. Os centros de EFP (Ensino e 
Formação Profissional) interessados em desenvolver projetos precisam de se candidatar a 
bolsas Erasmus +. O Erasmus + 2021-2027 estipula duas formas de obtenção das bolsas: 

1) Acreditação profissional

2) Formulários de inscrição curtos (30 mobilidades no máximo).  Para obter informações úteis sobre como se 

inscrever, entre em contato com a Agência Nacional do seu país.

Este guia destina-se principalmente a ajudar as organizações que não conhecem o 
Erasmus + no planeamento de projetos de mobilidade Erasmus +. Os participantes nestes 
projetos beneficiam enormemente com estas experiências e encorajamos a se tornar um 
novo membro desta aventura maravilhosa, Erasmus +, e organizar um intercâmbio com 
outros Centros EFP!

Irá precisar de encontrar centros europeus de EFP que desejem ser seus no projeto. Estes 
são chamados de organizações recetoras em projetos Erasmus +.

O guia é apresentado em três etapas:

Introdução

1 2 3
Etapa 3: Durante e após a 
mobilidade

Etapa 2: Preparação para 
a mobilidade

Etapa1: Encontre um 
parceiro
10-15 december 2015
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Etapa 1
Encontre seu parceiro
A plataforma ERASMOBILITY ajuda-o a encontrar organizações recetoras, fornecendo 
acesso a uma base de dados de centros de EFP em toda a Europa com detalhes de contato 
e perfis. As organizações incluídas na plataforma estão dispostas a participar em projetos de 
mobilidade.

Prepare um e-mail com uma breve introdução 

do seu centro, bem como da sua experiência de 

mobilidades Erasmus +. Estará pronto para entrar 

em contato com potenciais parceiros através da 

plataforma ERASMOBILITY.

Idealmente, o primeiro e-mail deve especificar:

Prepare um e-mail

Conteúdo do e-mail

Especialidade

A especialidade que deseja 
trabalhar (por exemplo, 

Engenharia)

Participantes

O número de participantes.

Duração

A duração da 
mobilidade.

Tipo

Esteja à procura de 
empregos ou oportunidades 

de estágios de alunos do 
ensino profissional.
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Dica:

Organize uma videochamada assim que possível. Será capaz de fortalecer melhor o relacionamento pessoal por 

meio de uma videochamada, em vez de um e-mail anónimo. Outra opção é marcar uma visita ou mesmo organizar 

um período de job shadowing com antecedência. Forneça links para o seu site e suas experiências Erasmus + para 

que seu futuro parceiro possa conhecê-lo melhor.
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Etapa 2
Prepare o intercâmbio
Nesta seção, forneceremos conselhos sobre o que precisa discutir com seu futuro parceiro, 
para que ambos tenham clareza desde o início sobre os seus planos.

1
Programe 

tudo 

2
Compare os 
programas 

3
Documentos de

mobilidade

4
Alojamento

5
Nomear um

Mentor

6
Atividades
culturais

7
Esteja presente,
seja relevante

8
O Curriculum

Vitae

9
Mobilidades ami-
gas do ambiente
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Tempus Fugit!: Programe tudo desde o início

Use um calendário para definir as possíveis datas de partida e chegada. Lembre-se de ser flexível. 

A duração e o tempo dos estágios variam muito de um país para outro. Além disso, deve consid-

erar os períodos de férias em diferentes países.

Os avaliadores da UE avaliarão positivamente o seu formulário de inscrição se puder destacar que 

já concordou com os horários de mobilidade.

1
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Na web de CEDEFOP você pode encontrar informações sobre o Quadro Europeu de Qualificações (EQF)

“Não são as nossas 
diferenças que nos dividem, 
mas a nossa incapacidade 
de as aceitar”
Audre Lorde

Não desista só porque há diferenças! Compare os programas de estágio

Quando dois centros VET começam a trabalhar juntos pela primeira vez, ambos devem estar 

abertos para descobrir sobre a oferta educacional de seus parceiros. Não é necessário que os 

currículos dos dois países correspondam perfeitamente, trata-se de descobrir o que têm em 

comum. 

Encontrar as suas semelhanças é a chave para organizar atividades de formação comuns para 

melhorar o seu projeto Erasmus +.

2
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Não se esqueça da papelada! Documentos de mobilidade

Assim que tiver acordado o conteúdo prático da 

mobilidade, terá de se certificar de que preenche a 

documentação relevante do Erasmus +. 

Existem modelos de acordos que são enviados com 

o acordo de subvenção do Erasmus + em todos os 

países.

É essencial que os acordos de aprendizagem sejam 

assinados antes do início da mobilidade. 

Deve usar o Europass Mobilidade nesta seção. Este é 

um documento que serve para credenciar formalmente 

os períodos de mobilidade dos participantes e 

funcionários. 

Além disso, usar o CV Europass é uma maneira útil de 

apresentar seus alunos ao seu parceiro.

3
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O seu futuro depende dos seus sonhos, por isso durma! Alojamento.

É crucial abordar uma das questões mais complicadas relativas à mobilidade. Isso às vezes 

pode ser ainda mais difícil de concordar do que um programa de estágio. O compromisso da 

organização recetora em ajudar com a acomodação adequada é essencial.

Gostaríamos de enfatizar a importância de promover, entre outras opções de acomodação, 

estadias com famílias de acolhimento dos próprios centros de EFP. Isso leva a uma verdadeira 

integração cultural dos participantes e da equipe e isso precisa ser discutido pelos parceiros bem 

antes das mobilidades.

4

quanto será pago à família anfitriã; há necessidade de 

fatura com IVA incluído, por exemplo.

Lingoo é um parceiro neste projeto que nos ajudou a 

entender melhor o conceito de ‘família anfitriã’

Questões a serem consideradas... 

Visite a página do Lingoo
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“A aprendizagem 

significa ser ensinado 

por quem trilhou 

o caminho que 

desejamos trilhar”

Nomear um Mentor

Um mentor nomeado na organização recetora é muito importante e garante que o participante seja 

apoiado durante sua mobilidade.

O mentor será responsável pela integração dos participantes e da equipe no país de destino.

5
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As atividades devem ser 

coordenadas pelas organizações 

de envio e de acolhimento, a 

fim de fomentar o intercâmbio 

cultural entre os participantes na 

mobilidade.

A

É importante desenvolver uma 

estratégia que permita aos 

participantes realizar atividades 

na organização recetora para 

que possam interagir com os 

seus pares. 

B

Incentive a comunidade 

empresarial local a se envolver 

nessas atividades, para que 

vejam os benefícios disso para 

os participantes.

C

Se estas atividades forem organizadas no início da experiência de mobilidade, irão realmente ajudar 

os participantes na integração.

Construir pontes, não paredes: atividades culturais

As atividades culturais e de integração são uma parte essencial dos projetos Erasmus +, uma vez 

que proporcionam oportunidades únicas para melhorar a consciência cultural em diferentes países 

da UE e promover o conceito de cidadania europeia. Colaborar em um projeto com outro centro 

europeu de EFP permitirá organizar atividades para os seus participantes:

6
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Desde o início de um projeto, é importante que os dois parceiros concordem com as atividades de 

divulgação. Estes podem incluir:

7
Esteja presente, seja relevante e agregue valor: divulgação

Publicações nas redes sociais nas redes sociais de ambas as organizações cooperantes. Preste atenção 

aos regulamentos de proteção de dados e certifique-se de que o consentimento por escrito foi obtido dos 

participantes para as fotos. Em qualquer caso, deve ser possível publicar a experiência Erasmus + através da 

página inicial da sua escola. Notícias na imprensa e na rádio.

Entrega de certificados de participação aos participantes.
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Recomenda-se que ambas as organizações compartilhem os currículos dos participantes com bastante 

antecedência. Isso ajuda as organizações recetoras a conhecer os alunos que irão receber.

8

Deixe-me apresentar-me: O Curriculum Vitae

Dica:
Para reforçar a identidade europeia deixae claro que o Erasmus + é um programa europeu, use o modelo de CV 

Europass.
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A Terra é o que todos temos em comum: mobilidades que respeitam o meio ambiente

Sempre que possível, devemos considerar mobilidades ambientalmente corretas.

Considere o uso de meios de transporte menos poluentes ou utilize uma mobilidade sem papel.

Chegue a acordo sobre uma medida ambiental com o seu parceiro e inclua-a no formulário de 

candidatura Erasmus +

9
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Etapa 3
Durante e após a troca

Durante a troca

Estabelece um canal de comunicação 

com os seus alunos e combina com 

que frequência manterá contato.

Você tem que ter a certeza que:

Elabora uma agenda, onde os alunos podem 

evidenciar as competências profissionais que estão a 

adquirir e os problemas que vão enfrentando durante 

a mobilidade.

Verifique se os documentos de 

avaliação foram preenchidos 

corretamente.

Compartilhe um espaço onde os 

alunos podem fazer upload de 

fotos e vídeos de sua experiência 

Erasmus +.
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Após a troca

Verifique se os alunos 

concluem os seus relatórios 

de participante e os testes 

de idioma.

Incentive os alunos a 

escreverem breves resumos 

de suas experiências de 

mobilidade e publicá-los nas 

plataformas de redes sociais 

do seu centro.

Emitir documentos de 

mobilidade Europass 

e diplomas de 

reconhecimento.

Não se esqueça de:
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Videochamada: https://www.senfcall.de/en/

Programe tudo desde o início: https://nuudel.digitalcourage.de/

Você pode criar inquéritos para organizar reuniões ou para criar pesquisas simples aqui. O software livre utilizado 

chama-se Framadate. Este servidor funciona no nosso próprio hardware e não faz nenhum rastreamento de 

usuário. Eles desativam o registro de acesso no software Framadate e no servidor da web e estão disponíveis em 

muitos idiomas europeus.

ETAPA 1: ENCONTRE O SEU PARCEIRO

ETAPA 2: PREPARE A TROCA

Vamos comparar os programas de formação.

- https://www.cedefop.europa.eu/de/publications-and-resources/country-reports/vet-in-europe-country-reports.

Através desta ligação, ficará a saber mais sobre os sistemas nacionais europeus de ensino e formação profissional 

(EFP).

- https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-qualifications-framework-eqf. 

O Quadro Europeu de Qualificações (QEQ) é um quadro de referência europeu comum cujo objectivo é tornar as 

qualificações mais legíveis e compreensíveis nos diferentes países e sistemas.

- https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/national-qualifications-framework-nqf. 

Pode encontrar informações sobre os países que ligaram formalmente os seus sistemas nacionais de qualificação 

ao EQF.

Links
que podem ser interessantes para sua troca

Documentos de mobilidade

- https://europa.eu/europass/en/europass-mobility-0

Europass Mobilidade é um documento que descreve as competências que os estudantes desenvolvem numa 

determinada experiência de mobilidade. O documento pode incluir informação sobre as suas funções e 

responsabilidades, competências relacionadas com o trabalho, competências linguísticas, competências digitais, 

competências de organização e gestão, competências de comunicação. Estas competências podem ser muito 

valiosas para a candidatura a empregos e cursos no futuro.
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Memorandum of understanding: http://www.ecvet-projects.eu/Documents/MoU%20VQTS.pdf

Sobre o Alojamento

-https://www.lingoo.com/en/stay-host-family

Ao ficar com uma família de acolhimento amigável, o seu aluno pode comer, dormir e respirar uma nova língua e 

cultura como parte de uma experiência totalmente imersiva.

ETAPA 3: REALIZAÇÃO DA TROCA

Esteja presente

- https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en

A Plataforma de Resultados de Projectos Erasmus+ dar-lhe-á acesso a descrições, resultados e informações de 

contacto de todos os projectos financiados ao abrigo do programa Erasmus+ e de alguns dos projectos financia-

dos ao abrigo dos seus programas anteriores no domínio da educação, formação, juventude e desporto.

O Curricululm Vitae

- https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv

O Europass CV é um dos formatos de CV mais conhecidos na Europa. É fácil de utilizar e familiar para emprega-

dores e instituições de ensino. Também pode ser criada uma carta de apresentação.

Mobilidades amigas do ambiente

- www.atmosfair.de/en/atmosfair é uma organização alemã sem fins lucrativos que contribui activamente para a 

mitigação CO2, promovendo, desenvolvendo e financiando energias renováveis em mais de 15 países em todo o 

mundo.

- https://act.greenpeace.org/page/33073/action/1?mode=DEMO&locale=en-ZA 

Neste website, pode calcular a sua pegada de carbono

5 links interessantes

Suporte linguístico online: https://erasmusplusols.eu/en/

Guia do programa: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

Calculador de distância: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en

Sobre Erasmus+ https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en

ECVET - Um conjunto de ferramentas que permite apresentar as competências profissionais de forma compreen-

sível em toda a Europa, independentemente da duração, local de aprendizagem e contexto de aprendizagem.

https://www.ecvet-toolkit.eu/
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Está pronto para planear 
um projeto de mobilidade 
Erasmus+?

Vamos começar.
www.erasmobility.eu


