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DURAÇÃO
• setembro 2020 – novembro 2022

OBJETIVO

• Mobilidade de 50 alunos (cursos profissionais) DOS CURSOS 
DE TURISMO, COZINHA E BAR, RECEÇÃO, AGROPECUÁRIA.

MOBILIDADES

•Países: Itália, Reino Unido e Irlanda.



Título: OB.J.EC.T.I.VET.+ 

Objetivos:

 Objetivos:

 Contribuir para o desenvolvimento local através do investimento na experiência formativa 
de 50 formandos nas áreas da agricultura e do turismo;

 Promover metodologias pedagógicas inovadoras (formação em serviço) que facilitem a 
inserção dos alunos no mercado de trabalho;

 Privilegiar a empregabilidade e a colocação no mercado de trabalho, bem como o espírito 
empreendedor dos formandos, através de ações de apoio empreendidas pelo Consórcio 
(por exemplo: coaching de carreira pós-mobilidade);

 Promover a cooperação duradoura entre as organizações envolvidas em atividades de 
formação profissional através de protocolos de entendimento;

 Incentivar a aquisição e desenvolvimento de competências no âmbito da aprendizagem 
de línguas e da tomada de decisões;

 Apoiar o desenvolvimento de ferramentas no sentido do reconhecimento de 
competências e qualificações de acordo com o sistema EQAVET.



Consórcio

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 3 DE ELVAS                         
(COORDENADOR)

• ELVAS  (PORTALEGRE)
•www.es-dsanchoii.net

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SATÃO

• SATÃO (VISEU)

• www.escolasdesatao.pt

ESCOLA PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA (PROFENSINO)

•PENAFIEL (PORTO)
•www.eptprofensino.pt

COOPETAPE, COOPERATIVA DE ENSINO CRL

•CAMINHA (VIANA DO CASTELO)

•www.etap.pt

http://www.es-dsanchoii.net/
http://www.escolasdesatao.pt/
http://www.eptprofensino.pt/
http://www.etap.pt/


Descrição: Mobilidades

Beneficiários Estágio (Duração)

- 30 estudantes (VET), + 15 anos, de 
Cursos Profissionais.

1 mês
(32 dias) inclui 2 dias 

de viagem

- 20 recém- diplomados (Erasmus Pro) 4 meses
(122) inclui 2 dias de 

viagem

Países 

de acolhimento

IRLANDA

(Galway)
REINO UNIDO

(Londres)

ITÁLIA

(Salerno)



Calendarização: Mobilidades

Beneficiários Itália (2021) Reino Unido 
(2021)

Irlanda (2022)

- Estágio 
curricular (VET) 20 5 5

- Recém 
diplomados
(Erasmus Pro)

10 5 5

IRLANDA

(Galway)
REINO UNIDO

(Londres)

ITÁLIA

(Salerno)



Quem pode candidatar-se?

AVENTURA-TE!
 Técnico de Receção

Técnico de Turismo

 Técnico de Agropecuária

 Técnico de Restaurante/Bar



COMO CONCORRER?

 ENTREVISTA DE SELEÇÃO

 PRÉ-INSCRIÇÃO – formulários na página do projeto
 CV EUROPASS + CARTA DE MOTIVAÇÃO 

Página do Projeto:  http://objectivet.pt/



SELEÇÃO DE CANDIDATOS

CRITÉRIOS MÁXIMO 
DE PONTOS

Competências linguísticas 15

Motivação pessoal (expressa na carta de motivação e entrevista) 30

Curriculum vitae (CV) e restantes requisitos 10

Mérito pessoal (situação académica) 30

Comportamento e Atitudes 15

TOTAL Max. 100

A classificação decorrerá da atribuição das pontuações 
segundo os seguintes critérios:

Publicação no site da escola, página do projeto, 

divulgação por mail.



Resultados esperados nos 

alunos?
 Competências profissionais e relacionais 

facilitadoras na integração no mundo do 
trabalho;

 Competências linguísticas;

 Sensibilidade para a interculturalidade;

 Valorização das aprendizagens e da formação profissional;

 Partilha do sentido do “Cidadão Europeu”;

 Recetividade à mudança e ao desafio;



BOLSAS DOS BENEFICIÁRIOS

Itália Reino Unido Irlanda
Duração do estágio    32 dias (VET); 122 dias (Erasmus Pro)

Curso de Língua Online antes da partida
Preparação 
intercultural 

Antes da partida (número de sessões a definir)

Seguro
Acidentes pessoais
Responsabilidade Civil
Acidentes de trabalho

Alojamento Alojamento em quarto duplo

Dinheiro de 
subsistência

VET: prestação e serviços: alimentação, transporte, etc.
Erasmus Pro
400 €/ mês
(valor mínimo 
assegurado)

Erasmus Pro
450 €/ mês
(valor mínimo 
assegurado)

Erasmus Pro
450 €/ mês
(valor mínimo 
assegurado)

Viagem Avião
Acompanhamento,
Certificação e 
Avaliação

Escola de envio: tutor
Local de estágio: monitor

Pagamento da bolsa Mensalmente



MOBILIDADE A ITÁLIA

País de destino: Itália

Seleção 06/02/2021 a 11/02/2021

Publicação dos Resultados 12/02/2021

Preparação cultural e OLS (Online Linguistic Support) fevereiro e março

Mobilidades

VET (32 dias, inclui 2 dias de viagem)
05/04/2021 – 05/05/2021

Erasmus Pro (122 dias, inclui 2 dias de viagem) 05/04/2021 – 05/08/2021

*A calendarização das etapas poderá ser sujeita a alterações por razões 

organizativas ou devido a circunstâncias associadas à Covid-19.



ITÁLIA*

 AGRIM.SOC. AGR UNIMPERSONALE

 Hotel Garden Riviera

 HOTEL LA PERGOLA

 Gestione hotel residence " le due torri"

 FORMAMENTIS S.R.L. 



MOBILIDADE PARA O REINO UNIDO

País de destino: REINO UNIDO

Seleção a definir

Publicação dos Resultados a definir

Preparação cultural e OLS (Online Linguistic Support) setembro e outubro

Mobilidades

VET (32 dias, inclui 2 dias de viagem)
03/11/2021 – 4/12/2021

Erasmus Pro (122 dias, inclui 2 dias de viagem) 03/11/2021 - 8/03/2022

*A calendarização das etapas poderá ser sujeita a alterações por razões 

organizativas ou devido a circunstâncias associadas à Covid-19.



REINO UNIDO*

• International House London
• HIMU'- Muzzarella Metropolitana LTD
• ASA Tours Ltd.
• The Woodlands Farm Trust
• T.E.E.P. Training Educationand European Project

* As empresas podem mudar de acordo com as candidaturas e circunstâncias atuais



MOBILIDADE PARA A IRLANDA

País de destino: REINO UNIDO

Seleção a definir

Publicação dos Resultados a definir

Preparação cultural e OLS (Online Linguistic Support) JANEIRO E FEVEREIRO 2022

Mobilidades

VET (32 dias, inclui 2 dias de viagem)
01/03/2022 – 1/04/2022

Erasmus Pro (122 dias, inclui 2 dias de viagem) 01/03/2022 – 30/06/2022

*A calendarização das etapas poderá ser sujeita a alterações por razões 

organizativas ou devido a circunstâncias associadas à Covid-19.



IRLANDA*

• Ardsallagh FarmHouse Cheese

• InishMore Galway

• This Is Galway

• Tattie Hoaker Organic farm

• Mobility Hub Limited

* As empresas podem mudar de acordo com as candidaturas e circunstâncias atuais



RECURSOS

 SCHOOL EDUCATION GATEWAY

 https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm

 Plataforma europeia de recursos para a educação e para o desenvolvimento profissional dos 
professores. Formação on-line. 

 EUROPEAN SCHOOLNET ACADEMY

 https://www.europeanschoolnetacademy.eu

 Plataforma europeia de recursos para a educação e para o desenvolvimento profissional dos 
professores. Formação on-line.

 eTwinning https://www.etwinning.net/pt/pub/index.htm

 Comunidade de aprendizagem. Plataforma para que os profissionais da educação, que trabalham em 
escolas dos países europeus envolvidos, possam comunicar, colaborar, desenvolver projetos e partilhar 
conhecimentos. Contactos de escolas e professores de outros países europeus.

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/
https://www.etwinning.net/pt/pub/index.htm


https://www.facebook.com/OB.J.EC.T.I.VETEramusproject

PÁGINA do PROJETO (mais informações e candidaturas)

http://objectivet.pt/
candidaturas@objectivet.pt

https://www.facebook.com/OB.J.EC.T.I.VETEramusproject
http://objectivet.pt/


OBRIGADA PELA ATENÇÃO


