Objetivos do Programa

Erasmus+

Agência Nacional Erasmus+
Educação e Formação

Educação e Formação
para o Ensino
e Formação Profissional
• Facilitar o desenvolvimento pessoal, a
empregabilidade e o desenvolvimento e
transferência de inovação.

• Apoiar os intervenientes no ensino e
aprendizagem profissionais, em ações de
formação e/ou aperfeiçoamento na aquisição e
utilização de conhecimentos, competências e
qualificações em contexto de trabalho.

• Reforçar o caráter atrativo do ensino e
formação profissional na mobilidade de
formandos e trabalhadores.

• Aumentar a adequação da Educação e
Formação Profissional (EFP) ao mercado de
trabalho.

• Aumentar a adequação de competências e
reduzir a escassez de mão-de-obra nos sectores
económicos por meio de oportuna adaptação
dos curricula e dos perfis de qualificações
adquiridas e do estabelecimento de parcerias
estáveis entre os prestadores de EFP e os
agentes económicos, incluindo os parceiros
sociais, as agências de desenvolvimento, os
organismos dos sistemas de inovação e as
Câmaras de Comércio.

Links de apoio
www.europass.pt
www.praxisnetwork.eu
https://erasmusintern.org/
Erasmus+ in PT

ensino e
formação
profissional

Oportunidades de
Financiamento
em Portugal

•

domínios de educação e da formação. Terá de
envolver no mínimo três organizações de três países
do Programa. Permite que as organizações
participantes adquiram experiência de cooperação
internacional e fortaleçam as suas capacidades e
que produzam resultados tangíveis inovadores e de
elevada qualidade, com impacto a nível individual e
institucional.

•

Beneficiários
Organizações que trabalham com aprendizes,
alunos de Formação Profissional, formandos adultos
e jovens em mobilidade mista.

Beneficiários
Formandos e recém-diplomados de escolas de
formação profissional e/ou empresas que forneçam
EFP são colocados num ambiente de formação
profissional e/ou contexto de trabalho noutro país.

•

•

Aumentar a transparência e a confiança mútua
entre os sistemas de EFP por meio da
racionalização e execução coerente, a nível
nacional, das recomendações do European Credit
System for Vocational Education (ECVET) e do
European Quality Assurance in Vocational
Education and Training (EQAVET).

• Apoiar

a promoção do ensino e formação
profissionais permanentes, de fácil acesso e
orientados para a carreira, incluindo as pessoas
menos suscetíveis de participar em tais
oportunidades de aprendizagem.

• Promover o desenvolvimento das capacidades e

competências dos docentes e formadores, com
especial ênfase na formação no local de ensino, na
criação de parcerias entre professores de escolas e
formadores em empresas e na formação de
formadores nas empresas.
Ação-Chave 1 - Mobilidade
Mobilidade para fins de aprendizagem de
formandos e de pessoal das organizações de EFP

• Estágios ou períodos de curta duração para alunos

de EFP em institutos de formação profissional ou em
empresas no estrangeiro (2 semanas a < 3 meses) ou
de longa duração (VET PRO de 3 a 12 meses)

• Estágios para recém-diplomados (12 meses após a
conclusão da formação).

• Missões de ensino ou formação no estrangeiro.
• Formação de pessoal EFP/Jobshadoing no estrangeiro.

Pessoal em missões de ensino/formação: pessoal de
escolas EFP pode lecionar numa escola parceira no
estrangeiro e pessoal de empresas pode adquirir
formação numa organização EFP no estrangeiro.
Pessoal em atividades de formação: pessoal de EFP
pode beneficiar de uma experiência laboral ou de
um período de acompanhamento no posto de
trabalho/observação numa empresa ou em qualquer
outra organização EFP no estrangeiro.
Candidatos
Qualquer organização, pública ou privada, ativa nos
domínios do ensino e formação profissional que
envie alunos e membros do pessoal para o
estrangeiro.

•

• Qualquer organização, pública ou privada, ativa no

mercado de trabalho ou nos domínios da educação e
formação.

•

O coordenador de um Consórcio de Mobilidade
Nacional.
Ação-Chave 2 - Parcerias Estratégicas

• Parcerias estratégicas para o intercâmbio de boas

•
•

Organizações que realizem atividades transversais
em diferentes domínios (por exemplo, Empresas,
Câmaras de Comércio, ONG, Orientação Escolar e
Profissional).

• Escolas

Profissionais e outras instituições de
Formação Profissional
Candidatos

• Qualquer organização, pública ou privada ativa em
qualquer domínio da educação e da formação.

•

Organizações que realizem atividades transversais
em diferentes domínios (por exemplo, Empresas,
Câmaras de Comércio, ONG, Orientação Escolar e
Profissional).

• Parcerias

orientadas para a cooperação entre
organizações estabelecidas nos países do Programa.

práticas entre instituições de formação e/ou ligadas
ao mundo do trabalho.

Links úteis

• Parcerias estratégicas para a promoção de inovação

› www.erasmobility.com
› https://ec.europa.eu/epale/ptm
› http://www.etwinning.net
› http://www.schooleducationgateway.eu
› www.europass.pt

nas instituições de ensino/formação.

• Uma parceria estratégica é transnacional, destinada a

desenvolver iniciativas orientadas para um ou mais

