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O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GOLEGÃ, AZINHAGA E POMBALINHO 

PROMOVE: 

No âmbito do programa Erasmus+ um convite para apresentação de projetos de Acreditação - 
KA121-VET SHORT– para mobilidade de estudantes e acompanhantes em regime de formação 

profissional 
 

O Projeto n° 2022-1-PT01-KA121-VET-000054290 

 
DESCRIÇÃO 

 
O Agrupamento de Escolas de Golegã, Azinhaga e Pombalinho, na execução do programa de Oferta 
Formativa e do projeto Erasmus+, tem em consideração todos os aspetos contextuais e os recursos 
do território e do capital humano no qual persiste, e para o qual ganhou visibilidade no território, 
sendo por isso a escolha de muitas famílias para a formação dos seus próprios filhos. 
Para garantir uma internacionalização progressiva dos seus percursos e um alinhamento com os 
modelos Standard europeus de instrução, a Escola planifica intervir com ações de mobilidade, 
satisfazendo as seguintes necessidades:  

- criar oportunidades de formação profissional no estrangeiro para estudantes das áreas de 
Informática e Agricultura;  

- favorecer oportunidades de orientação profissional para os alunos. 
 

O projeto Erasmus+ do Agrupamento de Escolas Golegã, Azinhaga e Pombalinho tem como objetivos 
gerais: 
- promoção do crescimento pessoal dos participantes através do alargamento dos seus horizontes 
culturais, sociais e humanos; 
- desenvolvimento da consciencialização da realidade sociocultural do país anfitrião na perspetiva da 
interculturalidade;  
- valorização da diferença e da comunicação, do respeito pelo próximo; 
- desenvolvimento das competências linguísticas, comunicativas e interculturais em termos de 
cidadania europeia; 
- aquisição de competências específicas que enriqueçam a figura profissional e orientem os jovens 
para o mundo do trabalho.  
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O projeto será feito ao longo de 15 meses, com data de início a 01 de Junho 2022 e data de término 
a 31 de Agosto 2023. O projeto é elaborado da seguinte forma:  

- mobilidade por 21 dias mais 2 dias de viagem ida e volta para 6 estudantes, com destino a 
Itália e 1 acompanhante, por 14 dias; 

- mobilidade por 21 dias mais 2 dias de viagem ida e volta para 5 estudantes, com destino a 
Espanha e 1 acompanhante, por 14 dias. 

Ambos os grupos de mobilidade são provenientes das áreas de Informática e de Agricultura. As 
ações de mobilidade serão desenvolvidas de acordo com as necessidades formativas expressas 
pelas categorias para a formação das seguintes figuras profissionais: 

Os Cursos Profissionais são um percurso de ensino secundário com dupla certificação, ou seja, em 
que se desenvolvem competências sociais, científicas e profissionais necessárias ao exercício de uma 
atividade profissional e simultaneamente se obtém o nível secundário de educação. Estes cursos 
preparam os jovens para uma mais fácil e qualificada inserção no mercado de trabalho e permitem a 
realização de estudos ao nível pós-secundário e ensino superior. Os Cursos Profissionais integrados 
no Catálogo Nacional de Qualificações têm duração de três anos, com uma carga horária que varia 
entre 3100 e 3440 horas, e estão organizados em quatro componentes de formação (Portaria n.º 
235-A / 2018, de 23 de agosto): Formação Sociocultural - estruturada em disciplinas comuns a todos 
os cursos, visa contribuir para a construção de identidade pessoal, social e cultural dos alunos; 
Formação Científica - estruturada em duas ou três disciplinas, visa proporcionar uma formação 
científica consistente com a qualificação a adquirir; Formação Tecnológica - organizada em Unidades 
de Formação de Curta Duração (UFCD), visa a aquisição e desenvolvimento de um conjunto de 
competências técnicas necessárias ao exercício profissional; Formação em Contexto de Trabalho - é 
realizada em empresas ou noutras organizações, em períodos de duração variável ao longo ou no 
final da formação, e visa a aquisição e o desenvolvimento de competências técnicas, relacionais e 
organizacionais relevantes para a qualificação profissional. 

- Técnico de produção Agropecuária 
DESCRIÇÃO DA QUALIFICAÇÃO: Programar, organizar, orientar e executar as atividades de uma 
exploração agrícola e/ou pecuária, aplicando técnicas, métodos e modos de produção 
compatíveis com a preservação ambiental e respeitando as normas de proteção e bem-estar 
animal e de qualidade dos produtos, de segurança alimentar, de saúde pública e de segurança e 
saúde no trabalho. 
- Técnico de Informática – Sistemas 
DESCRIÇÃO DA QUALIFICAÇÃO: Efetuar a instalação, a configuração e a manutenção de 
ferramentas, equipamentos e sistemas informáticos, suportados em diferentes plataformas e 
sistemas operativos, e proceder à gestão e administração de base de dados e ao desenvolvimento 
de software, assegurando a otimização do seu funcionamento e respeitando as normas de 
segurança, higiene e saúde no trabalho e de proteção do ambiente. 
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11 estudantes inscritos nas áreas Informática / Agricultura cuja mobilidade terá a seguinte 
duração*:  

 

MES PAISES BOLSAS 

21/06/2023 a 13/07/2023 ITÁLIA 
 

6 
 

21/06/2023 a 13/07/2023 ESPANHA 
5 
 

 
Poderão candidatar-se ao programa os estudantes que ainda não tenham terminado o ensino 
secundário e que: 

• Estejam em plena posse dos direitos cívicos e políticos;   

• Conheçam a língua do país escolhido para a mobilidade ou a língua inglesa (B1-B2).  
 

Os estudantes terão de apresentar a seguinte documentação para poderem candidatar-se ao 
projeto:  

• ANEXO A – pedido de participação;  
• Video de motivação; 
• Documento de identificação válido para expatriação;  
• Prova de contexto familiar, social ou económico desfavorecido, se for caso.     

 
Após a fase de seleção, e apenas em casos de atribuição de bolsa de mobilidade, será solicitado ao 
beneficiário a entrega da seguinte documentação:   

• curriculum vitae, redigido utilizando o formato predisposto nos modelos anexos ao convite, 
com fotografia do candidato  

• carta de motivação na língua do país escolhido para a mobilidade ou na língua inglesa;  
• cópia de eventuais certificações obtidas (linguísticas e outras).  

  
Os docentes acompanhantes deverão:  

- vigiar e tutelar os seus participantes; 
- organizar a documentação dos participantes;  
- acompanhar os participantes às instalações das empresas;  
- Gerir a relação dos estagiários com as empresas host;  
- Gerir as relações com o tutor da empresa e o tutor intermediário;  
- No regresso, deve recolher a documentação produzida no estrangeiro 
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Os 2 docentes (acompanhantes) na data da publicação do convite devem:  

• Ensinar numa das escolas pertencente ao Agrupamento de Escolas Golegã, Azinhaga e 
Pombalinho; 

• Ter plena posse dos direitos cívicos e políticos   
 

Os docentes acompanhantes terão de apresentar a seguinte documentação:   
- pedido de participação 
- documento de identificação válido para expatriação;  
 
A data limite para entrega das candidaturas é a 17/02/2023. 
 

 
FASE DE SELEÇÃO 

A seleção dos estagiários será efetuada por uma Comissão criada para o efeito, composta pelo Diretor 
do AEGAP, um docente de Língua e o docente responsável pelo projeto (critérios de seleção estão 
definidos em regimento próprio).  

 
O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GOLEGÃ, AZINHAGA E POMBALINHO, na qualidade de entidade 
proponente, juntamente com o seu parceiro de projeto, gere a bolsa de mobilidade em nome e por 
conta do beneficiário e assumirá também a prestação dos seguintes serviços:   

• administração e gestão do projeto;   
• Individualização do estágio e da organização de acolhimento, com base no perfil do 

candidato, compatível com os sectores de estágio previstos;  
• preparação linguística, cultural e pedagógica dos estagiários a realizar antes da partida. A 

participação na preparação é obrigatória, sob pena de perda automática de admissão ao 
projeto;  

• viagem de ida e volta para o destino do estágio (de avião);  
• contribuição para os custos com a alimentação através de pocket money;  
• cobertura de Seguro (responsabilidade civil e acidentes de trabalho) para todo o tempo de 

permanência no estrangeiro;  
• alojamento dos participantes e dos acompanhantes em estruturas de alojamento, dotadas de 

todas as condições de conforto;  
• monotorização e acompanhamento profissional, logístico e organizativo durante a estadia no 

estrangeiro; emissão de certificações e atestados.   

 

 



                                                                        

 

 
 

 

5 

As experiências Erasmus+ não serão retribuídas 
RENÚNCIA DA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO - ANTES DA PARTIDA: uma vez efetuada a contratação, 
em caso de renúncia antes da partida, caso a entidade promotora tenha já tido despesas inerentes 
ao beneficiário (por ex. compra de passagens aéreas, emissão de apólices de seguro, etc), este último 
será obrigado a reembolsar quaisquer despesas ou penalizações suportadas pelo Agrupamento.   
 
O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GOLEGÃ, AZINHAGA E POMBALINHO poderá solicitar ao beneficiário 
a restituição do montante já antecipado para o período de estágio não efetuado e, portanto, não 
será reconhecido pela Agência Nacional. 
 
Para mais informações acerca do projeto poderá enviar mensagem para o seguinte email 
erasmus2023@agrupamentoegap.pt 
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