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2020 -2022 

 
OB.J.EC.T.I.VET.+ mobility and Joint Experiences in Tourism and agritourism with VET under Erasmus + 

 
PROJETO ERASMUS+ Ação Chave 1 - KA102 - 2020 1 PT01 KA102 077814 

 
 

 

Países para mobilidade: Itália e Irlanda (eliminado o Reino Unido) 

 
Durante a ITB, uma das maiores feiras de turismo do mundo realizada em Berlim, em 2019, Portugal foi 

declarado “exemplo de liderança global e inovação no turismo responsável e sustentável”. Tal 

reconhecimento colocou Portugal na mira dos investidores e em linha com as necessidades das novas 

formas de turismo, cada vez mais interligadas com outros setores como a industria da restauração e dos 

vinhos e do agronegócio. O prazer de viajar e descobrir novos destinos respeitando, no entanto, as 

comunidades, cultura e património locais, é a premissa dos visitantes e que lhes permite ligar-se aos 

destinos a um nível mais profundo colhendo experiências imersivas. 
 

Assim, o projeto OB.J.EC.T.I.VET.+ surge como promessa de resposta de um consórcio de escolas, com 

ensino profissional, à necessidade de dotar os jovens portugueses, da área do turismo e do agroturismo, 

de experiência profissional em contexto internacional com vista à transferência de conhecimento da 

educação para o negócio numa perspetiva de reconhecimento e aproveitamento dos recursos de cada 

região, no aumento da empregabilidade e desenvolvimento de competências no âmbito do 

empreendedorismo. 

 

São membros do consórcio: 
 

 Agrupamento de Escolas N.º 3 de Elvas 

 Agrupamento de Escolas de Satão 

 Escola Profissional e Tecnológica PROFENSINO (EPTP) 

 COOPETAPE, Cooperativa de Ensino CRL - ETAP 

 

O Consórcio pretende implementar um plano de ação para atuar exatamente nas necessidades e áreas de 
melhoria identificadas. Estes são os objetivos do projeto e consórcio: 
 

 Agrupamento de Escolas N.º 3 de Elvas, enquanto coordenadora das atividades a implementar no 
projeto, pretende alcançar sinergias sustentáveis com outras escolas de ensino profissional, de modo a 
construir uma rede de cooperação inter-regional e internacional que contribua para a melhoria do 
sistema de ensino profissional. 

 A Escola Profissional e Tecnológica PROFENSINO (EPTP) e o Agrupamento de Escolas de Sátão 

pretender melhorar a cooperação com organizações estrangeiras para expandir a sua rede europeia 

para o desenvolvimento de futuros projetos de Aprendizagem Baseados no Trabalho; pretendem 

também inovar os seus métodos de ensino, contribuir para maior fluência no idioma dos seus 
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estudantes e melhorar as habilidades de gestão/negociação que garantam sustentabilidade das  

experiências de cooperação, em Portugal e na Europa. 

 

 ETAP, possui já bastante experiência em mobilidades para o estrangeiro. Considerando o seu 

compromisso na certificação de aptidões e competências adultas adquiridas através de profissionais 

experiência e vida, quer melhorar o seu conhecimento do sistema EQAVET e as ferramentas europeias 

de reconhecimento. 

 

 As escolas pertencentes ao consórcio pretendem propiciar aos seus alunos oportunidades de 

aprendizagem de alta qualidade para a aquisição de competências e saberes que sejam úteis, para o 

seu desenvolvimento pessoal e profissional, e contribuam para a tomada de decisões informadas no 

futuro ao nível da educação e emprego. 

 

Objetivos do Projeto 

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

 

 BENEFICIÁRIOS E MOBILIDADES 

O projeto Erasmus+ “OB.J.EC.T.I.VET.+ mobility and Joint Experiences in Tourism and agritourism with VET 

under Erasmus +” pretende promover a mobilidade de 50 estudantes (VET e recém-diplomados) de 

Portugal para estágios no estrangeiro, das áreas de: 
 

- Agro-Turismo; 

- Receção; 

- Cozinha e Bar; 

Com a abertura de candidaturas pretendem-se promover a mobilidade com fins de aprendizagem de 

formandos de 11.º e 12.º anos (VET) e recém-diplomados (Erasmus Pro). 

 

– Estágios de formação (30 dias) para alunos VET, designado de estágio curricular. 

– Estágios de formação de (120 dias) para alunos Erasmus Pro. 
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Estágios para os seguintes países: 
 
- Itália: 20 alunos VET e 10 alunos (Erasmus Pro) 

- Irlanda: 10 VET e 10 Erasmus Pro.  

       
         CALENDARIZAÇÃO PREVISTA* 
 

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 

 
          
           

País de destino: Irlanda 

Seleção A definir 

Publicação dos Resultados A definir 

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

 
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. 
 
** As datas definitivas serão publicadas em com antecedência para cada uma das mobilidades. 

 

Em cada uma das mobilidades será acompanhada por um monitor no local de estágio e tutor 
(professor) da Escola (com visita ao local de estágio). 

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 

 

Quem se pode candidatar? 

Estudantes ou recém-diplomados (em 2020, 2021 e 2022) pertencentes a cada uma das escolas do consórcio, 

que cumpram os requisitos gerais de: 

 

 serem do 11.º ou 12.º anos dos cursos profissionais  ou recém-diplomados; 

 as áreas de estudo profissional serem:  

1) Agro-turismo; 

2) Receção; 

3) Bar e Cozinha 
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 ser detentor de um passaporte (para as candidaturas para o Reino Unido), a partir de outubro de 2021; 

 alunos que não estejam envolvidos em outros projetos Erasmus. 

 

 

Como fazer a candidatura? 

Através do sítio da internet do Projeto:  http://objectivet.pt/ 
 

 Formulário de pré-inscrição – VET ou Erasmus Pro; 

 Anexos: 

 - Curriculum vitae (CV); 

-  carta de motivação (redigir em inglês também); 

-  Passaporte Europeu das Línguas, em formato pdf, para fazer uma autoavaliação das competências 

linguísticas, pode aceder através de link: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/lp/compose; 

- certificados de línguas ou outros que considere relevantes para o exercício das funções a que se 

candidata. 

 

 
Toda a documentação devem estar em formato pdf, e ser enviada exclusivamente para o mail de 
candidaturas do projeto: candidaturas@objectivet.pt. 
 
No assunto do email deve colocar: Objectivet_País (a que se candidata)_Nome e Apelido 
 
Quaisquer outras informações poderão ser solicitadas através da consulta do site do projeto:  
 
Não serão consideradas admissíveis todas as candidaturas recebidas fora do prazo ou de forma diferente 
/ incompleta da indicada. 
 

SELEÇÃO DE CANDIDATOS 

A seleção dos formandos será efetuada por uma comissão criada para o efeito, em cada uma das escolas membro do 

Consórcio, e será publicamente divulgada através do sítio da internet do projeto, também acessível através das páginas 

oficiais das escolas. 

 

No processo de seleção, será verificado o cumprimento dos requisitos mínimos e as candidaturas 

apresentadas. Os candidatos elegíveis serão convocados para as provas de seleção, entrevista com 

publicação no sítio da internet do projeto. 
 

As provas de seleção consistirão incluem uma entrevista para verificar os seguintes aspetos: 

- competência linguística que possuem; 

- o interesse do candidato em participar no projeto, atitudes e aspirações relacionadas com o âmbito do 

estágio proposto, competências comunicativas-relacionais e adaptativas, que o candidato possui para 

enfrentar de forma serena e consciente uma experiência de mobilidade de médio-longo prazo no 

estrangeiro.  

 

Uma vez concluídos os procedimentos de seleção, a Comissão elaborará a classificação final por ordem 

decrescente das pontuações dos candidatos, destacando aqueles que tenham sido selecionados para as 

vagas disponíveis para cada escola do Consórcio. 

http://objectivet.pt/
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/lp/compose
mailto:candidaturas@objectivet.pt
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A classificação decorrerá da atribuição das pontuações segundo os seguintes critérios: 

 

CRITÉRIOS MÁXIMO DE PONTOS 

Competências linguísticas Max. 15 

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

Curriculum vitae (CV) e restantes requisitos Max. 10 

Mérito pessoal (situação académica) Max. 30 

Comportamento e Atitudes  Max. 15 

TOTAL Max. 100 

 

A classificação final dos participantes no projeto de mobilidade, juntamente com informação sobre o prazo 

e a forma como os candidatos poderão consultar a documentação de aceitação do estágio, será publicada na 

página do projeto. 

 

Em caso de disponibilidade de vagas decorrente de renúncias, serão contactados os suplentes.  

 

Todos os dados pessoais fornecidos pelos candidatos, através da candidatura e participação na fase de 

seleção, serão processados exclusivamente para efeitos da gestão deste procedimento e no caso de serem 

atribuídas as bolsas enquanto beneficiários, de acordo com termos da lei de proteção de dados vigente. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DAS BOLSAS 

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

Curso de Língua Online antes da partida (OLS) - obrigatório 

Preparação intercultural  Antes da partida (número de sessões a definir) 

Seguro 
Acidentes pessoais 
Responsabilidade Civil 
Acidentes de trabalho 

Alojamento  Alojamento em quarto duplo/triplo/ Apartamento ou B&B 

Dinheiro de subsistência 

 

Erasmus VET e Pro (depende do país e do momento da mobilidade) 
500* – 1000 €/ mês 
(*valor mínimo assegurado) 

Viagem Avião/autocarro/outro até ao aeroporto 

Acompanhamento, 
Certificação e Avaliação 

Escola de envio: tutor 
Local de estágio: monitor 

Pagamento da bolsa Mensalmente 

 
Os alunos Pro, poderão deslocar-se até aos países sem acompanhamento de um professor, ocorrendo a monitorização 
à distância. O mesmo ocorrendo aos VET no regresso, dependo da disponibilidade orçamental do projeto para 
acompanhamento dos alunos. 
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GESTÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES 

A gestão do Projeto, coordenada pelo Agrupamento de Escolas N.º 3 de Elvas, é apoiada por cada membro 

do Consórcio em estreita colaboração, com distribuição de procedimentos logísticos, alguns deles 

partilhados: 

 

Coordenador do projeto 

 criar um seguro para a duração total da estadia dos alunos no estrangeiro; 

 organizar o transfer desde o aeroporto de chegada e o alojamento identificado no país de 

acolhimento; 

 outras atividades logísticas, ex: OLS, etc. 

 

As escolas membros do Consórcio: 

 efetuar as reservas de voos de Portugal para o país anfitrião para cada estudante (e vice-versa); 

 designar um tutor que monitorize e acompanhe os alunos nas atividades; 

 pagamento das bolsas mensais aos beneficiários Erasmus Pro; 

 monitorização e avaliação dos resultados da aprendizagem dos alunos durante a sua mobilidade. 

 

Empresas de acolhimento 

 

 designar um monitor que acompanhe, atribua tarefas aos estudantes e monitorize todo o processo 

conducente a uma aprendizagem efetiva e avaliação final; 

 colaborar com as escolas na cedência de documentação que permita a elaboração de um relatório 

da prossecução das atividades e avaliação final. 

 

RENÚNCIA AO CONTRATO 

Renúncia a participação no projeto: uma vez realizado o contrato com o beneficiário, em caso de 

cancelamento antes da partida, desde que o Consórcio já tenha pago despesas em nome e por conta do 

beneficiário (ex: compra de passagens aéreas, emissão de uma apólice de seguro, etc.), este último será 

obrigado a reembolsar quaisquer despesas pagas pelo Consórcio. 

 
 

Resolução Antecipada do contrato: em caso de interrupção da estada antes da data prevista para o término 

do projeto, as condições de renuncia e resolução do contrato serão previamente autorizadas pela Agência 

Nacional Erasmus. 

 

INFORMAÇÕES 

 
 

 
The content of this project does not reflect the position of the European Union or National Agency or hold them responsible in any way 
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