
Resumo do Projeto 

 

O projeto Erasmus+, Ação Chave I – 2019 – I – PT01 – KA102 – 060452 KA102– 

“Empowering Healthcare Skills – European Adventure” – surgiu da necessidade da 

promoção e valorização da formação profissional, dando, pela primeira vez, a 

oportunidade a alunos de cursos profissionais de realizarem uma formação em contexto 

europeu. Pretende-se que esta mobilidade para realização de estágio no estrangeiro, 

potencie uma maior valorização da sua formação por parte dos alunos, num contexto 

de maior autoestima, de maior investimento no sucesso académico e na redução do 

problema da assiduidade, indicador de desinteresse. Com esta mobilidade, ambiciona-

se colocar os alunos num contexto global de desafios e oportunidades, cujo acesso 

obriga ao desenvolvimento da confiança em si próprios, da motivação para aprender, 

do espírito de iniciativa e da adaptação à mudança e tomada de decisões 

fundamentadas. O agrupamento pretende proporcionar aos alunos participantes no 

projeto uma educação global, que lhes permita adquirir conhecimentos, capacidades e 

valores num quadro global e integrador, prevenindo, assim, cenários de défice de 

competências num mundo cada vez mais competitivo e mutável. Alunos confiantes, 

resilientes e persistentes, estão dotados das ferramentas necessárias para que, já fora 

do contexto da escola, possam construir caminhos de aprendizagem de médio e longo 

prazo, com base numa multiplicidade de vivências e assente numa identidade europeia 

reforçada.Com este projeto pretende-se, também, dar início a um ciclo de maior 

internacionalização da escola e de uma maior abertura de professores e alunos dos 

cursos profissionais para participarem em projetos europeus. O grande objetivo é situar 

a escola num quadro alargado de oportunidades, de inovação e coesão europeia.  

O impacto desta mobilidade vai, certamente, possibilitar ao Agrupamento a abertura a 

um vasto campo de oportunidades para, no futuro, partindo da experiência e 

conhecimento adquiridos com este projeto, bem como de uma rede de contactos mais 

alargada, criar uma estratégia de internacionalização aperfeiçoada e reforçada na 

construção de novos projetos e numa tomada de decisão muito mais informada.  



Ao nível da comunidade local, o impacto será sempre a médio e/ou longo prazo, visto 

que toda a bagagem científica, linguística e cultural dos alunos adquirida com esta 

experiência de estágio no estrangeiro, poderá ter repercussões nas futuras instituições 

empregadoras destes, as quais poderão contar com profissionais mais conscientes da 

importância da formação em contextos culturais diferentes e ao longo da vida, como 

também mais dotados de soft skills que lhes permitam ter um desempenho mais eficaz 

e produtivo. 

 

 

 


