MOINHOS IV

RESUMO DO PROJETO
O Consórcio MOINHOS foi constituído em 2014, pela Câmara Municipal de Torres Vedras e várias escolas
profissionais do Concelho, no seguimento da colaboração não oficial que já existia no Programa Leonardo
da Vinci, com o objetivo de participar no Programa ERASMUS+. Em 2015, dado o sucesso e aceitação
pela comunidade do Moinhos I, o Consórcio foi alargado, integrando duas escolas de ensino regular e
formação profissional, igualmente motivadas e interessadas em participar neste novo e ambicioso consórcio/projeto.
As entidades que integram este Consórcio são:
» A CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS
» O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS HENRIQUES NOGUEIRA
» O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MADEIRA TORRES
» A ESCOLA DE SERVIÇOS E COMÉRCIO DO OESTE
» A ESCOLA PROFISSIONAL E AGRÍCOLA FERNANDO BARROS LEAL
» O EXTERNATO PENAFIRME
» A SEMINFOR – Escola Profissional de Penafirme
Como Consórcio, têm uma experiência de trabalho conjunto consolidada em torno da mobilidade internacional fruto da aprovação dos 3 projetos “MOINHOS – Formar para Inovar I, II e III”. Existe, por isso,
uma relação de confiança e de cooperação que garante ao projeto, uma parceria forte com pessoas e
entidades experientes.
Esta será portanto a 4ª edição do projeto MOINHOS, iniciado em 2014, com uma rede de 6 escolas do
concelho de Torres Vedras, que irá enviar 20 alunos e 30 ex-alunos para realizar estágios em 10 países
diferentes. Estes alunos que frequentam qualquer um dos 19 cursos ministrados pelas escolas são sobretudo provenientes da zona Oeste. São, regra geral, de nível socioeconómico médio-baixo.
Através deste projeto, 50 alunos terão então oportunidade de fazer as suas mobilidades nos seguintes
países: Alemanha, Chipre, Espanha, França, Grécia, Irlanda, Itália, Malta, Reino Unido, República Checa,
Áustria.
Os OBJETIVOS são:
Para o CONSÓRCIO e ESCOLAS
» CONSOLIDAR PARCERIAS INTERNACIONAIS
» CONTACTAR COM DIFERENTES REALIDADES
» AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MOBILIDADES INTERNACIONAIS
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Para a CÂMARA, CONCELHO DE TORRES VEDRAS e REGIÃO OESTE:
» FORTALECER UMA REDE LOCAL DE AGENTES
» CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO DA REGIÃO
» REDES DE FORMAÇÃO
» EUROPA DE TODOS/AS
» POTENCIAL HUMANO
Para os PARTICIPANTES:
» FORMAÇÃO E EMPREGABILIDADE
» PROMOÇÃO DAS COMPETÊNCIAS PESSOAIS, SOCIAIS INTERCULTURAIS
» MELHORAR COMPETÊNCIAS LINGUISTICAS

Assim, através deste projeto pretende-se dar continuidade à estratégia de melhoria da oferta educativa
da Região, assim como modernizar os métodos de trabalho de cada uma das entidades e do Consórcio,
criar e fortalecer redes de trabalho a nível local e internacional, visando sempre o bem-estar e as necessidades dos alunos, ex-alunos e da população em geral da Região.

Serão utilizados os seguintes instrumentos/certificados:
- Curriculum Vitae (CV) Europass
- Documento de Mobilidade Europass
- O Sistema Europeu de Créditos para o Ensino e Formação Profissional (ECVET)
** IMPACTOS ESPERADOS **
1| PARTICIPANTES
» Reforço de competências pessoais e interculturais
» Reforço de competências técnicas e profissionais
» Aumento da empregabilidade dos jovens
» Aumento do número de jovens ‘absorvidos’ pelas empresas da região
» Maior n.º de jovens com planos de vida concretos e sustentáveis
» Aumento da participação na vida cultural, hábitos de vida mais saudáveis
2| CONSÓRCIO, CMTV E ESCOLAS
» Criação e consolidação de novos métodos e formas de trabalho conjunto a nível do território
» Melhoria da oferta formativa das escolas
» Multiplicação da capacidade de intervenção
» Consolidação de redes de trabalho europeias
» Maior participação em projetos internacionais
» Aumento da capacidade futura de dar sustentabilidade e follow-up
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» Capacitação para o trabalho internacional
3| PARCEIROS DE ACOLHIMENTO
» Contacto com participantes portadores de novas formas de fazer, ver e pensar a realidade e de abordar
o trabalho
» Alargamento da rede de contactos profissionais
» Novo potencial de criação de parcerias e/ou acesso a novos mercados / públicos
» Possibilidade de aumentar/renovar a equipa
4| PARCEIROS INTERMEDIÁRIOS
» Capacitação para o trabalho internacional
» Alargamento da sua rede de trabalho e de contactos

Espera-se que os IMPACTOS LOCAIS, REGIONAIS E NACIONAIS sejam integrados e passem por, entre
outros:
» Redução do trabalho precário, temporário e sazonal
» Maior participação dos jovens na vida política e pública
» Dinamização do tecido económico e social, com novos projetos que combatam o desemprego
» Capacitação do potencial humano da região capaz de recuperar índices de crescimento
» Valorização e visibilidade das regiões de maior interioridade e mais dedicadas ao setor primário
» Aumento dos contactos e parcerias internacionais no concelho
» Aumento do interesse da população em projetos de mobilidade internacional e de aprendizagem ao
longo da vida

CARACTERÍSTICAS DAS BOLSAS
Duração

Estágios curriculares – 12 semanas (84 dias)
Estágios extracurriculares – 14 semanas (98 dias)

Curso de Língua

1 semana no país de destina em Malta
Restantes países curso online

Seguro

Acidentes pessoais
Responsabilidade Civil
Acidentes de trabalho

Dinheiro de subsistência

350€/mês (valor mínimo assegurado)

Alojamento

Em quarto duplo e regime de self-catering

Viagem

De ida e volta de autocarro (Espanha) ou avião (restantes países)

Preparação Intercultural

Sessão a realizar antes da partida

Acompanhamento Certi-

Pela entidade de envio

ficação e Avaliação

Pelo local de estágio
Pela entidade intermediária de acolhimento
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BOLSAS DISPONÍVEIS
Os parceiros enviarão o seguinte número e tipologia de participantes:
Parceiro

Nr. de

Cursos

Tipologia

bolsas
S.E.F.O




10

EPAFBL

8

AEHN

10
















EXT.

5
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PENAFIRME
SEMINFOR


AEMT
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Apoio à Infância
Gestão e Programação de Sistemas Informáticos
Organização de Eventos
Cozinha/Pastelaria
Apoio à Gestão Desportiva
Produção Agrária
Viticultura e Enologia
Turismo Ambiental e Rural
Recursos Florestais e Ambientais
Gestão
Comércio
Instalações Elétricas
Design Gráfico
Gestão e Programação de Sistemas Informáticos
Auxiliar de Saúde
Processamento e Controlo da Qualidade Alimentar
Gestão
Multimédia

Diplomados

Auxiliar de Saúde
Técnico de Restauração (variantes Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar)
Energias Renováveis e Técnico de Eletromecânica
Turismo
Apoio à Infância
Apoio à gestão desportiva
Equipamentos Informáticos

Estágio curricular

Diplomados

Estágio curricular

Estágio curricular

Diplomados

PAÍSES E DATAS
País

Cidade

Alemanha

Berlin

Grécia

Rethymno

França

Bordéus

Partida

Regresso

Participantes

26/04/2018

18/07/2018

2

13/09/2018

19/12/2018

2

26/04/2018

18/07/2018

2

13/09/2018

19/12/2018

3

26/04/2018

18/07/2018

2

13/09/2018

19/12/2018

3
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Irlanda

Cork

Itália

Pádua

Reino Unido

A definir

Espanha

Sevillha

Malta

Floriana

Rep. Checa

Praga

Áustria

Viena

Chipre

Limassol

26/04/2018

18/07/2018

2

13/09/2018

19/12/2018

2

26/04/2018

18/07/2018

2

13/09/2018

19/12/2018

3

26/04/2018

18/07/2018

2

13/09/2018

19/12/2018

3

26/04/2018

18/07/2018

2

13/09/2018

19/12/2018

4

26/04/2018

18/07/2018

2

13/09/2018

19/12/2018

2

26/04/2018

18/07/2018

2

13/09/2018

19/12/2018

2

26/04/2018

18/07/2018

2

13/09/2018

19/12/2018

2

13/09/2018

19/12/2018
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(*) Datas indicativas

CALENDÁRIO
Partida a 26/04/2018

Partida a 13/09/2018

Sessão informativa

11/10/2017

A definir

Pré-inscrição

até 18/10/2017

até 23/04/2018

Entrevista aos candidatos pré-

26 e 27/10/2017

02 e 03/05/2018

Publicação da lista de bolsas atribuídas

06/11/2017

14/05/2018

Inscrição dos participantes

até 13/11/2017

até 18/05/2018

seleccionados

(*) Datas indicativas

PROCESSO DE CANDIDATURA
1.1. SESSÃO INFORMATIVA
Sessão de esclarecimento aberta ao público
1.2. PRÉ-INSCRIÇÃO
As candidaturas para a participação no programa devem ser remetidas devem ser remetidas
ao “Consórcio MOINHOS” em formulário próprio em formato digital para o email:
moinhos.cmtv@gmail.com):
Documentos a entregar


Formulário de Candidatura de pré-inscrição (a ser disponibilizado pelas Escolas)



CV (modelo Europass)



CC (cópia a preto e branco e traçado na diagonal)

1.3. ENTREVISTA
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1.4. PUBLICAÇÃO DA LISTA DE BOLSAS ATRIBUÍDAS
1.5. INSCRIÇÃO DOS PARTICIPANTES

CRITÉRIOS DE SELECÇÃO
1.6. Critérios Obrigatórios


Nacionalidade portuguesa/de um país da UE ou autorização de residência



Ter autorização parental se for menor



Estar matriculado no 11º ou 12º ano de um dos cursos das Escolas



Ter o curso concluído à data da partida propondo a fazer um estágio profissional ou
propor-se a fazer o estágio curricular em mobilidade

1.7. Critérios Preferenciais


Ter apenas formação num dos cursos elegíveis



Perspetivas de aplicação dos novos conhecimentos e investimento na área profissional



Conhecimento de uma 2ª língua



Não ter vivido/trabalho no estrangeiro



Não ter participado numa mobilidade ERASMUS+



Experiência profissional não relevante



Personalidade: autonomia, maturidade, expectativas, interesse, motivação, objetivos
pessoais

OBRIGAÇÕES DAS/OS PARTICIPANTES


Participar e superar todas as fases de seleção.



Comparecer sempre que a sua presença for solicitada, nomeadamente: Entrevista de Seleção,
Sessão de Preparação, Sessões de Avaliação e Acompanhamento.



Enviar atempadamente toda a informação ou documentação solicitada para a implementação do
Programa.



Respeitar as datas quer de viagem, quer do curso de língua (se aplicável) e do estágio



Realizar a avaliação linguística e ter completado, antes da partida, pelo menos 20h do curso de
língua



Assinar, antes da mobilidade, toda a documentação definida pelo Programa e respeitar as condições aí propostas.



Em caso de cancelamento sem justificação de força maior, o participante será responsável pelos
gastos em que o Promotor já tiver incorrido.



Manter atualizados os seus dados pessoais, nomeadamente contactos.



Colaborar na disseminação do projeto



Colaborar na adequada publicitação dos apoios para o Programa de Mobilidade.
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