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Atores envolvidos e a sua cooperação 

transcrição: 

para organizar um projeto de mobilidade europeia, são necessários, pelo menos, quatro 

atores: 

uma entidade de envio  que gere todo o projeto  

uma entidade de acolhimento que recebe os participantes do projeto  

a Agência Nacional que é responsável pela execução do programa de financiamento no país 

do programa correspondente, e claro  

os beneficiários - os partipantes do programa no estrangeiro 

Após a aprovação da candidatura, a organização de envio assina o Acordo de Subvenção 

com a Agência Nacional. 

Durante a fase de implementação, a Agência Nacional vai monitorizar o desenvolvimento do 

seu projeto e receberá os relatórios. 

Os beneficiários são também muito importantes. No caso de beneficiários menores de 

idade, os pais também serão envolvidos. 

Após a seleção dos beneficiários que vão participar no projeto de mobilidade, a organização 

de envio deve prepará-los para o período no estrangeiro, supervisionar e monitorizar a 

estadia  e avaliar  a experiência com os participantes após o regresso ao país de origem. 

Após a estadia no estrangeiro, os beneficiários serão também envolvidos no processo de 

reconhecimento e validação das competências adquiridas. 

No estrangeiro, deve haver uma organização de acolhimento. Mas também pode existir uma 

organização intermediária que encontra as organizações de acolhimento ou locais de 

trabalho.  

Neste caso, a organização intermediária é também responsável pela gestão global do 

projeto do lado que acolhe. 

A entidade  de envio e a organização intermediária também devem assinar um acordo 

bilateral. Se o ECVET for aplicado, este acordo é o Memorando de Entendimento. 

Outro documento importante no caso da mobilidade ser organizada de acordo com os 

principios ECVET é o Acordo de Aprendizagem. Este acordo resume os resultados de 

aprendizagem esperados. 
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O Acordo de Aprendizagem é estabelecido  entre o beneficiário, a entidade  de envio e  de 

acolhimento, com base no  perfil do beneficiário, no os requisitos do plano curricular, mas 

também com base nas opções realistas do país de acolhimento. 

Outros acordos bilaterais entre a organização de envio e a organização de acolhimento 

podem ser: 

Partilha de documentos e dados sobre os beneficiários  

Organização da estadia dos beneficiários no estrangeiro  

Acordo sobre questões financeiras  

Acompanhamento do período de mobilidade 

Avaliação da estadia  

Emissão do Europass Mobilidade / Certificado de mobilidade   

Disseminação do projeto de mobilidade 

Adicionalmente, a organização de acolhimento é responsável por algumas atividades em 

contacto directo com os beneficiários e, se envolvida, com a pessoa de acompanhamento. 

Receber os beneficiários; apresenta-los ao contexto local e nacional e ao programa 

deestágio; acompanhamento, formação e monitorização dos beneficiários, assim como a 

análise e avaliação do período de estágio  e do seu desempenho. 

Como se põem em prática todos estas atividades será descrito mais à frente no capítulo 

sobre implementação. 

    

 

     

   

   

 


