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Como encontrar parceiros de confiança 

transcrição: 

Quanto mais cedo começar a pensar na organização de acolhimento ou na organização 

intermediaria, mais tempo terá para descobrir se esta organização se adequa realmente aos 

seus planos. 

O ideal seria já ter conhecido o seu potencial parceiro,  por exemplo, num Seminário de 

Contacto que as Agências Nacionais oferecem regularmente, e ter tido oportunidade para 

esclarecer as bases da vossa colaboração  cara-a-cara. Mas normalmente, a cooperação é 

iniciada online. 

Há duas opções diferentes: 

1) Encontra um parceiro de acolhimento, uma empresa ou outra organização da mesma 

área como uma escola profissional ou uma entidade de formação, neste caso até podem 

iniciar algum tipo de cooperação mútua.   

2) Envolve uma organização intermediária. 

Existem muitas organizações por toda a Europa que oferecem serviços especializados no 

âmbito dos projectos de mobilidade. Isto pode incluir aspectos práticos como o alojamento e 

viagens, mentoria e acompanhamento, actividades socioculturais, e também a organização 

do estágio ou do programa. 

Aqui estão alguns critérios que deve ter em consideração ao procurar um parceiro: 

- solicite uma descrição detalhada da organização: verifique se têm experiência, 

principalmente na área profissional dos seus alunos.  

- certifique-se que tem uma pessoa de contacto dedicada que responde às suas perguntas e 

tempo útil 

eles oferecem-lhe todos os serviços que necessita: Peça detalhes sobre os seus 

procedimentos de acompanhamento, por exemplo, apoio 24/7 em caso de emergência, 

alojamento e transporte local, monitorização regular e, também, procedimentos de 

avaliação. 

eles devem informar sobre todos os custos de uma forma transparente - no caso de 

trabalhar com uma organização intermediária, cobrarão uma taxa administrativa para cobrir 

também os custos dos seus serviços - no entanto, podem existir grandes diferenças no 

montante, por isso é melhor esclarecer tudo antes, para evitar surpresas mais tarde. 
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Há uma série de plataformas que oferecem apoio na procura de parceiros. A EAQOM 

(European Association of Quality Organisations in Mobility) introduziu a acreditação para 

organizações intermediárias e outras organizações ativas na mobilidade. 

Os membros desta são avaliados no sentido de verificar se cumprem com os requisitos do 

sistema de qualidade. 

Nas Redes Sociais poderá encontrar muitos grupos de pesquisa de parceiros. Se publicar a 

sua ideia de projecto, receberá várias ofertas - por favor compare as ofertas e certifique-se 

de que esclarece todas as suas questões.   

   

 


