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Internacionalização no Ensino e Formação Profissional  

transcrição: 

O que significa internacionalização do ensino e formação profissional e porque é 

importante? 

A educação e formação profissional prepara os jovens para o mercado de trabalho - 

mercado este que tem vindo a mudar muito ao longo das últimas décadas. A globalização 

está a causar uma constante e crescente internacionalização do trabalho. 

As empresas operam e colaboram globalmente, mas também as mudanças sociais trazidas 

pela migração e os avanços tecnológicos influenciam a vida profissional, impondo a 

comunicação e a interação entre pessoas de diferentes contextos culturais. 

O ensino e a formação profissional deve contribuir consideravelmente para a preparação de 

pessoal qualificado para a globalização. 

Isto inclui conhecimentos de línguas estrangeiras, competências interculturais e também 

outras competências-chave como saber trabalhar em equipa, ter uma certa independência e 

capacidade para agir de forma autónoma na área profissional, de tomar decisões e  assumir 

responsabilidades. 

Participar em mobilidades transnacionais contribui para o desenvolvimento destas 

competências. 

Mas é preciso mais do que participar em projetos Europeus e internacionais.  

Ter uma estratégia clara de internacionalização, irá apoiar e orientar as actividades 

internacionais, e será uma mais valia para toda a organização: para os seus alunos e 

professores, e também ao mercado de trabalho da região. 

A sua estratégia de internacionalização também desempenha um papel importante no 

processo de candidatura a um projecto de mobilidade.  

Quando se candidata à acreditação, é lhe solicitado que anexe documentos relevantes 

sobre a sua estratégia de internacionalização. 

Não são obrigatórios mas estes documentos dão um contexto muito útil para explicar os 

seus objetivos no programa, especialmente se está a planear candidatar-se a maiores 

apoios financeiros ou a um número maior de participantes.  

Uma estratégia internacional é o tipo de documento mais relevante que pode incluir na 

candidatura. 
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Desenvolver este tipo de estratégia pode ser um desafio. O guia "Strength from International 

Cooperation" do Conselho Nacional da Educação da Finlândia disponibiliza um modelo que 

ajuda a definir o seu Plano de Desenvolvimento Europeu ou Estratégia Internacional. 

  

 

   

 


