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PROJETO  

COVILHÃ.FORMA II 

MEMBROS DO CONSÓRCIO Coordenador: 

- Câmara Municipal da Covilhã (Coordenador) 

Parceiros de envio: 

- AFTEBI - Associação para a Formação Tecnológica e Profissional da Beira Interior 

- ESQP - Escola Secundária Quinta das Palmeiras 

- ESCM - Escola Secundária Campos Melo 

- EPAQL - Escola Profissional Agrícola Quinta da Lageosa 

- ESFHP - Escola Secundária Frei Heitor Pinto 

RESUMO DO PROJETO 
O consórcio Covilhã.Forma foi criado em 2014 com a intenção de dar uma resposta à vontade demonstrada por cinco 

escolas do concelho da Covilhã (ES Qta. das Palmeiras, AFTEBI, ES Campos Melo, EPA Qta. da Lageosa e ES Frei Heitor 

Pinto). Tendo os últimos participantes do Covilhã.Forma regressado em dezembro de 2015, considerou-se estarem 

reunidas as condições para propor uma nova edição do projeto. O coordenador de consórcio do Covilhã.Forma 

II é a Câmara Municipal da Covilhã, estando a seu cargo a gestão do consórcio e do projeto. Tal como em 2014, para 

esta candidatura apenas serão considerados os alunos de formação profissional de nível secundário ou pós-secundário. 

O objetivo principal deste projeto é a potenciar a empregabilidade de jovens profissionais competentes e consequente 

promoção da fixação humana no concelho da Covilhã. Ao nível dos objetivos específicos podemos referir: 

- Combater o abandono e absentismo escolar promovendo novas experiências, de caráter internacional, aos alunos 

- Garantir a dinamização de projetos de caráter nacional e internacional 

- Potenciar a qualidade na organização escolar e promover a visibilidade das escolas 

- Promover o Ensino Profissional como uma alternativa de qualidade 

- Promover a inclusão social de jovens em desvantagem socioeconómica 

- Garantir profissionais qualificados nos mais diversos setores económicos do concelho 

- Continuar a desenvolver políticas e ações de apoio aos jovens do concelho 

- Construir novas redes de parceria local e internacional 

Contribui-se assim para o desenvolvimento das escolas e do concelho, promovendo o crescimento e desenvolvimento 

socioeconómico e a melhoria do bem-estar da população da Covilhã. Para atingir estes objetivos o projeto prevê a 

realização das seguintes atividades: 

* 34 Mobilidades para realização de um programa de estágio em contexto internacional. Estágio curricular/profissional 

(Escolas) / 56-90 dias / Itália, Franca, Espanha, Reino Unido, Rep. Checa, Polónia e Irlanda. Para alunos do ensino 

profissional: cursos de formação profissional de nível 4 e ensino tecnológico pós-secundário, de nível 5. 

* 2 Mobilidades para realização de um programa de job-shadowing / 5 dias / Província Reggio Emilia, Itália 

A distribuição do número de mobilidades por escola teve em conta a dimensão das escolas, assim, a ES Campos Melo 

realizará 10 mobilidades, enquanto as restantes realizarão 6 mobilidades. À semelhança do anterior projeto, incluirá 

mobilidades de alunos em estágio curricular e recém-diplomados em estágio profissional não remunerado. 
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O projeto prevê a utilização dos seguintes INSTRUMENTOS/CERTIFICADOS: 

- Curriculum Vitae (CV) Europass 

- Documento de Mobilidade Europass 

- Certificado do consórcio de participação na mobilidade 

- Certificado da escola de envio de participação 

- Certificado de estágio 

- -ECVET 

- Para os participantes que irão para a Polónia e República Checa, será também entregue o Certificado do Curso de 

Língua 

Ao nível dos impactos: 

- Reforço do perfil pessoal dos participantes 

- Autoestima melhorada 

- Maior abertura e ligação dos participantes e comunidade à Europa 

- Experiência europeia sólida, conhecimento de dinâmicas europeias 

- Novas atitudes de valorização dos direitos humanos, cidadania, igualdade de género e de oportunidades 

- Eliminação de barreiras à mobilidade de pessoas e conhecimentos 

- Domínio de idiomas europeus estratégicos 

- Competências certificadas no percurso formativo consolidadas 

- Pela realização da atividade de job shadowing: 

- Maior motivacão 

- Maior capacidade na comunicação interpessoal e relações interculturais 

- Competências específicas na área profissional 

- Maior apetência para ações de Aprendizagem ao Longo da Vida 

Para as Escolas, a Câmara e o concelho, nas suas interações: 

-Trabalho técnico com qualidade incrementada 

- Melhor gestão na implementação de projetos europeus 

- Introdução de novas práticas na própria gestão do Covilhã.Forma 

- Redução da taxa de abandono escolar 

- Reconhecimento da validade e importância dos percursos profissionalizantes 

- Definição de novas estratégias e aproximação do currículo formativo ao contexto europeu 

- Validação da certificação ECVET utilizada 

- Consolidar parcerias com empresas a nível europeu 

- Responder às necessidades das entidades empregadoras do concelho 

- Contribuição para nova mão-de-obra especializada e qualificada nos setores mais dinâmicos do concelho 

- Contribuir para a afirmação e desenvolvimento económico do concelho 

A nível das relações internacionais das organizações envolvidas neste projeto prevê-se: 

- Reforço das redes de parceria a nível europeu 

- Melhorias nos métodos de trabalho 

- Novos canais de comunicação estabelecidos 

- Aceitação de outras culturas empresariais/escolares 

- Fomentar o gosto pela aprendizagem de outras línguas do contexto europeu 

- Partilha de critérios de rigor e qualidade aplicados a programas de mobilidade 
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BOLSAS 

Organização de Envio Participante Destino Duração/ 
Data 

Setores 

Camara Municipal da STAFF Italia 5 dias 
 

Tecnicas Superiores da Divisao de 
ESQP - Escola Secundária 
Quinta das Palmeiras 

Alunos França (2 bolsas) 
Espanha (2 bolsas) 
Reino Unido (2 bolsa) 

56 dias 
18/05 - 12/07 

Turismo e Multimédia 

ESCM - Escola Secundária 
Campos Melo 

Alunos Espanha (2 bolsas) 
Reino Unido (1 bolsa) 

56 dias 
18/05 - 12/07 

Secretariado, Gestão de 
equipamentos informáticos, 
Comércio e Auxiliar de Saúde, 
Manutenção Industrial e 
Eletromecânica 

Recém-

diplomados 

Irlanda (2 bolsas) Rep. 
Checa (2 bolsas) Itália (3 
bolsas) 

90 dias 
21/09-19/12 

EPAQL - Escola 
Profissional Agrícola 
Quinta da Lageosa 

Alunos França (2 bolsas) 56 dias 
18/05 - 12/07 

Gestão Equina e Produção Agrária 

Recém-

diplomados 

França (3 bolsas) Reino 

Unido (1 bolsa) 

90 dias 
21/09-19/12 

ESFHP - Escola Secundaria Frei 
Heitor Pinto 

Recém-

diplomados 

Espanha (3 bolsas) 

Reino Unido (3 bolsa) 

90 dias 
21/09-19/12 

Gestão Desportiva e Gestão do 
Ambiente, Organização de Eventos, 
Informação Turística, Programação 
Informática e Gestão de Redes 

AFTEBI - Associacao para a 
Formação Tecnológica e 
Profissional da Beira Interior 

Recém-

diplomados 

Espanha (1 bolsa) 
Irlanda (1 bolsa) Rep. 
Checa (1 bolsa) Polónia 
(3 bolsas) 

90 dias 
21/09-19/12 

Todos cursos disponíveis, dentro da área 
do têxtil e automação 

 

ETAPAS Partida Maio 2017 Partida Setembro 2017 

Sessão informativa 
Sessão de esclarecimento aberta ao público 

Janeiro 2017 Janeiro  2017 

Pré-inscrição 
As candidaturas devem ser remetidas para 
(covilha.forma@gmail.com) 

até 16/12/2016 até 07/04/2017 

Entrevistas aos candidatos pré-selecionados 05 a 06/01/2017 17 a 21/04 2017 

Publicação da lista de bolsas atribuídas e listas de 
reserva 

11/01/2017 01/05/2017 

Inscrição  dos participantes ate 18/01/2017 ate 11/05/2017 
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QUEM PODE INSCREVER-SE 

FORMANDOS: a frequentar o 11º ou 12 ano a data da partida, num dos setores previstos para cada uma das entidades 
de envio. 

RECÉM-DIPLOMADOS: recém-diplomados à data da partida, num dos setores previstos para cada uma das entidades de 
envio 

CRITÉRIOS OBRIGATÓRIOS 

Ter nacionalidade portuguesa ou autorização de residência válida, se estrangeiro. Ser aluno de um dos cursos das 
entidades de envio. Nunca ter usufruído de uma bolsa de mobilidade europeia 

CRITÉRIOS PREFERÊNCIAIS 

Nunca ter vivido, estudado ou trabalhado fora de Portugal 
Ter tido sempre um aproveitamento positivo ao longo do curso 
Não possuir ou possuir pouca experiência profissional (ou irrelevante para a área de formação) 
Verificado em entrevista: motivação e expetativas; caraterísticas pessoais - maturidade, autonomia. 
Relacionamento interpessoal. 
 
 
 
 
 

 


