
 
Iniciativa EuroApprentices 2019 

 

No âmbito da Ação Chave 1 do Programa Erasmus+, foram selecionados 5 jovens formandos 

de 5 escolas de Ensino e Formação Profissional, de 5 regiões de Portugal, que realizaram 

mobilidade em 5 destinos europeus, para participar na Rede Europeia EuroApprentices. 

 

Esta rede de formandos do Ensino e Formação Profissional que efetuaram mobilidade no âmbito 

do Programa Erasmus+, tem por objetivo aumentar a visibilidade do Programa no país de origem 

dos formandos selecionados e motivar outros formandos, empresas e instituições de Ensino e 

Formação Profissional a participar no programa. 

 

Todos os anos, a rede EuroApprentices realiza um Encontro Anual em diferentes locais da 

Europa. O encontro é uma oportunidade para os EuroApprentices partilharem as suas 

experiências de aprendizagem em mobilidade no estrangeiro e os benefícios que tiveram a nível 

pessoal e profissional; conhecerem outros formandos europeus e reforçar a sua identidade 

enquanto Rede Europeia. Os dois primeiros encontros da rede realizaram-se na Alemanha, em 

2017, e na Áustria em 2018, sendo Malta o país de destino em 2019.  

  

Os EuroApprentices selecionados irão agora:  

 

1. Receber formação na Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação 

(ANE+EF), em Lisboa, a 24 de abril de 2019.  O objetivo é permitir que os EuroAprendices 

se insiram na rede, conheçam os colegas portugueses e ganhem uma melhor compreensão do 

seu papel e das responsabilidades enquanto EuroApprentice.  

 

2. Participar no Encontro Anual dos EuroApprentices, organizado pela Agência 

Nacional Erasmus+ de Malta, de 7 a 10 de maio de 2019.  O objetivo do Encontro é 

reunir os EuroApprentices selecionados em diferentes países. Terão oportunidade de 

desenvolver o espírito de equipa, fortalecer uma identidade comum dentro da rede e aprender 

como comunicar e disseminar experiências a diferentes públicos-alvo.  

 

3. Completar atividades da Rede EuroApprentices até março de 2020. Os Euro 

Apprentices vão partilhar a sua experiência Erasmus+ nas redes sociais, por exemplo em blogs 

(mínimo de 1 atividade); fazer apresentações ou atividades em eventos relevantes em Portugal 

e/ou com o apoio da ANE+EF (mínimo 1 atividade); e participar em eventos de ANE+EF para 

partilhar a sua experiência. 

 

Candidaturas e Seleção 

 

A Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação convidou, em fevereiro de 2019, as 

entidades beneficiárias do Ensino e Formação Profissional, com projetos aprovados em 2016, 

2017 e 2018 a participarem na iniciativa EuroApprentices.   

 

Até 10 de março 2019, a Agência Nacional recebeu 32 candidaturas de 15 instituições; 

12 candidaturas não eram elegíveis (em que 5, os candidatos tinham menos de 18 anos, 6 não 

apresentaram toda a documentação, e 1 processo estava duplicado). 

 

A seleção efetuou-se de acordo com os critérios indicados no convite à apresentação de 

candidaturas: 



 
 O candidato possui competências e experiências necessárias para desempenhar o papel 

de um EuroApprentice, especialmente a nível de comunicação. 

 O candidato quer partilhar a sua experiência e motivar outros formandos do Ensino e 

Formação Profissional a participar numa mobilidade Erasmus+ a nível local, regional ou 

nacional. 

 O candidato tem ideias criativas e concretas para divulgar a sua experiência de 

mobilidade. 

 O candidato reflete sobre as suas aprendizagens e as mais-valias que a participação na 

mobilidade Erasmus+ durante a sua Formação Profissional teve para ele/ela (resultados 

de aprendizagem, desenvolvimento de competências transversais, emprego, …). 

 O candidato demonstra sentido de responsabilidade e compromisso a longo prazo 

para desempenhar o papel de um EuroApprentice (pelo menos até março de 2020). 

 A Instituição apresenta aspetos que demonstram a responsabilidade e capacidade do 

candidato para se tornar um EuroApprentice. 

 

Teve-se também em consideração a instituição de origem, a área profissional, a área geográfica 

e a representação equilibrada de géneros.  

Os formandos selecionados e suplentes estão indicados nas tabelas abaixo. A candidata Joana 

Leal Espadinha substituiu a candidata Joana Contreiras Carvalho, por esta não viajar de avião.  

 

Candidatos Selecionados 

# Nome Instituição origem Áreas profissionais 
Representação 

Geográfica  
Ranking 

8 
Joana Contreiras 

Carvalho 

EPI - Escola Profissional de 

Imagem 
Técnico de Design Gráfico Lisboa 1 

29 
Soraia Alexandra 

Neves Lima 

Escola Profissional de Torres 

Novas 
Técnico de Turismo Torres Novas 2 

24 
Rafael Mendes 

Pereira 

Externato Cooperativo da 

Benedita 

Técnico de Informática de 

Gestão 
Alcobaça 3 

5 
Daniela Filipa Paiva 

Amaral Melo 

Escola Profissional de Salvaterra 

de Magos 
Técnico de Comércio Samora Correia 4 

23 Nataniel Lopes Silva 
Fundação Escola Profissional de 

Setúbal 

Técnico de Mecatrónica 

Automóvel 
Setúbal 5 

 

Candidatos Suplentes 

# Nome Instituição origem Áreas profissionais 
Representação 

Geográfica  
Ranking 

17 
Joslaine Barbosa de 

Moraes 

Escola Secundária de Gago 

Coutinho 
Técnico de Turismo Vila Franca de Xira Suplente 

9 
Joana Leal 

Espadinha 
ETIC Design de Moda e Inovação Lisboa Suplente 

3 
Beatriz dos Santos 

Rebocho 
Escola Comércio Lisboa Técnico de Comércio Lisboa Suplente 

6 
Inês Filipa Silva 

Português  

Colégio Nossa Senhora da 

Graça 
Técnico de Receção 

Vila Nova de 

Milfontes  
Suplente 

 


