
Programa Leonardo da Vinci 
PROJECTO EUROJOBS 

A Fundação Escola Profissional de Setúbal (FEPSET), sendo uma Escola 

Profissional vocacionada para a formação inicial de 

jovens, aposta no desenvolvimento pessoal e social dos jovens, proporcionando-lhes 

condições de formação compatíveis com as suas expectativas e interesses adequadas 

às necessidades da região. 

Este projecto tem como objectivo específico favorecer a Dimensão Europeia dos 

Sistemas de Educação e Formação em articulação com o mundo empresarial. 

A FEPSET participa nos projectos mobilidade promovendo a mobilidade de alunos 

desde 2001 e,ao longo destes anos os resultados alcançados e o impacto foi 

extraordinário tornando-o, nos dias de hoje, um factor essencial de motivação dos 

nossos alunos no seu desempenho escolar e uma mais-valia assumida por toda a 

Comunidade Educativa. 

O Projecto Mobilidade “EuroJobs” pretende, não só dar continuidade ao que tem 

sido realizado durante estes anos, mas também, melhorar e inovar o trabalho 

desenvolvido. 

Neste sentido pretendemos, aumentar o número de alunos que participam nas 

mobilidades, deste modo alargando a nossa intervenção. 

Julgamos ser fundamental, destacar os resultados obtidos no passado, os quais 

demonstram de forma inequívoca como este Projecto conta com a nossa participação 

activa na dinamização da Mobilidade destes jovens. Os resultados obtidos foram 

extraordinários aos mais diferentes níveis, de acordo com avaliação dos 

intervenientes. 

Para a FEPSET representa uma evidente prova da materialização dos objectivos 

propostos/desejados e leva-nos a crer que, uma vez mais, conseguiremos alcançar 

não só uma certificação europeia para os jovens que participam neste projecto 

através do Europass-Mobilidade e de um Certificado, mas também o reconhecimento 

da importância da formação em alternância, uma visão de futuro europeia, confiança 

e know-how para ingressar no Mercado Laboral. 

  

Serão enviados dois Fluxos (2 grupos de alunos do Ensino Profissional, de 

todas as áreas de formação), cujo destino serão a Alemanha, Leipzig. 

• 1º FLUXO – Setembro/Outubro 2011 (Alunos de 3º ANO) 

• 2º FLUXO – Fevereiro 2012 (Alunos de 2º ANO) 

1º FLUXO – Setembro/Outubro 2011 (Alunos de 3º ANO) 

Listagem dos alunos que participam no Projecto Mobilidade, 1º Fluxo. De 04 de 

Setembro a 02 de Outubro, na Alemanha – Leipzig: 

• 3ºTER – Técnico de Energias Renováveis 

o Michele da Silva 

o Guilherme Barbosa 

o Lorena Dallagnol 

o João Simão Pereira 

o Micaelly Silva 

• 3ºTGPSI – Técnico de Gestão e Prog. de Sistemas Informáticos 

o Carlos Silva 

o Daniel Lourenço 

o Gonçalo Formiga 

http://www.eps.pt/ProjectosComunitarios/EuroJobs/Default.aspx#1fluxo
http://www.eps.pt/ProjectosComunitarios/EuroJobs/Default.aspx#2fluxo


• 3ºTHSTA – Técnico de Higiene e Seg. do Trabalho e Ambiente 

o André Ferreira 

o João Belchior 

o Vânia Branco 

• 3ºTMIE – Técnico de Manutenção Industrial/Electromecânica 

o Carlos Fernandes 

o Hélder Rodrigues 

o Marco Matos 

o Danilo Ferreira 

• 3º TR – Técnico de Recepção 

o Ana Bobeica 

o João Severino 

o Fábio Nogueira 

Professores acompanhantes: Madalena Costa e Duarte Florêncio. 

 

Consulte as mensagens de cada aluno que participou na mobilidade 

Consulte a notícia "FEPSET Promove Mobilidade Transnacional" 

Consulte a notícia retirada do Jornal O Setubalense 

Consulte a Notícia "ENTREGA DE CERTIFICADOS FEPSET – ESTÁGIO MOBILIDADE 

LEONARDO DA VINCI" 

Consulte a Notícia - "Alunos apresentam estágio na Alemanha" 

2º FLUXO – Fevereiro 2012 (Alunos de 2º ANO) 

Listagem dos alunos que participam no Projecto Mobilidade, 2º Fluxo. De 28 de 

Janeiro a 25 de Fevereiro, na Alemanha – Leipzig: 

  

• 2ºTAL – Técnico de Análise Laboratorial 

o 1. Marina Oliveira 

o 2. Sara Gonçalves 

o 3. Susana Nascimento 

• 2ºTDD3D – Técnico de Desenho Digital 3D 



o 4. Andreia Costa 

o 5. David Lopes 

o 6. Nuno Santos 

o 7. Rúben Silva 

• 2ºTCMRPP – Técnico Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade 

o 8. Cátia Brito 

o 9. João Santos 

o 10. Marta Lopes 

o 11. Sandra Lourenço 

o 2ºTER – Técnico de Energias Renováveis 

o 12. Alexandre Machado 

o 13. Leonardo Bispo 

o 14. Vasco Chivindze 

• 2ºTA2De3D – Técnico de Animação 2D e 3D 

o 15. João Santana 

o 16. Tatiana Moura 

• 2ºTMIE – Técnico de Manutenção Industrial/Electromecânica 

o 17. Leandro Bispo 

o 18. Ricardo Bordalo 

o 19. Tiago José 

• 2ºTT – Técnico de Turismo 

o 20. Ana Rita Joaquim 

o 21. Daniel Vicente 

Professores acompanhantes: Ana Colaço e Ana Cláudio. 

 

Consulte a notícia do Setubalense "Alunos realizam estágio na Alemanha" 

Consulte a notícia "Alunos da ESCOLA PROFISSIONAL DE SETÚBAL realizam estágio 

na Alemanha" 

Consulte a notícia "Os nossos alunos já estão na Alemanha." 

http://www.osetubalense.pt/index.asp?idEdicao=742&id=24902&idSeccao=5471&Action=noticia
http://www.eps.pt/Noticias/Default.aspx?ID=244
http://www.eps.pt/Noticias/Default.aspx?ID=244
http://www.eps.pt/Noticias/Default.aspx?ID=246


Consulte as mensagens de cada aluno que participou na mobilidade 

Consulte a notícia "FEPSET dimensão europeia de educação" 

Consulte notícia do site da ANESPO - "FEPSET - Alunos realizam estágio na Alemanha" 

 

 

http://www.eps.pt/ProjectosComunitarios/EuroJobs/MensagensAlunosFev2012.aspx
http://www.eps.pt/Noticias/Default.aspx?ID=306
http://www.anespo.pt/anespo-noticias-escolas-desc.php?id=8

