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Mobilidade2009 

 

A Fundação Escola Profissional de Setúbal, sendo uma Escola Profissional 

vocacionada para a formação inicial, 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, promovendo 

a internacionalização da Aprendizagem. 

O Projecto Mobilidade EuroSkills+ 2, foi desenvolvido tendo como parceiro o 

Dundee College, Escola Profissional na Escócia. Este projecto teve como objectivo 

específico favorecer a Dimensão Europeia dos sistemas de Educação e 

Formação em articulação com o mundo empresarial. 

O projecto contemplou dois períodos de Mobilidade diferentes: em Fevereiro/2009 

para alunos do 2º Ano de Informática e em Agosto-Setembro/2009 para alunos de 

3º Ano. 

 

Os estágios do 1º fluxo foram realizados durante o mês de Fevereiro de 2009, na 

área de Informática, com a participação de 4 alunos e a Professora acompanhante 

Sara Cabral. 

 

O 2º fluxo foi composto por alunos do 3º Ano de diferentes áreas de formação. 

Estes alunos realizaram a sua mobilidade em Agosto/Setembro de 2009 e, foram 

acompanhados pelo Professor Marco Ferreira. Os estágios tiveram a duração de 4 

semanas e, foram certificados pelas entidades de envio e de acolhimento. O 

Projecto foi desenvolvido com o apoio da Agência Nacional PROALV através do 

Programa Leonardo da Vinci. 

  

Os estágios foram um sucesso 



Testemunhos dos alunos sobre a experiência Mobilidade 

 

"Esta experiência na Escócia foi bastante importante para mim pois permitiu-me 

alargar em muito os meus conhecimentos e conhecer uma nova cultura." 

Paulo Almeida 

 

“Foi uma das se experiências que me fez crescer mais, conhecer um pais, uma 

cultura, trabalhar com gente que não falava a mesma língua que eu e viver e 

conviver com pessoas “desconhecidas” foi bastante enriquecedor, sem dúvida que 

repetia muitas mais vezes” 

Mara Martins 

 

"Foi a experiência mais gratificante que já tive até hoje." 

Micael Silva 

 

"Foi uma aventura divertida" 

Filipe Mota 



 

“Foi uma experiência deveras inspiradora, abriu novos horizontes e aprendi 

bastante. A cultura e a formação das pessoas leva-nos a pensar se não estamos 

mal em certos aspectos… Gostava de voltar para recordar momentos, locais, que de 

certa forma foram importantes a vários níveis. Incentivo a todos que tenham a 

oportunidade de passar o quotidiano numa cultura diferente pois aprendem e 

crescem com ela.” 

Filipe Oliveira 

 

“Foi uma experiência bastante gratificante e enriquecedora, que me abriu várias 

portas para o futuro.” 

Rafael Albuquerque 

 

“Foi a melhor experiência que alguma vez tive, não só me fez crescer 

profissionalmente assim como pessoalmente, não há nada como conhecer melhor a 

nós próprios e o que nos rodeia.” 

Rita Vieira 



 

"Uma experiência além fronteiras única capaz de idealizar os ideais e ambições de 

qualquer pessoa" 

Bruno Teixeira 

 

"Foi uma experiência bastante enriquecedora a todos os níveis que irá ficar 

recordada para a vida, onde tive o privilégio de conhecer outro país, outras pessoas 

com personalidades muito diferentes, de ganhar mais confiança na comunicação 

com pessoas de outras nacionalidades e principalmente de saber como é ter uma 

vida mais independente. " 

Ana Bate 

 

“Uma amostra de um futuro.” 

Fernando Silva 

 
 


