
 

  
  

 

 EuroApprentices 
A iniciativa EuroApprentices, surge pela necessidade de criar uma Rede Europeia de contactos, 

constituída por ex-formandos do setor de Ensino e Formação Profissional (EFP, que realizaram uma 

mobilidade no âmbito do Programa Erasmus+,). 

 

 

 

Início da Rede 

A rede dos EuroApprentices incentiva 

formandos que efetuaram uma mobilidade de 

formação profissional no estrangeiro a trabalhar 

em conjunto a nível nacional e internacional, 

para encorajar outros colegas a aproveitar as 

oportunidades do programa Erasmus+ para 

formandos do EFP. 

 

Todos os anos, a rede EuroApprentices junta 

formandos num Encontro Anual, realizado em 

diferentes locais da Europa. O encontro é uma 

oportunidade para os EuroApprentices 

partilharem as suas histórias individuais de 

sucesso de mobilidades no estrangeiro, 

conhecerem outros formandos e aprendizes 

europeus e reforçar a sua identidade enquanto 

Rede Europeia de colegas. 

 

Os dois primeiros encontros da rede 

EuroApprentices foram realizados na Alemanha 

em 2017 e na Áustria em 2018, Malta foi o País 

escolhido como destino em 2019. Em 2020, o 

local do encontro ainda está a ser equacionado. 

 

Esta é uma oportunidade única para 

formandos portugueses continuarem a 

sua experiência e partilhá-la com 

orgulho, representando a sua instituição 

de envio e a Agência Nacional Erasmus+ 

Educação e Formação. 

 

 

Objetivos da Rede 
 

 A rede EuroApprentices 

 

1. Dar um rosto e uma história pessoal, às 

oportunidades de aprendizagem/estágio. 

 

2. Aumentar a visibilidade do programa 

Erasmus+ em Portugal, a nível regional e 

local. 

 

3. Ajudar a motivar outros formandos para 

participar em mobilidades e aumentar 

a atratividade do Ensino e Formação 

Profissional. 



 
 
 
 
 

    

O Papel de um EuroApprentice 
 

O papel do EuroApprentice é contribuir para aumentar a visibilidade do programa Erasmus+ 

no seu país e, motivar outros formandos, de empresas e instituições de EFP, a participarem no 

Programa! Como? Ao partilharem as suas experiências de aprendizagem em mobilidade no 

estrangeiro e, os benefícios da mesma tanto a um nível pessoal como profissional. Para isso, o 

EuroApprentice contará com o apoio e a formação da Agência Nacional Erasmus+ Educação e 

Formação (ANE+EF). 

 

 

O EuroApprentice irá: 

 
1. Realizar uma Formação, 

organizada pela ANE+EF, em 

Lisboa, 06 de fevereiro de 2020. 

 
O objetivo da formação é permitir que os 

EuroAprendices selecionados integrem a 

rede e conheçam os colegas que já fazem 

parte da Iniciativa. Desta forma ficaram a 

perceber o que deles se espera e quais 

serão as suas responsabilidades enquanto 

EuroAprendices. 

 

 
2. Participar no Encontro Anual dos 

EuroApprentices, em maio de 

2020. 

 

O objetivo deste Encontro é reunir os 

EuroApprentices selecionados pelas 

Agências Nacionais em diferentes países. 

 

Terão oportunidade de trabalhar em 

equipa, fortalecer a identidade da Rede e 

aprender como comunicar e disseminar 

experiências a diferentes públicos-alvo. 

 

 

 

 

3. Completar as seguintes atividades 

(até dezembro de 2020): 

 

Partilhar a sua experiência Erasmus+ nas 

redes sociais: p. ex. divulgação da 

experiência em blogs e outras plataformas 

(mínimo duas atividades). 

 

Partilhar a sua experiência de mobilidade 

Erasmus+ realizando Apresentações ou 

Atividades em Eventos realizados em 

Portugal com o apoio da ANE+EF (mínimo 

2 atividades). 

 

Estar disponível para aceitar e participar 

em eventos de ANE+EF para partilhar a 

sua experiência de mobilidade. 


