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O programa de visitas de estudo é um programa da UE destinado a decisores 
políticos e especialistas dos sectores da Educação e Formação Profissio-
nal. Este programa oferece a oportunidade de efectuar uma curta visita de 
três a cinco dias a um dos 31 países europeus com o objectivo de aprender 
mais sobre um aspecto específico da aprendizagem ao longo da vida. Terá a 
oportunidade para conhecer mais sobre as iniciativas políticas de sucesso, 
observar os exemplos de boas práticas noutros países e poderá estabelecer 
contactos com os seus homólogos de toda a Europa. Será igualmente infor-
mado dos últimos desenvolvimentos em matéria de ensino e formação pro-
fissional ao nível da UE, e irá aprender de que forma estes desenvolvimentos 
são implementados ao nível nacional dos Estados-Membros. Poderá aplicar 
as conclusões da visita na sua actividade profissional diária e estabelecer 
novos contactos que podem ser utilizados para a criação de redes.

Quem pode participar?
Os membros de um sindicato ou uma organização patronal são convidados a 
participar. Os participantes podem ser também responsáveis pela formação em 
empresas, pequenas e médias empresas (PME), delegados do pessoal, repre-
sentantes de câmaras e organizações económicas de países participantes no 
programa, directores de centros de ensino e formação profissional privados (1).

Quais os temas e tópicos de estudo possíveis? 
•   Melhorar o acesso, a equidade, a qualidade e a eficácia no ensino e for-

mação profissional;
•   ensino e formação para a empregabilidade;
•   implementação de ferramentas, princípios e quadros comuns europeus 

para a aprendizagem ao longo da vida;
•   tendências e desafios nas estratégias de aprendizagem ao longo da vida.

Quais os destinos possíveis?
As visitas de estudo têm lugar nos 27 Estados-Membros da UE, na Islândia, 
Liechtenstein, Noruega e Turquia. 

Quem financia a visita de estudo? 
Serão concedidas ajudas para as despesas de deslocação e diárias. A agên-
cia nacional do seu país seleccionará os participantes e responsabilizar-se-á 
pelo financiamento das ajudas. Contacte a sua agência nacional para saber 
mais informações sobre os acordos financeiros. 

Como pode candidatar-se?
Deverá completar um formulário de candidatura online e enviá-lo impresso 
para a agência nacional do seu país. 

As visitas são realizadas em que língua?
Deverá ter um bom domínio da língua de trabalho do grupo para poder par-
ticipar de forma activa nas discussões. As visitas de estudos são realizadas 
em inglês, francês, alemão e espanhol.  

(1)   O programa das visitas de estudo está aberto a todos os domínios do ensino e destina-
se a um vasto público. Ver o website das visitas de estudo. 
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