EFTA in Motion
IFTA in Motion é o título do 5º projeto de
mobilidade internacional promovido pela escola
para o ano letivo 2016/2017 que comtemplou um
total de 22 bolsas.

Os fluxos
De 29 de maio a 01 de setembro de 2017
12 bolsas | estágios curriculares
- Viena , Áustria
- Londonderry, Reino Unido
- Arezzo, Itália
- Espanha, Sevilha
De 13 de setembro a 20 de dezembro de 2017
6 bolsas | estágios extracurriculares
- Viena, Áustria
- Arezzo, Itália
De 16 a 20 de outubro de 2017
2 bolsas | STAFF da EFTA
- Orebro, Suécia
De 10 a 17 de março 2018
2 bolsas | STAFF da EFTA
- Antuérpia, Bélgica

Os nossos parceiros

PROJETO
EFTA IN
MOTION
O que nos trouxe?

Erasmus+
Programa financiado pela União
Europeia nos domínios da
educação, da formação, da
juventude e do desporto para o
período de 2014-2020.

"Durante 3 meses vivi a
melhor experiência da
minha vida. Desde o
início que me senti
completamente
apaixonada pela cidade
(...) arrisquem!"

A experiência da EFTA no âmbito
dos projetos de mobilidade

Diana Familiar, aluna de Turismo

internacional desde 2013 foi
reconhecida através da atribuição
a nível nacional do Prémio

Práticas

Boas

Erasmus+ 2016.

Atualmente tem a terminar o
projeto EFTA in Motion, que reflete
a colaboração com outras
entidades europeias, proporcionado
aos alunos e colaboradores uma
experiência internacional que
permita afirmar a EFTA voltada

"No dia em que fui para o
bar da piscina bati o
recorde de vendas de
Verão do Hotel (...) tirei o
máximo proveito e fiz
amigos para a vida"
Rúben Ferreira,
aluno de Restaurante/bar

para o futuro e para a Europa.

"Aconselho
vivamente a amigos
realizarem estágio
noutro país (...) a
minha experiência foi
inesquecível”
Bruno Abelho, Recém formado em Turismo
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