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IDEIAS - CHAVE

Os parceiros do projeto acreditam, 
que:

•	 as mobilidades europeias 
são um fator-chave para o 
sucesso da EFP no presente 
contexto económico e social; 

•	 o sucesso das mobilidades 
europeias de EFP não é 
apenas uma idea, nem se 
refere unicamente a fatores 
emocionais; há indicadores 
precisos que o demonstram; 

•	 o conhecimento e uso de 
tais indicadores permitem 
planear, implementar e 
explorar experiências de 
mobilidade mais efetivas 
e eficientes, indo ao 
encontro das necessidades 
de satisfação pessoal 
e empregabilidade 
dos participantes, de 
valor acrescentado 
para as empresas e de 
desenvolvimento cultural e 
social da comunidade

www.roi-mob.eu
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DE QUE TRATA O 
PROJETO?

Todas as pessoas referem 
que as experiências de 
trabalho no estrangeiro são 
úteis e enriquecedoras e que 
facilitam a empregabilidade e o 
desenvolvimento de competências 
pessoais, entre outros aspetos.

Em que se baseiam estas 
afirmações? Como podemos 
medir o retorno do investimento 
que estudantes, empresas e 
escolas fazem, por exemplo, 
em termos de tempo, dinheiro, 
empenho, disponibilidade para 
sair da sua “zona de conforto” ou 
colocar-se à prova noutro país?

O tema é ainda mais relevante se 
considerarmos que o programa 
Erasmus+KA1 para a Educação 
e Formação Profissional (EFP) 
cofinancia num valor superior 
a 1 bilião de euros milhares de 
projectos de mobilidade que 
envolvem centenas de milhares 
de participantes em formação em 
contexto de trabalho. 

Discutir a mobilidade é também 
complexo. Os programas de 
mobilidade são úteis para quem? 
Para estudantes, empresas 
ou sistema económico? Como 
deve ser medida a sua utilidade 
no que concerne à formação e 
desenvolvimento pessoal? Em 
termos de empregabilidade, de 
perspetivas de trabalho, de salário 
ou de competitividade geral do 
sistema? 

Além disso, o impacto das 
mobilidades também se pode 
verificar em aspetos como o 
envolvimento das famílias, 
mudanças pessoais, capacidades 
interrelacionais e transculturais, 
entre outras



OBJETIVOS DO 
PROJETO?

O ROI-MOB visa contribuir para 
clarificar os ganhos associados 
à mobilidade, identificando e 
testando alguns indicadores 
adequados para medir o “Retorno 
do Investimento” em Mobilidades 
Europeias para a EFP (em 
especial para participantes com 
mais de 19 anos e qualificação 
nível 4 ou superior). Para isso, 
haverá investigação de fatores 
que afetam as mobilidades 
e a conceção de métodos e 
ferramentas que as potenciam. 

Os objetivos são:
•	 aumentar a qualidade das 

mobilidades para fins de 
aprendizagem; 

•	 atrair mais participantes para 
as mobilidades europeias; 

•	 aumentar o número de 
empresas europeias 
interessadas em acolher 
participantes em mobilidade; 

•	 apoiar o desenvolvimento de 
políticas de mobilidades junto 
de promotores e diferentes 
parceiros

O MÉTODO ?

O projeto inicia-se com uma 
recolha de dados junto de 
diferentes stakeholders dos 
países parceiros: Agências 
Nacionais Erasmus+, entidades 
de EFP, empresas e associações, 
participantes, etc..

Os dados recolhidos vão servir 
de base para a definição de 
indicadores que permitam medir 
o Retorno do Investimento em 
Mobilidades de EFP. Com base 
nestes indicadores, os parceiros 
vão planear uma segunda fase 
para testar estes indicadores 
em mobilidades em curso, 
junto de uma amostra de 4.800 
stakeholders.

Os dados serão analisados e 
os indicadores ponderados e 
convertidos num único indicador 
composto. Os resultados serão 
apresentados sob a forma 
de um “sistema de medição” 
compreensivo, incluindo uma 
“toolbox” de análise para 
organizações parceiras e outras. 

Uma fase final de trabalho com os 
stakeholders permitirá a avaliação 
e o ajuste deste indicador 
composto

 
 

RESULTADOS

•	 Um questionário que 
documenta os fatores 
considerados, pelos 
stakeholders, como motores 
das mobilidades europeias 
para EFP; 

•	 Um conjunto de indicadores 
que permitem medir o 
Retorno do Investimento em 
Mobilidades para EFP; 

•	 Um relatório sobre o atual 
Retorno do Investimento em 
Mobilidades para EFP nos 
países parceiros;  

•	 Uma ‘toolbox’ que reúne 
todos os itens acima e 
oferece diretrizes para 
replicar os processos e 
boas práticas, além de 
recomendações para integrar 
os resultados nas políticas 
de mobilidade ao nível 
organizacional



PARCEIROS

Projecto financiado com o apoio da Comissão Europeia.
A informação contida nesta publicação (comunicação) vincula 
exclusivamente o autor, não sendo a Comissão responsável pela 
utilização que dela possa ser feita.

Cofinanciado pelo 
Programa Erasmus+ 
da União Europeia

I.F.O.A. – Istituto Formazione Operatori Aziendali 
(Italia) boetti@ifoa.it

Università degli Studi di Padova
- Scienze Statistiche (Italia)

fabbris@stat.unipd.it
boccuzzo@stat.unipd.it

Regione Emilia-Romagna (Italia)
milena.garavini@regione.emilia-romagna.it

Arbeit und Leben Hamburg (Deutschland)
nicola.schreiner@hamburg.arbeitundleben.de
katrin.busche@hamburg.arbeitundleben.de

INCOMA (España)
projects@incoma.net

Hamburger Institut für Berufliche Bildung 
(Deutschland)

gunnar.binda@vet-projekte.de

EUROYOUTH Portugal (Portugal)
projects@euroyouth.org

EfVET - European Forum of Technical and Vocational 
Education and Training (Belgium)

vc@efvet.org
ag@efvet.org


