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Designação do Curso 

Inglês para Técnicos de Desenvolvimento Local 

 

Objetivos Gerais 

Utilizar a língua inglesa em contextos formais, no âmbito da participação em 

programas europeus de intercâmbio, utilizando a leitura a escrita e a 

oralidade de forma independente. 

Utilizar a língua inglesa oral, de forma independente, em contextos 

informais (viagem e confraternização), em programas europeus de 

intercâmbio. 

 

Objetivos Específicos 

No final da formação, os formandos devem ser capazes de: 

 Interpretar, de forma independente, textos formais e técnicos, da área 
da ação social, em língua inglesa; 

 Interpretar, de forma independente, diversas conversações em inglês, 
que abordem: o quotidiano, as rotinas em viagem e a participação em 
reuniões subordinadas às temáticas da ação social; 

 Produzir enunciados orais, de forma independente, que abordem: o 
quotidiano, as rotinas em viagem e a participação em reuniões 
subordinadas às temáticas da ação social; 

 Interagir em língua inglesa, de forma independente, em diferentes 
contextos: o quotidiano, as rotinas em viagem e a participação em 
reuniões subordinadas às temáticas da ação social; 

 Utilizar a língua inglesa escrita, de forma independente, na produção de 
textos sobre temáticas da ação social; 

 Utilizar a língua inglesa escrita, de forma independente, na produção de 
candidaturas ao Horizonte 2020, como líderes ou como parceiros; 

 Traduzir de forma independente, enunciados escritos, em inglês, para 
português. 
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Destinatários 

Técnicos de ação social e de Associações de desenvolvimento económico, de 

juventude e desporto. 

 

Modalidade de Formação 

Formação contínua. 

 

Forma de Organização da Formação 

Formação presencial. 

 

Conteúdo Programático 

Módulos 
Carga Horária8 

SC CT PS 

Compreensão de enunciados em inglês 

Gramática 

Prática textual 

Prática de oralidade 

Contextos: ao telefone, em viagem, participação em 

reuniões, produção de enunciados escritos – resumos 

de reuniões 

Horizonte 2020 – organização do programa 

Elaboração de candidaturas ao Horizonte 2020 – Calls, 

forms, partnerships 

Receber pessoas em inglês – organizar study visits 

Participar em study visits abroad 

 50  

 

Duração: 50 horas 

Data de Início: a definir 

 

Local de Realização da Formação: 

Centro de Formação da AEA 

Rua Dr. Miguel Pinto Martins 

4600-090 Amarante 

 

                                                 
8 Carga horária dividida em SC – Sociocultural, CT – Científico-Tecnológica e PS – Prática Simulada. 



aea_48.01__Plano de Formação 19

Metodologias de Avaliação 

Prova escrita e verificação prática. 

 

Critérios de seleção dos candidatos 

A participação dos formandos nas ações é efetuada com base num processo 

de recrutamento e seleção que obedece aos seguintes critérios, 

selecionados em função da modalidade de formação em causa: 

Relevância das competências e dos conhecimentos visados na formação 

para a sua atividade profissional; interesse, motivação, expectativas, 

disponibilidade. 

 


