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Intézményi jellemzők:   

Az Associação Intercultural Amigos da Mobilidade (A.I.A.M.) egy  non-profit szervezet, mely az 
európai együttműködési  programokra specializálódva  elősegíti és támogatja a nemzetközi 
mobilitásokat, megszervezi a  nemzetközi találkozókat a  partnerek kölcsönös érdekeinek 
megfelelően, nagy hangsúlyt fektetve a multikulturális és interkulturális környezetre. 
A szervezet központja Észak-Portugáliában található a bragai régióban, közel az Atlanti-óceánhoz. 
Portugáliában Braga, Barcelos, Esposende Beach, Praia da Rocha (Algarve) és Funchal (Madeira-
szigetek) területén szervez mobilitásokat. 
Az intézmény egyik fő célja, hogy összefogott, dinamikus közeget biztosítson oktatási, kulturális, 
szociális, rekreációs projektek megvalósításában, melyek egyben kifejezik az egyesület küldetését, 
értékeit, céljait. 
Az intézmény által szervezett projektekben minden állampolgár részt vehet helyi, nemzeti és 
nemzetközi szinten, köszönhetően szerteágazó kapcsolatrendszerének és hálózatának más állami és 
magán szervezetekkel. Nemtől, foglalkozástól, vallástól, nemzetiségtől függetlenül  mindenki részese 
lehet az A.I.A.M által szervezett mobilitásoknak. 
Az A.I.A.M-nek, mint fogadó intézménynek az egyik célkitűzése, hogy lehetőséget adjon a más 
országból érkező résztvevőknek szakmai irányultságuk fejlesztésére, tapasztalatszerzésre a munka 
világában, ezzel is gyarapítva különböző kompetenciáikat. A mobilitások által a partnerek lehetőséget 
kapnak tudásuk bővítésére, mely megalapozhatja sikeres szakmai karrierjüket. 
Az Associação Intercultural Amigos da Mobilidade szélesre tárja kapuit minden új projekt előtt, ahol 
az egyének és közösségek megvalósíthatják ötleteiket, célkitűzéseiket. 
2012-ben az  Intercultural  Association Mobility Friends 263 résztvevőt fogadott, 2013-ban 800-at, 
2014-ben 808 partnere volt a szervezetnek.  2015-ben már több, mint 2000 fő mobilitást sikerült 
megvalósítani  a világ különböző országaiból, mint például Spanyolország, Franciaország, Anglia, 
Olaszország, Belgium, Horvátország, Görögország, Észtország, Lettország, Litvánia, Németország, 
Svédország, Magyarország, Írország, Törökország, Lengyelország, Románia, Finnország, Bulgária, 
Szlovákia, Cseh Köztársaság, Szlovénia, Macedónia, Hollandia, Svájc, Uruguay, USA, Oroszország, 
Marokkó és Egyiptom. 
 
Speciális szakértelem, jártasság: 

Nuno Varajão Barbosa, aki a szervezet elnöke 1994 óta tanít menedzsmentet, közgazdaságtant, 
számvitelt és marketinget. 2004 óta dolgozik az A.I.A.M-nél. 
Több portugáliai középiskolában- Bragaban, Trofaban, Santo Tirsoban- alapította meg és vezette az 
Európai Klubot, mely kimondottan a különböző európai projektek megvalósítására szakosodott. 
16 éven keresztül irányított on-the-job tréningeket, melyeken Európa különböző országaiból vettek 
részt diákok. 
Jelenleg a Mobility Friends vezetőjeként tevékenykedik. 



Rendszeresen koordinálta a Leonardo da Vinci és Comenius programokat, melynek során számos 
országba ellátogatott, így Törökországba, Svájcba, Boszniába, Montenegróba, Skóciába, Wales-be, 
Izlandra, illetve az összes uniós tagállamba.  
Fernando Carvalho a szakmai gyakorlatokat bonyolítja le a szervezetben, és az ő vezetése alatt 
működik a barcelosi középiskola Európai Klubja is. 18 éve dolgozik az oktatásban és nagy 
tapasztalattal rendelkezik a szakmai gyakorlatok lebonyolításában és a gyakorlatok nyomon 
követésében. 25 európai országban járt már, és számos Comenius és Leonardo da Vinci programban 
vett részt. 
A szervezet munkatársainak kiemelten fontos az egyes országok szokásairól, kultúrájáról, 
gasztronómiájáról, történelméről, oktatási rendszeréről való teljes körű tájékozottság, ezzel is 
minőségi szolgáltatást nyújtva a mobilitások résztvevőinek. 
Az Erasmus + programok keretein belül szakmai gyakorlatok szervezésével és nyomon követésével is 
foglalkozik a szervezet, ahol biztosítják az ellátást és a szállást, nyelvi kurzusokat, tréningeket 
szerveznek, illetve a résztvevők, tanárok és diákok egyaránt, különböző szemináriumokon és 
tanulmányi kirándulásokon vehetnek részt a mobilitási programok keretein belül. 
Mivel a szervezet vezetősége gazdag tapasztalattal rendelkezik az oktatás és szakképzés területén, a 
szervezet támogat minden európai projektet, képző és fogadó intézményként minden szinten 
megfelel ezen projektek kritériumainak. 
Az A.I.A.M. sikere a minőségben és a hozzáértésben rejlik, mely a munkatársak dinamizmusának és 
motiváltságának, kivételes szervezői készségüknek és a szolgáltatások kiemelkedő minőségének 
köszönhető. A szervezet működésének egyik legfőbb elve, hogy tagjai minden olyan tevékenységben 
részt vegyenek, amelyek elősegítik az intézmény minőségbeli fejlődését. 
Az Associação Intercultural Amigos da Mobilidade legfontosabb célja az, hogy a mobilitások 
résztvevői teljes körű szakmai tapasztalatot szerezzenek, és bepillantást nyerjenek a portugál 
emberek mindennapjaiba, mely által felejthetetlen élményekkel lesznek gazdagabbak. 


