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Atividades do Projeto
Após meio ano de trabalho em conjunto, a equipa do projeto realizou várias atividades importantes e alcançou 

os objetivos planeados do projeto: 

 

 Durante a reunião inicial na Escola de 

Turismo e Comércio de Vilnius, que 

decorrem entre 20 a 21 de novembro de 

2018, as instituições parceiras discutiram e 

selecionaram as competências 

empreendedoras que seriam mais úteis e 

necessárias para estudantes e 

empregadores. 

 

 Cada parceiro de EFP discutiu e identificou 

com os seus professores e parceiros 

competências empresariais. De acordo 

com 10 sub-competências empresariais já 

resumidas, também discutidas durante 

reuniões on-line, cada grupo de trabalho 

(criou-se quatro grupos de trabalho com 

duas organizações parceiras cada) 

analisou três competências, daí que se 

espera que cada grupo de trabalho 

organize de forma independente o 

processo de revisão e atualize as 

descrições de competências e os sistemas 

de referência e compartilhe as versões 

atualizadas até 10 de maio de 2019. 

 

 Criou-se o site do projeto – 

www.vesvet.vtpvm.lt e este contém todas 

as informações referentes à implementação 

das atividades do projeto, assim como 

informações e resultados das reuniões do 

projeto. 

 

 Criou-se a brochura do projeto e este 

existe em todos os idiomas parceiros. 

 

 Um artigo sobre o projeto VESVET foi 

publicado em www.qswownews.com. 

 

 

http://www.vesvet.vtpvm.lt/
http://www.qswownews.com/
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Reunião Inicial em Vilnius 

 

 Na primeira reunião em Vilnius, todos os 

parceiros do projeto prepararam uma 

apresentação sobre a instituição que 

representam, assim como a atividade 

principal que irão ter no projeto. 

 

 Os parceiros da Escola de Turismo e 

Comércio de Vilnius mostraram as salas 

de formação dos diferentes cursos aos 

outros parceiros, tais como laboratórios de 

cozinha e comércio, etc. 

 

 Durante esta reunião, os parceiros do 

projeto discutiram a ideia básica do 

projeto, principais objetivos, atividades, 

resultados esperados, plano de recursos e 

alocação de fundos, requisitos qualitativos 

e quantitativos para todo o projeto, a fim de 

alcançar resultados e criar produtos 

inteligentes. 

 

Os Parceiros também discutiram: 

• a análise de necessidades que serão 

realizadas a nível nacional de todas as 

escolas participantes de EFP, a metodologia 

de desenvolvimento acerca da designação 

das competências de empreendedorismo, a 

extensão desta análise de necessidades, as 

partes estruturais e o feedback; 

• as etapas de desenvolvimento de um 

sistema de validação de competências de 

empreendedorismo em alunos de EFP, no 

que diz respeito à aquisição de competências 

de empreendedorismo através das práticas 

comerciais e interface de EFP; tarefas 

relacionadas com a competência de 

empreendedorismo nas descrições de EFP; 

• tarefas de trabalho na abordagem de validação e aprendizagem orientada por competências; atividades 

iniciais relacionadas com as orientações práticas dos alunos em ambientes de estágio para o desenvolvimento 

dos orientadores de estágio. 
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Jogos VESVET  

 
 

 

 O projeto VESVET emprega metodologias 

avançadas de aprendizagem, incluindo 

aprendizagem baseada em jogos, na 

tentativa de aumentar a motivação e o 

envolvimento do aluno. Durante a 

implementação do projeto, será preparado 

um conjunto de material gamificado para o 

curso de formação no sentido de apoiar os 

formadores de EFP nos módulos de 

empreendedorismo (IO3). 

 

 Este curso conterá uma série de 

exercícios gamificados, material de 

orientação, ferramentas educacionais e 

jogos para a implementação de 

competências empreendedoras em 

currículos de formação já existentes. 

 

 Estas ferramentas permitirão que os 

formadores introduzam módulos de 

empreendedorismo e aprendizagem 

empresarial numa variedade de cursos de 

EFP.  

 

 Os parceiros do projeto também tiveram a 

oportunidade de ter acesso a jogos 

educativos já criados por parceiros do 

projeto da Universidade Nottingham Trent.  

 

 Durante a reunião inicial, os parceiros do 

projeto também explicaram quais as 

competências de empreendedorismo 

consideradas mais importantes para os 

formadores e alunos de EFP através do 

jogo. 
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VESVET Conjunto de competências   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A lista de competências é o resultado de várias reuniões com professores e empregadores do EFP 

nos países parceiros. 

 As competências são estruturadas ao longo de quatro domínios de competência que o sistema 

Europass prevê - competências técnicas ou profissionais e competências pessoais, sociais e 

organizacionais. Esta estrutura foi escolhida de modo a posteriormente permitir que os alunos 

participantes apresentassem, com mais facilidade, os resultados da sua validação de competências 

utilizando as ferramentas do Europass. 

 

 

Eventos futuros 
 

 A 2ª reunião da equipa VESVET é 

organizada por Zaeynep Mehmet Donmez 

Mesleki e Teknik Anadolu Lisesi (Turquia) 

de 15 a 16 de maio de 2019. Esta reunião 

será organizada em conjunto com o 

workshop sobre os resultados dos 

parceiros das escolas VET –  

empregadores – inquérito e feedback sobre 

as competências empreendedoras e dos 

alunos. 

 Durante a segunda reunião, os parceiros 

discutirão e partilharão experiências sobre 

o desenvolvimento da Metodologia de 

desenvolvimento da Competência 

Empreendedora, Level5, Manual de 

Professores / Supervisores com situações 

simuladas com guiões de vídeo e o 

desenvolvimento do curso de formação em 

competências empreendedoras para 

alunos. 

Sub-competências do empreendedorismo e sentido de iniciativa 

Competências técnicas tais como: engenharia, 
eletrônica, cabeleireiro, mecatrônica, etc. 
 
As competências técnicas estão relacionadas com 
as competências profissionais concretas da área de 
estudo dos alunos. Geralmente, são abordados por 
esquemas formais de avaliação das instituições de 
EFP, como exames e testes. 

Competências sociais 
 
 
- Trabalho em equipa (incluindo aspetos de 

diversidade e interculturalidade) 
- Comunicação (incluindo aspetos de 

diversidade, interculturalidade e trabalho em 
rede). 

Competências organizacionais 
 
- Gestão de recursos (incluindo tempo, 

informação, planeamento e implementação) 
- Flexibilidade/adaptabilidade 
- Liderança (incluindo sentido de iniciativa e 

tomada de decisão) 
- Pensamento crítico (reflexão e avaliação em 

relação aos valores, sustentabilidade e ética) 
 

Competências pessoais 
 
- Criatividade (e visão) 
- Autonomia (e orientação para os objetivos) 
- Liderança (incluindo sentido de iniciativa e 

tomada de decisão) 
- Solução de problemas 
- Reflexão e avaliação (incluindo autorreflexão) 
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Contatos 

 

Ramune Vadeikyte 

Escola de Turismo e Comercio de Vilnius  

Zirmunu st. 143, Vilnius 09128 

Lituânia 

Email: ramuneva@gmail.com 

 
Siga as atividades do projeto e junte-se ao grupo do LinkedIn ou no site: http://vesvet.vtpvm.lt/ 
 

 

 
Parceiros VESVET 

 
 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement 

of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible 

for any use which may be made of the information contained therein. 


