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O objetivo principal do projeto é o
desenvolvimento de Unidades de
Formação de Curta Duração (UFCD),
recursos e módulos, para melhorar as
competências
em
matéria
de
sustentabilidade
dos
trabalhadores
do
setor
da
construção,
manutenção
e
reabilitação de edifícios. O uso dos
princípios metodológicos do Sistema
Europeu de Créditos para a Educação
e Formação Profissional (ECVET) no
desenvolvimento das UFCD permitirá
a sua posterior integração neste
sistema e facilitará a transparência
das
qualificações
e
o
seu
reconhecimento em todos os países
europeus.
Serão desenvolvidas cinco UFCD a ser
integradas na formação profissional
de
carpinteiros,
pintores,
pedreiros, técnicos de construção
e instaladores de painéis solares.
Também será desenvolvida uma
unidade transversal sobre conceitos
básicos em construção sustentável e
"edifícios de balanço energético quase
zero, nZEB”.
Um segundo objetivo é melhorar as
informações fornecidas aos clientes
através do desenvolvimento de um
guia para apoiar as decisões de
compra relacionadas com produtos e
materiais
de
construção,
e
contratação
de
profissionais
qualificados.
O Projeto FORMAR, Nº: 539465-LLP1-2013-1-PT-LEONARDO-LMP
é
apoiado
pelo
Programa
de
Aprendizagem ao Longo da Vida,
Leonardo da Vinci, na categoria de
Projetos
multilaterais
na
ação:
“Desenvolvimento de Inovação”, e na
prioridade: “Implementação do ECVET
para
a
transparência
e
o
reconhecimento dos resultados da
aprendizagem e qualificação”.

O projeto tem a duração de 36 meses,
de 1 de outubro de 2013 a 30 de
setembro de 2016.
A parceria é composta por 9 parceiros
de três países da União Europeia
(Portugal, Espanha e França), sendo o
LNEG (Portugal) o Coordenador.
Pretende-se que o projeto FORMAR
contribua para o desenvolvimento das
qualificações nacionais e setoriais, em
cada país.
Contatos:
Coordenador: LNEG
info@formarproject.eu
Parceiros responsáveis pela Disseminação:
BLUECITY - Portugal
bluecity@formarproject.eu
CIRCE - Espanha
circe@formarproject.eu
NOBATEK - França
nobatek@formarproject.eu

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

