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VET_GPS 
Ferramentas de Orientação para o 
Desenvolvimento de Competências 

Profissionais em Educação e Formação 
Profissional (EFP)



Este projeto tem como objetivo desenvolver um conjunto de ferramentas e 
materiais que permitam a inclusão das COMPETÊNCIAS TRANVERSAIS 
como um aspeto integrado da oferta da EFP, contribuindo para:  

VET_GPS irá desenhar e oferecer um conjunto de ferramentas para 
profissionais de EFP, de forma a promover a aquisição, o desenvolvimento 
e a avaliação das COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS dos estagiários de EFP, 
incluindo:   

COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS, também referidas como competências 
chave ou competências para a vida, são reconhecidas como um fator de 
sucesso que melhora o bem-estar de um indivíduo: a sua autoconfiança; 
autonomia e responsabilidade; satisfação da vida educacional/ social e 

profissional; desenvolvimento da carreira e salário mais elevado. 
Exemplos de COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS:   

Liderança 

Um guia para integração de COMPETÊNCIAS TRANSNVERSAIS na 
oferta EFP 

Um conjunto de ferramentas para orientação e coaching 
profissional

Um programa para o Desenvolvimento de Formadores e Tutores 
Profissionais

Um referencial de qualidade e uma plataforma para a 
cooperação do sistema da EFP

Trabalho em 
Equipa

Communicação

InterpessoalResolução de 
problemas

Soft-Skills

Objetivos

Impacto

A diminuição do 
Abandono Escolar 

precoce/ combate do 
insucesso escolar

Ultrapassar as 
diferenças existentes 

entre as competências 
desenvolvidas em sede 

de formação e as 
necessidades do 
mercado laboral 

Promover a taxa 
de 

empregabilidade 
através da 

orientação a 
jovens estagiários 

O projeto "Ferramentas de Orientação para o 
Desenvolvimento de Competências 

Profissionais em Educação e Formação 
Profissional (EFP)" centra-se na aquisição, no 

desenvolvimento e na avaliação de 
COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS em estagiários 

que frequentam estágios de Educação e 
Formação Profissional (EFP), e que são essenciais 

para o seu desenvolvimento pessoal, 
participação social e sucesso no local de 

trabalho.  


