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Projeto VET_GPS: celebrando 1 ano de sucesso e parceria!
Os parceiros do projeto VET_GPS celebram este mês, 1 ano de parceria Europeia para o
desenvolvimento de um conjunto de ferramentas, guias e materiais de apoio à avaliação e
desenvolvimento de competências transversais de jovens formandos. Dirigidos a formandos,
gestores, formadores e psicólogos educacionais da formação profissional, estes materiais são
essenciais para que estes profissionais apoiem formandos na aquisição e monitorização das duas
competências transversais, essenciais para o seu desenvolvimento pessoal, participação social e
sucesso em contexto de trabalho.
VET_GPS celebrates this month one year since the partnership started to work towards the
development of a wide set of tools, guides and materials addressed to trainees, VET managers, VET
counsellors and VET trainers/teachers, in order to improve their soft skills, which are essential for
their personal development, social participation and workplace success. VET_GPS is a European
funded project managed by a consortium of 9 partners coming from different EU countries;
Portugal, Spain, Italy, Austria and Belgium.

VET_GPS é um projeto cofinanciado pela Comissão Europeia e conta com 9 parceiros de
Portugal, Espanha, Itália, Áustria e Bélgica. Durante este primeiro ano de projeto, a parceria
desenvolveu o “Guia para a integração de competências transversais na oferta de formação
profissional”, que será disponibilizada centros e profissionais da formação profissional, tendo
como objetivo a integração de competências transversais na sua oferta. Este guia é a base
fundamental para o desenvolvimento de outros dois produtos que a parceria já está a
desenvolver: 1. Ferramentas para a Orientação e Coaching Profissional, que inclui uma
ferramenta de autoavaliação das competências transversais, um programa de
desenvolvimento de competências transversais e um guião de aconselhamento de apoio a
psicólogos educacionais; 2. Programa de Desenvolvimento Profissional de
Formadores/Tutores, que consiste num plano de formação com teoria, exercícios e atividades
que permitam que os profissionais de centros de formação profissional (formadores,
psicólogos educacionais e/ou tutores), integrem as competências transversais nas suas
atividades diárias com formandos. Estes produtos serão implementados em centros de
formação profissional em Portugal, com a orientação da Mentortec e ANESPO, durante o ano
de 2019.
Caso tenha interesse em participar no teste piloto contacte Andreia Monteiro através
Acompanhe todas as notícias no nosso website e Facebook.
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