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O que foi discutido na segunda 
reunião transnacional do projeto?
Os parceiros do VETFest reuniram-se em Avellino, 
Itália, na sede da CONFORM (Consulenza Formazi-
one e Management Societa Consortile) nos dias 11 e 
12 de fevereiro de 2020.
Os principais debates incidiram na conclusão dos 
questionários nacionais que levariam à criação do 
Booklet com sugestões de boas práticas atuais no 
campo do EFP.
Todos os parceiros trocaram técnicas e métodos 
eficazes para o estabelecimento de metodologias 
comuns para a execução dos questionários.

Ao mesmo tempo, a disseminação do projeto foi 
apresentada de forma detalhada, baseando-se nas 
atividades implementadas em cada país da parceria.
De forma particular, o EUROTraining, a organização 
líder da disseminação, identificou os grupos-alvo do 
projeto e apresentou algumas ideias sobre como 
aumentar o envolvimento e, assim, permitir a trans-
ferência dos resultados do projeto para um público 
mais alargado.
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A edição de Primavera da newsletter do VETFest 
está aqui! Parceiros de Portugal, Grécia, Itália, 
Espanha e Turquia redefinem as tendências atu-
ais das redes de EFP, ao partilharem ferramentas 
atualizadas para o mercado de trabalho!

O que tem sido feito até hoje?
Entre as restrições impostas pelo corona vírus e o 
cumprimento obrigatório da quarentena para todos 
os parceiros do VETFest (12 Events for Transnation-
al and National VET networks), grandes progressos 
foram registados no cumprimento de metas rela-
cionadas com as boas práticas do EFP.
Com efeito, a parceria terminou a recolha de boas 
práticas em cada país.
Mais especificamente, os questionários dos par-
ceiros permitiram recolher as melhores práticas em 
relação a eventos e atividades associadas à Semana 
Europeia do EFP.
Além disso, os parceiros encontraram boas práticas 
relacionadas com a internacionalização das escolas 
do EFP e com a mobilidade de staff e formandos.
Os parceiros não apresentaram apenas boas práti-
cas para a implementação do EQAVET, como recol-
heram também ferramentas que podem ser aplica-
das no desenvolvimento profissional de professores 
e formadores.
Assim, o projeto VETFest produziu o seu Booklet, 
contendo todas as boas práticas identificadas pelos 
parceiros.
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Estes votaram ainda nas 12 boas práticas mais rele-
vantes para o seu contexto.
Tal levou à criação do 12VETFest Plan, com as 12 
boas práticas mais votadas, que serão depois testa-
das durante a “Implementação do 12VETFest Plan”, 
pacote de trabalho liderado pela CEPROF (Centros 
Escolares de Ensino Profissional, Lda.).

Quais são os próximos passos?
Os parceiros estão dedicados à implementação 
contínua do projeto VETFest.
Apesar de algumas instituições permanecerem 
fechadas durante um longo período de tempo, 
devido à COVID-19, os parceiros mantêm-se al-
tamente motivados.
De facto, o período da quarentena foi uma fase 
desafiadora para todas as organizações do pro-
jeto.
Os parceiros melhoraram as suas competências 
relativas ao teletrabalho e adotaram novos in-
strumentos de comunicação e colaboração online.

Considerando que a próxima reunião internacion-
al terá lugar em Espanha, a parceria está mais do 
que preparada para se ajustar à nova realidade 
trazida por esta crise de saúde internacional.
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