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GREEN VET CHOICES 
Combater as alterações climáticas e promover a inovação, aumentando 

o interesse nas profissões verdes de EFP através do empoderamento da 

narrativa digital. 

 

 

Sobre o projeto 
 

A mudança climática diz respeito a todos e é uma ameaça muito real 

para a sociedade global, afetando milhões de pessoas e causando 

desastres naturais em todo o mundo. 

A União Europeia está a tomar posição contra as alterações climáticas e 

por um futuro mais verde, lançando várias iniciativas, como o Pacto 

Ecológico Europeu. 

O projeto Green VET Choices junta-se à luta por um planeta mais 

saudável, desenvolvendo e implementando uma metodologia de 

aprendizagem inovadora para aumentar as competências verdes e aumentar o interesse na educação e 

formação profissional verde. As profissões de EFP oferecem oportunidades ricas para indivíduos interessados 

em tecnologias verdes, empreendedorismo verde, negócios sociais verdes e indústrias relacionadas com 

consciência ambiental. Estas profissões desempenham um papel fundamental na busca de um ambiente mais 

saudável e de um crescimento verde nas economias europeias. 

 

Objetivos do Projeto 
 

• Aumentar a consciência ambiental 

• Fomentar o interesse em carreiras de EFP verdes: existem muitas profissões verdes inovadoras e ofertas 

de EFP relacionadas com questões ambientais, mas a consciência destas carreiras possíveis e atraentes 

deve ser aumentada entre os atuais e potenciais alunos de EFP 

• Aumentar as competências necessárias para essas profissões, como habilidades verdes e digitais 

• Aumentar a disposição para estilos de vida ecologicamente corretos 

• Contribuir para a inovação na educação e formação profissional, introduzindo novas e estimulantes 

abordagens de ensino e aprendizagem através do Portal Virtual e Modelo Digital dos projetos, todos 

disponíveis online como REA. 

 

Duração do projeto:  

Fevereiro 2022 – Maio 2024 



 

 

NEWSLETTER 1 
 

 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. [Project Number: 2021-1-IT01-KA220-VET-000032968] 

 

Grupos-alvo 
Através das atividades do projeto, GREEN VET CHOICES visa atingir os seguintes grupos-alvo: 

Grupo-alvo 1 - Beneficiários: 

• Alunos de EFP durante e no final da sua formação de EFP 

• Alunos de EFP em potencial e futuros, como alunos do ensino médio 

 

Grupo-alvo 2 - Profissionais: 

 Formadores e professores de EFP  

 Pessoas a trabalhar em indústrias verdes e profissionais de EFP 

 Mentores em aprendizagem baseada no trabalho 

 

Resultados do Projeto 
Para alcançar os objetivos do projeto, o consórcio irá desenvolver os 

produtos a seguir:  

R1 – Relatório de Pesquisa Green VET Choices: Uma avaliação das carreiras e 

oportunidades de EFP verde nos países parceiros, tendo em consideração as 

circunstâncias nacionais e os desafios climáticos. O Relatório estará disponível 

como resumo executivo e resumo em vídeo em todos os idiomas dos 

parceiros no site do projeto. 

R2 – Portal Virtual do Green VET Choices: Um ambiente de aprendizado aberto e participativo disponível em 

todos os idiomas dos parceiros, que usa uma abordagem de narrativa motivadora para capacitar os usuários 

a tomar suas próprias decisões e descobrir mais sobre carreiras verdes. 

R3 – Modelo Digital Green VET Choices: Uma revista profissional de aprox. 80 páginas (disponíveis em todos 

os idiomas dos parceiros como publicação online de acesso aberto) e uma antologia de vídeos do segmento 

chave apresentando as metodologias e conceitos didáticos inovadores aplicados no projeto e apresentando 

artigos de destaque de especialistas. O modelo digital estará disponível para download no site do projeto. 

 

Reunião de Lançamento 
A reunião inicial do GREEN VET Choices foi realizada pela plataforma Zoom em vez de em Florença / It 

devido à pandemia de Covid-19. Os representantes dos parceiros do projeto reuniram-se de 14 a 15 de 

fevereiro de 2022 para se conhecerem, para terem uma primeira visão das metas e objetivos do projeto e 

para começarem a desenvolver o primeiro resultado do projeto, o Relatório de Pesquisa GREEN VET 

CHOICES. Este relatório estará pronto em novembro de 2022 e constituirá a base para o desenvolvimento 

dos demais produtos do projeto. 

A 2ª reunião do projeto foi realizada em Graz nos dias 11 e 12 de julho de 2022 e deu aos parceiros a 

oportunidade de discutir sobre o desenvolvimento do Portal Virtual. 

Fique ligado! 
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Parceiros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siga-nos 
 

 

 

P1   - CO&SO (IT) – coordenador do projeto P2   - AUX\ILIUM (AT) 

 

P4   - CARDET (CY) 

 

P3   - THE RURAL HUB CLG (IE) 

 

P5   - REATTIVA - EUROPA REGIONE ATTIVA (IT) 

 

P6   - ISIS LEONARDO DA VINCI (IT) 

P7   - TRAINING FOR FUTURE (PT) 

 

P8   - GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE 

CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE (SI 

www.greenvetchoices.eu 

 

@Green.VET.Choices 

http://www.greenvetchoices.eu/

