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ORIGEM DO PROJETO 

É amplamente reconhecido que o sistema de Ensino e Formação Profissional (EFP) pode 
contribuir para a redução dos níveis de desemprego jovem e, através da formação inicial de 
jovens, garantir a correspondência entre os resultados de aprendizagem em regime de 
alternância, decorrentes de percursos formativos, e as competências necessárias por parte das 
empresas. Apesar dos esforços efetuados pela UE e os seus estados-membros em aproximar os 
sistemas de EFP dos diferentes países, é evidente que cada estado-membro desenvolveu o seu 
sistema de acordo com a organização socioeconómica do país e das necessidades educativas e 
formativas identificadas. 
 
Estas diferenças encontram-se refletidas nos diferentes percursos/modelos de EFP que os 
estados-membros disponibilizam. Um desses modelos é a Aprendizagem com base no Trabalho 

(WBL – Work Based Learning), particularmente identificada pela Comissão Europeia (CE) como 
um modelo estratégico para o aumento de oportunidades de emprego para os jovens e da 
competitividade das empresas no mercado global. Nesse sentido, é essencial para a UE investir 
na transferência e implementação dos modelos de Aprendizagem com base no Trabalho e nos 
sistemas de EFP dos seus estados-membros, promovendo uma oferta formativa de alta 
qualidade e assegurando que o conhecimento, as competências e as atitudes adquiridas durante 
o período formativo são relevantes para o mercado de trabalho. 
 

GRUPOS-ALVO 

 Organizações e profissionais do sistema de aprendizagem em 

regime de alternância 

 Profissionais do setor marítimo (Portos e Logística) 

 Autoridades e Comunidades Portuárias 

 Pequenas e Médias Empresas 

 Câmaras de Comércio e Associações de Empresas do setor 

marítimo (representativas de empresas e trabalhadores) 

 Autoridades locais e regionais 

 Clusters do Mar 

RESULTADOS DO PROJETO  

 Desenvolver um plano sectorial para a conceção de novos perfis técnicos e 

respetivos currículos de formação 

 Desenhar/atualizar dois a três perfis funcionais e respetivos currículos de 

formação 

 Estruturar um modelo de aprendizagem  

 Desenhar e testar um programa de formação para profissionais-chave do 

sistema de aprendizagem em regime de alternância do setor de portos e 

logística 

 Promover o interesse das gerações mais jovens pelas carreias do setor 

marítimo 

 

OBJETIVO 

O Projeto ONBOARD - Desenvolvimento de perfis profissionais e currículos de formação 

para o setor de portos e logística é um projeto de dois anos, cofinanciado no âmbito do 

programa Erasmus+, que tem como objetivo conceber, implementar e validar um 

modelo de aprendizagem em regime de alternância para o setor de portos e logística, 

apoiando o desenvolvimento de novos perfis e currículos de ensino e formação 

profissional e promovendo uma cooperação mais eficiente entre empresas e entidades 

formadoras no setor marítimo. 

 

 www.onboard-project.eu         

 

Para obter mais informação ou participar nas atividades e iniciativas do projeto por favor contactar 

Andreia Monteiro | andreia.monteiro@inova.business 

Conheça o ONBOARD em 3 minutos!  
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