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Os workshops de validação promovidos em Portugal e Irlanda decorreram entre janeiro e março de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

São várias as novidades que temos sobre o projeto desde a 1ª Newsletter! 

A EACEA - Agência de Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura da 

Comissão Europeia reconheceu o projeto como sendo uma “boa prática”. O consórcio 

publicou dois perfis funcionais e currículos de formação para o setor de Portos e 

Logística, tendo implementado um conjunto de workshops, permitindo a sua validação por 

representantes e profissionais do setor. O Modelo de Aprendizagem do Onboard já se 

encontra disponível e a parceria irá promover sessões de formação, entre junho e julho de 

2019, em Portugal, Reino Unido e Irlanda. 

Curioso? Saiba tudo nesta 2ª edição da Newsletter do Onboard. 

 

 

 

 

  

2ª edição – junho 2019 

Processo de validação: a garantia de que os Perfis Funcionais e Currículos de Formação estão alinhados 

com as necessidades do setor 

 

Nos primeiros 12 meses do projeto, o consórcio desenhou dois Perfis Funcionais e Currículos de Formação 

para o sistema de aprendizagem do setor de Portos e Logística, tendo por base os princípios do Quadro 

Europeu de Qualificações (QEQ). Para desenvolver estes perfis e currículos, a parceria promoveu, no início 

do projeto, um estudo sobre as necessidades de formação no sistema de aprendizagem e tendências do setor 

de Portos e Logística em Portugal, Reino Unido e Irlanda. O estudo integrou a recolha de questionário, realização 

de entrevistas e desenvolvimento de um focus group, envolvendo organizações e profissionais do setor dos três 

países. Tendo por base os resultados deste estudo, os parceiros tiveram então a oportunidade de desenvolver 

os perfis funcionais e respetivos currículos de formação, documentos validados por diferentes profissionais e 

especialistas do setor, em workshops promovidos para a validação destes resultados. 

Bem-vindo à 2ª edição da newsletter do ONBOARD 

 

http://onboard-project.eu/blog/2019/01/10/projeto-onboard-1-ano-sucesso/?lang=pt-pt
http://onboard-project.eu/blog/2019/01/10/projeto-onboard-1-ano-sucesso/?lang=pt-pt
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Técnico em Portos e Logística com Competências Digitais | QEQ 4

•Organizar e controlar os fluxos de transporte e armazenamento de mercadorias, otimizando o
processo logístico, de acordo com especificações técnicas, legais e contratuais estabelecidas,
garantindo a segurança, integridade e seguimento da mercadoria, utilizando as necessárias
ferramentas digitais.

Técnico Especialista em Tecnologias da Informação aplicadas aos portos e à 
logística | QEQ 5

•Implementar Tecnologias de Informação em empresas e organizações, em particular em serviço de
diferentes aspetos da gestão portuária e atividades logísticas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram quatro as sessões promovidas em Portugal e Irlanda entre janeiro e março, que reuniram quase 40 

representantes de organizações do setor de Portos e Logística e também do sistema de educação e formação 

profissional. Estas sessões foram cruciais para a recolha de informação e opinião sobre os perfis e currículos 

desenvolvidos, permitindo que a parceria introduzisse algumas propostas de melhoria nos mesmos. Os dois 

perfis funcionais são: 

 

Os dois Perfis Funcionais e Currículos de Formação 
encontram-se disponíveis aqui 

Modelo de Aprendizagem do Onboard: reforço de 

cooperação entre o sistema de formação e o tecido 

empresarial 

 

O Modelo de Aprendizagem do Onboard tem como objetivo 

reforçar a cooperação entre sistema de Educação e 

Formação Profissional e as empresas do setor de Portos e 

Logística. O documento disponibiliza um conjunto de 

orientações dirigidas a empresários e representantes de 

organizações de educação e formação profissional, tendo em 

vista o reforço de cooperação entre ambos. O modelo foi 

definido tendo por base métodos e boas práticas 

identificadas a nível nacional e de sugestões propostas pelos 

diferentes participantes envolvidos no estudo inicial. 

O Modelo de Aprendizagem do Onboard estará brevemente 

disponível aqui. 

Grupos de Trabalho de 
Aprendizagem

Modelo Participativo da 
Aprendizagem

Referencial da Qualidade 
para a Aprendizagem

Cooperação entre 
Formação-Empresas: 

Exemplos de boas práticas

Modelo de 
Aprendizagem

Modelo de Aprendizagem para o estabelecimento e 
manutenção da cooperação entre organizações de 
formação e empresas do setor. 

http://onboard-project.eu/resources/?lang=pt-pt/#project-products
http://onboard-project.eu/resources/?lang=pt-pt/#project-products
http://onboard-project.eu/resources/?lang=pt-pt/#project-products
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Modelo de 
Aprendizagem 

Onboard

Organizações 
de EFP

PME

Profissionais 
Aprendizagem

Entidades 
Certificadoras

Autoridades 
locais e 

regionais

A parceria do Onboard na última reunião do projeto que 
decorreu em janeiro, em Cork (Irlanda), aquando a 
discussão sobre o programa de formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Próximos passos: Formação de profissionais! 

 

 

Entre junho e julho de 2019, a parceria irá promover a 

formação de profissionais do sistema de 

aprendizagem em Portugal, Reino Unido e Irlanda. 

O programa de formação é comum a todos os países, 

tendo sido desenvolvido, em termos de plano, unidades e 

conteúdos, com o envolvimento ativo de diferentes 

especialistas e profissionais, e trabalho conjunto entre os 

diferentes parceiros. 

O programa de formação tem uma duração de 28h, 

combinando sessões presenciais com aprendizagem 

online. 

Mais informação sobre as sessões de formação será 

disponibilizada brevemente!  

Acompanhe todas as novidades no website to projeto! 

 

O principal objetivo do Modelo de 

Aprendizagem é disponibilizar 

orientações e sugestões para o 

reforço e manutenção de parcerias 

entre o sistema de Formação e 

Empresarial, por forma a garantir a 

qualidade dos cursos de 

aprendizagem no setor de portos e 

logística. O Modelo tem como 

destinatários organizações que 

promovem cursos de formação 

profissional, PME, autoridades locais 

e regionais, profissionais do sistema 

de aprendizagem e entidades 

certificadoras. 

 

http://onboard-project.eu/?lang=pt-pt
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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+. O projeto 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. 

 

O projeto é coordenado pela INOVA+ e integra parceiros de 

Portugal, Reino Unido e Irlanda. 

Conheça o Onboard em 3 minutos!  

w w w . o n b o a r d - p r o j e c t . e u  

 

Consórcio  

Para mais informação sobre o projeto ou participar nas atividades e iniciativas do projeto, por favor contacte Andreia 

Monteiro | andreia.monteiro@inova.business. 

Parceiros Associados 

Conheça os Parceiros Associados do Onboard aqui e caso esteja interessado em ser parceiro associado do 

projeto, contacte-nos por e-mail. Por favor, aceda aos contactos dos parceiros aqui. 
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