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A segunda Reunião Transnacional do Projeto

teve lugar no Chipre, nos dias 8 e 9 de maio de

2019 e teve como anfitrião o parceiro RTD

Talos Lda. Durante a reunião foi apresentado o

esboço do primeiro relatório do projeto,

referente ao progresso das atividades de cada

Pacote de Trabalho e discutidos e acordados

os próximos passos do projeto. Os parceiros

organizaram as tarefas a executar numa lista,

a qual reflete o plano de trabalho a seguir.
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Os principais objetivos da discussão em

torno do primeiro relatório do projeto

passaram por estabelecer o ponto de

situação acerca do estado, progresso e

próximos passos para a implementação das

atividades do projeto. Esta atividade ajudou

os parceiros a monitorizar, de forma

eficiente e eficaz, o fluxo e a carga de

trabalho e a garantir a realização de todas as

tarefas. O relatório englobou o período de

outubro de 2018 a março de 2019.

 

Após a discussão acerca do primeiro

relatório do projeto, os parceiros

apresentaram as atividades que realizaram

de acordo com suas responsabilidades nos

Pacotes de Trabalho do projeto.

 

Todas as tarefas dos Pacotes de

Trabalho que deveriam ser concluídas

até março foram concluídas, tendo os

parceiros mostrado satisfação com os

resultados alcançados.

 

No cômputo geral, a segunda reunião

transnacional do projeto RoboVET

alcançou todos os seus objetivos - a

agenda foi cumprida na íntegra e os

parceiros participaram ativamente da

reunião.
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MESAS
REDONDAS
 

As sessões de Mesa Redonda foram muito

importantes no âmbito das atividades

executadas no Pacote de Trabalho 1, visto que

permitiram mostrar a estrutura preliminar do

curso a especialistas e partes interessadas

relevantes, registando contributos, a fim de

melhorar essa mesma estrutura.

 

Foi organizada uma mesa redonda por país do

Consórcio, cujos intervenientes foram

professores do Ensino Profissional e

representantes de PMEs. Os participantes

contribuíram para a discussão das principais

conclusões do estudo realizado nos três países

da parceria (questionários e entrevistas). Mais

informações estão disponíveis no sítio do

projeto.

 

Mesa Redonda em Portugal

A Mesa Redonda em Portugal foi

organizada pela Ovar Forma – Ensino e

Formação Lda. e decorreu a 11 de abril de

2019.

 

Mesa Redonda em Espanha

A Mesa Redonda em Espanha decorreu no

dia 25 de abril, nas instalações da

Consejería de Educación, pertencente à

Junta de Castilla y León.

 

Mesa Redonda em Chipre

A Mesa Redonda em Chipre foi organizada

pela RTD Talos Lda e teve lugar no dia 9 de

abril de 2019, nas instalações da

Universidade de Frederick, em Limassol.
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Foram realizados debates em formato Mesa Redonda nos 3 países da parceria



OUTROS EVENTOS

Apresentação RoboVET na EPRAMI

 

No dia 28 de fevereiro, elementos da

CEPROF, APSU e Ovar Forma visitaram a

Escola Profissional do Alto Minho Interior,

em Paredes de Coura, com o intuito de

apresentar o projeto RoboVET e o trabalho

realizado e iniciar uma troca de ideias

acerca do curso profissional de Robótica

que será criado pela parceria. A equipa do

projeto foi muito bem-recebida num

ambiente de intercâmbio de experiências

enriquecedoras.

 

 

 

 

“A melhor forma de prever o
futuro é inventá-lo!”
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Projeto RoboVET disseminado em

Feira das Profissões

 

 

Nos dias 11 e 12 de março, a Ovar Forma e

a CEPROF participaram numa Feira das

Profissões, na qual disseminaram a sua

oferta formativa de cursos profissionais e

o projeto RoboVET. Deste modo os

visitantes foram despertos para a criação

desta nova qualificação.

 

 

 



O que se segue?

 

As tarefas que se seguem fazem parte do Pacote de Trabalho 3, que iniciou no dia 1 de

julho.

 

A próxima reunião transnacional será organizada pela Acción Laboral nos dias 14 e 15 de

janeiro em Valladolid, Espanha.

 

Poderá encontrar mais informação acerca do projeto no nosso website:

www.robovetproject.com
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