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Primeira reunião 
Transnacional 

em Portugal 

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores, 

e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito da informação aqui contida. “We-

R-Open: An educational approach for digital upskilling of Teaching, Managerial and Administrative staff of VET Schools” 

project number: 2020-1-PT01-KA226-VET-094771. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A primeira reunião transnacional teve lugar no 

passado mês de novembro em Portugal! 
 

FORAVE, a instituição coordenadora, recebeu o 

consórcio nas suas instalações em Lousado, uma 

localidade próxima do Porto, para discutir a 

implementação das atividades do projeto. 

 

Os parceiros discutiram não só as atividades atuais 

relacionadas com a gestão do projeto, a sua 

qualidade e disseminação, mas também o 1º e 2º 

resultados intelectuais: o “Online Toolkit para Salas de 

aula VET” e o “Curso E-learning para staff 

administrativo”, respetivamente. 

 www.weropen-project.eu 

Lançado em março de 2021, 

este projeto Erasmus+ KA2 

(Parcerias Estratégicas) tem 

como objetivo apoiar as 

instituições de ensino/ 

formação profissional no seu 

processo de digitalização, 

colocando um conjunto de 

recursos educativos ao 

dispor dos seus formadores e 

staff. 

 

Os parceiros do projetos são:  

FORAVE de Portugal, IEK 

DELTA e IDEC da Grécia, 

DEFOIN da Espanha, 

EMPHASYS CENTRE do 

Chipre,  e a  European Digital 

Learning Network da Itália. 

 

 

#WeROpenproject 

A nossa história 
 
 

forave@forave.pt 

http://www.forave.pt/
http://www.iekdelta.gr/
http://www.iekdelta.gr/
http://www.idec.gr/
http://www.defoin.es/
http://www.emphasyscentre.com/
http://www.dlearn.eu/
http://www.dlearn.eu/


 

 

“Salas de aula VET” 

online Toolkit 
 

O toolkit online consistirá num repositório 

de ferramentas e recursos educativos 

online que os professores e formadores 

das instituições de ensino/formação 

profissional podem utilizar para apoiar a 

transformação digital dos cursos 

profissionais. 

A IDEC, parceiro responsável pelo seu 

design e desenvolvimento, partilhou os 

progressos realizados relativamente à 

estrutura online do toolkit e propôs a 

divisão de tarefas na implementação da 

sua versão final com todas as ferramentas 

identificadas pelos parceiros. Este toolkit 

online para “Salas de aula VET” estará 

pronto para ser lançado durante este 

ano de 2022. 

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores, 

e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito da informação aqui contida. “We-

R-Open: An educational approach for digital upskilling of Teaching, Managerial and Administrative staff of VET Schools” 

project number: 2020-1-PT01-KA226-VET-09477. 
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Curso E-learning para 

staff administrativo 

 
 
 
 
 
 
 

 

Consistirá num curso de e-learning 

para staff administrativo de instituições 

de ensino/formação profissional.  

 

EMPHASYS, o parceiro responsável 

pelo desenvolvimento do plano 

curricular e pelos seus materiais 

didáticos e recursos, propôs uma 

estrutura do plano curricular e dos seus 

módulos, tarefa que está a ser 

realizada por todos os parceiros. 
 

Mais informações estarão disponíveis 

brevemente! 

A implementação dos resultados 
intelectuais continua… 


