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INTRODUÇÃO 

Em 2014 os Programas Europeus – Aprendizagem ao Longo da Vida, Juventude em Ação e 5 outros 

tais como o Erasmus Mundus foram reestruturados, ficando englobados no programa Erasmus+. Até 

2020 a junção destes programas num só programa, Erasmus+, será concluída, tornando este 

programa no principal enquadramento de financiamento Europeu para os jovens, educação e 

desporto (Lebenslangeslernen Website, 2016). 

No anterior quadro, que decorreu entre 2007 e 2013, o Programa de Aprendizagem ao Longo da 

Vida foi o principal instrumento de financiamento da Comissão Europeia no sector da educação e 

formação e “…foi concebido para permitir que as pessoas, em qualquer ponto da sua vida, 

participem em experiências de aprendizagem estimulantes, assim como para desenvolver a 

educação e formação na Europa” (Comissão Europeia, Website de Educação, 2016). O programa foi 

estruturado em diversos e diferentes subprogramas e atividades relativos aos diferentes níveis e 

sectores de educação, tais como o Programa Erasmus para o Ensino Superior ou o Comenius para 

educação até ao ensino secundário. Entre estes, o programa Leonardo da Vinci foi o principal 

financiador para o ensino profissional e todas as ações e atividades foram planeadas para alcançar a 

Estratégia Europeia para a Educação e Formação. 

Como mencionado em diversos documentos, tal como o manual Alemão “Projektergebnisse der 

Strategischen Partnerschaften erfolgreich verbreiten und nutzen [Disseminação e utilização com 

sucesso de resultados de projetos de parcerias estratégicas] ” (NABIB, 2015), o foco do Erasmus+ é 

a gestão e disseminação de projetos orientadas para o impacto, que fomentam a sustentabilidade 

dos resultados dos projetos. A conferência Austríaca Erasmus+ ocorreu a 10 de maio de 2016 em 

Viena e apresentou a estratégia Europeia para a disseminação e utilização dos resultados do 

programa e nesta conferência foram apresentadas, por diversos grupos de estudo, sugestões 

concretas para a Comissão Europeia no sector da educação e formação (Website da OeAD, 2016). 

Implementada entre outubro de 2014 e setembro de 2016, a Parceria Estratégia Erasmus+ “Tools fOr 

Impact³ - TOI TOI TOI” (www.toitoitoi.eu), visa fomentar todas estas recomendações para a gestão e 

disseminação de projetos orientados para o impacto ao desenvolver ferramentas de avaliação online 

para as entidades que planeiam participar em futuros projetos Erasmus+. Os parceiros da Alemanha, 

Hungria, Macedónia e Áustria analisaram os anteriores projetos Leonardo da Vinci – Transferência 

de Inovação (LdV/ToI) através de métodos de investigação quantitativa e qualitativa para detetar 

http://www.toitoitoi.eu/
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certos critérios que irão fomentar o impacto e sustentabilidade dos projetos Europeus no sector da 

educação. 

Os resultados da investigação foram apropriadas para elaborar e programas as ferramentas de 

avaliação online que poderão principalmente ser utilizadas por futuros coordenadores de projetos 

para validar as competências básicas dos seus possíveis parceiros para o trabalho orientado para o 

impacto na projetos de educação Europeus. Estas “Diretrizes TOI TOI TOI” visam resumir a estrutura 

básica do projeto TOI TOI TOI e a sua conceção científica. Adicionalmente, explicam a estrutura e a 

utilização da ferramenta de avaliação e a avaliação dos resultados. Por fim, as diretrizes identificam 

alguns conselhos simples mas eficazes para construir os consórcios dos projetos de um modo 

orientado para o impacto, que são conjugados com alguns exemplos de antigos projetos LdV/ToI. 

 

 

Rainer Schabereiter        Krems, Agosto 2016 
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1. O PROJETO 

Rainer Schabereiter / Danube University Krems 

1.1 Fatos 

Nome: TOI TOI TOI - Tools fOr Impact³ - Desenvolvimento de ferramentas de 

avaliação online para fomentar os consórcios orientados para o impacto no 

ERASMUS+ 

2014-1-AT01-KA202-000956 

Acrónimo:  TOI TOI TOI 

Programa de  

financiamento: Erasmus+ Ação Chave 2 – Parcerias Estratégicas no Ensino Profissional 

Duração:  1 de outubro de 2014 – 30 de setembro de 2016 

Coordenador: Danube University Krems – Department for Continuing Education Research 

and Educational Management 

Agência Nacional: National Agency Erasmus+ Education; OeAD GmbH (Áustria) 

 

O acrónimo “TOI TOI TOI” da parceria estratégia no sector do ensino e formação profissional é uma 

homenagem ao projetos anteriores chamados “TOI” (Leonardo da Vinci – Transferência de Inovação) 

que foram o foco das atividades do projeto. A maioria das atividades desenvolvidas visou analisar os 

consórcios e o impacto e sustentabilidade de anteriores projetos de Transferência de Inovação (ToI) 

nos países parceiros Áustria, Alemanha, e Hungria para detetar determinados critérios que fomentam 

o impacto e a sustentabilidade de projetos de educação Europeus ao nível organizacional. 

Os resultados das primeiras atividades de investigação do projeto foram utilizados para desenvolver 

ferramentas de avaliação de dois níveis, com base num questionário online que podem ser utilizadas 

por organizações e futuros coordenadores de projetos. A primeira parte das ferramentas permite que 

cada empresa efetue uma autoavaliação gratuita sem a necessidade de qualquer registo. A segunda 

parte permite avaliar os possíveis parceiros e planear o consórcio do projeto. Pode ser utilizada por 
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futuros coordenadores de projetos para convidar os possíveis parceiros utilizando emails gerados de 

forma automática que os irão orientar na avaliação. Como resultado, as ferramentas apresentam 

uma escala gráfica e informação básica para cada parceiro e uma avaliação para o consórcio. Como 

tal, por um lado, as entidades podem melhorar as suas competências na cooperação Europeia, por 

outro os coordenadores podem decidir como criar um consórcio de projeto e obter informação 

importante sobre as entidades antes de iniciar a cooperação num projeto Erasmus+. 

 

1.2 Equipa do projecto 

O consórcio do TOI TOI TOI inclui seis entidades que representam uma grande diversidade de 

organizações a trabalhar ativamente na educação e formação na Europa. Quatro parceiros com o 

papel de desenvolvimento, analisaram os projetos Leonardo da Vinci e desenvolveram e 

programaram as ferramentas de avaliação. Adicionalmente, especialistas Austríacos e Portugueses 

apoiaram a equipa do projeto na avaliação e disseminação, utilizando a sua experiência e 

conhecimento no planeamento e coordenação de projetos de educação Europeus no anterior 

Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida.   

 

 

Donau-Universität Krems / Danube-University Krems (Áustria) 

A University for Continuing Education (Danube University Krems) é uma das instituições pioneiras na 

Europa no sector da educação avançada a nível universitário e uma entidade especializada na 

aprendizagem ao longo da vida. No ensino e investigação a Universidade foca-se nos desafios 

sociais, organizacionais e técnicos atuais e desenvolve cursos inovadores, orientados para o 

mercado e para os clientes. A Universidade foca-se especialmente em sectores de interligação 

interdisciplinar e orientados para o futuro: disponibiliza cursos que combinam medicina e gestão, 

educação e os novos média ou lei e ciências sociais. 

A Universidade foi fundada em 1994 e fornece cursos especialmente dirigidos às necessidades dos 

profissionais. A Universidade disponibiliza programas de mestrado e programas de certificação em 

cinco áreas de estudo. Tendo mais de 8.000 alunos e mais de 16.000 graduados de 90 países, é um 
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dos maiores fornecedores de educação pós graduada na Europa e concilia muitos anos de 

experiência na educação pós universitária com inovação e elevados padrões de qualidade na 

investigação e ensino. 

O Departamento para a Investigação na Educação Continua e Gestão Educativa combina a 

investigação com a educação continua orientada para a prática e agindo como uma plataforma 

pretende contribuir para a criação de uma rede para a investigação da educação contínua na Áustria. 

Uma tarefa chave é o aconselhamento das instituições de ensino e dos profissionais deste sector. O 

Departamento tem dois centros: Desenvolvimento Profissional de Competências e Organizações, e 

Gestão Educativa e Desenvolvimento do Ensino Superior que disponibiliza diversos Mestrados e 

programas certificados tais como formação e ensino profissional, orientação educativa e gestão 

educativa. Incluí também uma unidade de investigação (Unidade Interdisciplinar de Planeamento e 

Investigação de Educação Continua) que desenvolve, planeia e implementa programas de formação 

e investigação interdisciplinar.    

As principais atividades de investigação do departamento estão relacionadas com o desenvolvimento 

e execução de investigação interdisciplinar e internacional, planeamento e implementação de 

desenvolvimento estrutural e projetos de reforma a nível nacional, regional e local nas áreas do 

ensino profissional e ao longo da vida e do ensino superior. As áreas específicas de investigação são 

a gestão do ensino superior e a política de ensino superior Europeia; formação científica, profissional 

e operacional, incluindo a aprendizagem corporativa e organizacional com foco na gestão educativa; 

desenvolvimento e qualidade organizacional e desenvolvimento de competências relacionadas com a 

carreira na área do aconselhamento. 

O Departamento para a Investigação na Educação Continua e Gestão Educativa coordenou o projeto 

TOI TOI TOI e foi responsável pela realização e gestão das diferentes etapas da investigação que 

foram necessárias para o desenvolvimento das ferramentas de avaliação. 
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Forschungsinstitut Betriebliche Bildung /  

Research Institute for Vocational Education and Training (Alemanha) 

O Forschungsinstitut Betriebliche Bildung gGmbH (f-bb) é um dos maiores institutos de investigação 

no ensino profissional na Alemanha. Foi fundado em 2003 e atualmente gere escritórios em 

Nuremberga, Munique e Berlim. As suas atividades incluem a realização de testes modelo, 

desenvolvimento e transferência de projetos, orientação científica de programas de financiamento e 

testes modelo, assim como o desenvolvimento de estudos de caso, investigação e avaliação de 

análise empírica. Em termos de conteúdos o f-bb foca-se no ensino profissional, integração 

profissional, certificação e avaliação, consultoria educativa, demográfica, aprendizagem dos média, 

qualificação científica e Europeização do ensino profissional. Todos os processos relevantes de 

recursos humanos, finanças, organização e gestão de projeto são regulados e o Forschungsinstitut 

Betriebliche Bildung é certificado pela DIN EN ISO 9001:2008. 

Since many years f-bb permanently runs evaluations of education programs and networks and 

supports many different projects and network partners by using its scientific-technical know-how and 

the expertise in sustainable and impact oriented project management. These are the main reasons 

why f-bb was responsible for many scientific parts in analysing the European Leonardo da Vinci 

projects, especially planning, conducting and evaluation of semi standardized interviews during the 

first phase of the project TOI TOI TOI. Together with the Macedonian partner, f-bb analysed the high 

number of German Transfer of Innovation (ToI) projects from 2007 to 2012 and was a leading partner 

in all scientific tasks. 

 

 

Széchenyi István Egyetem / Széchenyi István University (Hungria) 

A Széchenyi István University é uma universidade pública sediada na antiga cidade do ocidente 

Húngaro, Györ. Foi fundada em 1968 como um colégio técnico para logística e telecomunicações e 

em 2002 foi considerada universidade. É composta por três faculdades (ciências económicas, 

engenharia e jurisprudência e ciências politicas) e dois institutos (saúde e ciências sociais, música). 

A Universidade disponibiliza três doutoramentos em jurisprudência e ciências políticas, ciências 
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regionais e económicas e engenharia interdisciplinar. Mais de 11.000 alunos estudam em 56 

diferentes licenciaturas e mestrados e utilizam outros serviços da Universidade. 

Todos os funcionários da Széchenyi István University colaboram ativamente em diferentes áreas 

científicas a nível nacional e Europeu há diversos anos. Nas últimas décadas a Universidade tem 

obtido bastante experiência especialmente no desenvolvimento de ferramentas informáticas. No 

projeto TOI TOI TOI, a Universidade analisou os projetos Leonardo da Vinci da Hungria, mas foi 

principalmente responsável pelo desenvolvimento, programação e pré-teste das ferramentas de 

avaliação online que são o principal produto do projeto.   

 

 

Универзитет ''Гоце Делчев'' Штип / “Goce Delchev” University Stip (Macedónia) 

A Universidade “Goce Delchev” está localizada na cidade de Stip e descreve-se como uma entidade 

de ensino superior jovem e dinâmica na Macedónia que visa combinar as tendências internacionais 

atuais com os interesses dos jovens nas áreas: técnica, da indústria e da economia. É composta por 

13 faculdades que estão localizadas em 3 diferentes campus. As aulas, seminários e outras 

atividades são realizadas em centros educativos próprios e todos os cursos da Universidade “Goce 

Delchev” são acreditados internamente. Assim, a Universidade é muito importante para a 

internacionalização da República da Macedónia.  

Todo o trabalho científico, educativo e organizacional na Universidade é permanentemente avaliado 

e melhorado pelo gabinete de avaliação interno que analisa e planeia atividades científicas e 

educativas para promover a qualidade do ensino superior. Define estratégias e diretrizes de 

monitorização como canvas, questionários, autoavaliações, ferramentas online para elearning, entre 

outras. A Universidade “Goce Delchev” tem vindo a melhorar a estrutura e conteúdo dos seus 

currículos (ECTS) e de outros serviços internos. 

A Faculdade de Ciências de Educação é uma das unidades principais da universidade e passou de 

um centro de formação para professores para uma academia pedagógica e, por fim, para uma 

entidade de ciência e educação a nível universitário que visa qualificar professores. Está 

familiarizada com os padrões internacionais na avaliação do trabalho pedagógico e na visão crítica 

dos programas educativos. No projeto TOI TOI TOI, foi responsável por realizar os relatórios 
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científicos finais das atividades de análise (Relatórios “TOI TOI TOI”) e cooperou com o parceiro 

Alemão para analisar o elevado número de projetos Leonardo da Vinci na Alemanha. Por fim, a 

Universidade “Goce Delchev” apoiou a equipa do projeto a melhorar as suas ideias e ações, através 

da sua visão externa sobre o programa Leonardo da Vinci. 

 

Sociedade Portuguesa de Inovação / Portuguese Society of Innovation (Portugal) 

A Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI) é uma empresa de consultadoria, criada em 1997, com 

um profundo conhecimento dos setores público e privado, assim como dos processos que permitem 

aos seus clientes fomentar a inovação, ser competitivos e gerar crescimento. Desde o início a SPI 

apoia as parcerias entre as empresas privadas, as entidades de I&D e entidades públicas nacionais e 

internacionais. A SPI posiciona-se como um facilitador da inovação, com um enfoque em ciência e 

tecnologia e no desenvolvimento do território. Com mais de 65 consultores a empresa intervém a 

nível mundial em Portugal (Porto, Coimbra, Lisboa, Açores), Espanha (Santiago de Compostela), 

China (Pequim e Macau), Estados Unidos da América (Califórnia e Washington) e Singapura. A SPI 

desenvolve diversas formações relacionadas com questões pedagógicas inovadoras para uma 

cultura eficaz na educação e formação, efetuando a ligação entre a educação e o mercado de 

trabalho. 

Assim, a rede internacional da SPI multidisciplinar e multissectorial será utilizada para disseminar o 

projeto TOI TOI TOI. A equipa de design e multimédia da SPI planeou, organizou e elaborou todos os 

produtos de disseminação do projeto. Para além da criação de brochuras e newsletters, etc, gere o 

website (www.toitoitoi.eu), que contém toda a informação relevante sobre o projeto, os produtos e as 

ferramentas de avaliação.  

 

Brainplus (Áustria) 

A pequena empresa Austríaca Brainplus é um experiente ator no setor dos projetos de educação 

Europeus e coordenou e avaliou diversos projetos Leonardo da Vinci como subcontratado por 

diversas entidades Austríacas e Europeias. A empresa atualmente dispõe de três áreas de 

competência: desenvolvimento de novas ideias no processo de inovação, consultoria em programas 

de financiamento a nível regional, nacional e Europeu e gestão de clusters e redes industriais.  

http://www.toitoitoi.eu/
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A empresa é um avaliador certificado pela EBN (European Business Network) que é uma poderosa e 

fiável rede de empresas, organizações e outros organismos públicos e privados na Europa. 

Adicionalmente, tem tido o papel de avaliador externo em projetos Europeus há muitos anos. Como 

tal, no projeto TOI TOI TOI, a Brainplus foi responsável pela avaliação e orientou permanentemente o 

projeto para assegurar um nível máximo de sustentabilidade e qualidade de todos os processos e 

resultados. A Brainplus desenvolveu ainda uma estratégia pós-projeto para a utilização futura das 

ferramentas de avaliação.  

 

1.3 Estrutura do projeto 

A estrutura geral do projeto TOI TOI TOI consistiu em três passos que foram divididos em diversos 

produtos e atividades (ver Figura 1). A gestão do projeto, disseminação e avaliação e gestão da 

qualidade permanentes são os processos que englobam todas as outras atividades. Como 

demonstra o esquema, a equipa do projeto trabalhou de forma intensiva nas atividades de análise 

durante cerca de 20 meses. Isto significa que durante cerca de 80% da duração do projeto (24 

meses) o consórcio efetuou investigação qualitativa e quantitativa relacionada com a recolha, 

preparação, verificação, avaliação e interpretação dos consórcios de anteriores projetos Leonardo da 

Vinci/Transferência de Inovação (ToI). Este grande esforço científico e as diferentes etapas de 

análise serão apresentados nos seguintes capítulos do documento. A análise científica foi efetuada 

pelos 4 parceiros de desenvolvimento: Donau Universität Krems, Forschungsinstitut Betriebliche 

Bildung, Széchenyi István Egyetem e “Goce Delchev” University Stip. 
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Figura 1: Visão geral da estrutura do projeto TOI TOI TOI 

 

Os resultados das atividades de investigação foram resumidos em quatro “Relatórios TOI TOI TOI 

Nacionais” e no “Relatório TOI TOI TOI Europeu” e utilizados para identificar certos critérios que são 

importantes que os parceiros dos projetos possuam, para aumentar o impacto e a sustentabilidade 

dos projetos de educação Europeus. Com base nos resultados da investigação, a equipa do projeto 

identificou quatro competências básicas e criou um inquérito com diversas etapas sobre essas 

competências.  

A Széchenyi István Egyetem Györ, como parceiro responsável pelos aspetos técnicos, utilizou este 

questionário para desenvolver e programar duas ferramentas online, que foram primeiramente 

testadas internamente, avaliadas e adaptadas pelos seus colaboradores. Os pré-testes foram 

primariamente utilizados para verificar os aspetos técnicos e detetar possíveis problemas ou falhas 

no software das ferramentas de avaliação. Estas ferramentas podem ser utilizadas de forma gratuita 

por qualquer organização que pretenda cooperar em projetos educação Europeus no futuro. De 

resto, são simples e úteis mais eficazes para que futuros coordenadores possam verificar as 

competências dos possíveis parceiros para assegurar o máximo impacto dos resultados do projeto. 

Por fim, as ferramentas de avaliação de duas etapas foram testadas dez vezes por cada parceiro no 

consórcio. A Brainplus da Áustria como parceiro responsável pela avaliação, avaliou todos os testes 
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e os resultados foram utilizados pelos programadores da Széchenyi University com o objetivo de 

melhorar as ferramentas e corrigir quaisquer pequenos erros. Adicionalmente, a Brainplus orientou 

todo o projeto relativamente à gestão da qualidade e apoiou o coordenador, Danube University 

Krems, ao elaborar relatórios de avaliação periódicos. Desenvolveu ainda uma estratégia pós-projeto 

que visa definir possíveis futuras utilizações das ferramentas de avaliação a nível nacional e 

Europeu.   

O marketing e permanente disseminação do projeto foram organizados e orientados pela Sociedade 

Portuguesa de Inovação que planeou e produziu todos os materiais de disseminação, assim como o 

website do projeto (www.toitoitoi.eu). Adicionalmente, monitorizou as atividades de disseminação dos 

parceiros para assegurar o impacto do projeto.  

Resumindo, a equipa multidisciplinar do TOI TOI TOI utilizou todas as suas diversas competências e 

conhecimentos para realizar, avaliar e disseminar os resultados da detalhada investigação científica 

e para desenvolver ferramentas online que podem ser consideradas o principal “produto” do projeto. 

http://www.toitoitoi.eu/
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2. CONCEÇÃO CIENTÍFICA
1
 

Rainer Schabereiter / Danube University Krems 

2.1 Factos  

Duração de toda a análise: 20 meses 

Parceiros envolvidos:  Danube University Krems 

    Forschungsinstitut Betriebliche Bildung 

    Széchenyi István Egyetem 

    Goce Delchev University 

Objeto da investigação: Projetos Leonardo da Vinci / Transferência de Inovação entre 2007 e 

2012 na Áustria, Alemanha e Hungria (N=237) 

Conceção científica:  Pré-Análise 

    Análise/agrupamento quantitativo de redes 

    Entrevistas qualitativas semiestruturadas  

Relatórios:   4 “Relatórios TOI TOI TOI Nacionais” (AT, 2 x DE, HU) 

    1 “Relatório TOI TOI TOI Europeu”, todos disponíveis em: 

    www.toitoitoi.eu 

 

Tal como foi mencionado anteriormente a conceção científica do projeto foi dividida em diversos 

passos analíticos (ver Figura 2) que foram direcionados para identificar os critérios que fomentam o 

impacto e a sustentabilidade dos projetos Europeus ao nível dos países parceiros. Como primeira 

                                                           
1
 Toda a informação relativa aos conteúdos deste capítulo refere-se ao Intelectual Output 8 do projeto: “Relatório 

TOI TOI TOI Europeu”  

http://www.toitoitoi.eu/sites/all/themes/education/education/images/downloads/analysis/IO8_EUROPEAN%20TOI

%20TOI%20TOI%20REPORT.pdf (19 de julho de 2016) 

http://www.toitoitoi.eu/sites/all/themes/education/education/images/downloads/analysis/IO8_EUROPEAN%20TOI%20TOI%20TOI%20REPORT.pdf
http://www.toitoitoi.eu/sites/all/themes/education/education/images/downloads/analysis/IO8_EUROPEAN%20TOI%20TOI%20TOI%20REPORT.pdf
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etapa, os parceiros de desenvolvimento efetuaram uma investigação para identificar as 

competências básicas que os parceiros nos projetos de educação Europeus devem possuir para 

assegurar o maior impacto possível dos resultados do projeto, após o fim deste. Estas competências 

foram utilizadas para estruturar e desenvolver o questionário para posteriormente construir as 

ferramentas de avaliação. Para assegurar um determinado nível de viabilidade para o coordenador 

durante a extensa duração da análise dos projetos Europeus Leonardo da Vinci, cada etapa de 

análise foi concluída com um breve resumo (todos os relatórios podem ser descarregados no website 

do projeto: www.toitoitoi.eu).  

 

Figura 2: Visão geral das etapas analíticas do projeto TOI TOI TOI  

 

2.2 Pré-Análise 

As primeiras etapas da pré-análise foram realizadas durante a preparação da proposta e as tarefas 

principais foram executadas durante as primeiras semanas do projeto, para recolher e analisar 

informação de base para planear as etapas seguintes. Esta primeira etapa visou identificar a área de 

http://www.toitoitoi.eu/
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investigação e o estado da arte. No final do processo, foram produzidos quatro “Relatórios de Pré-

Análise” para a Áustria, Alemanha, Hungria e Macedónia.  

A parte inicial do “Relatório de Pré-Análise” apresenta informação e dados gerais sobre o estado dos 

projetos de educação financiados pela União Europeia, especialmente no programa Leonardo da 

Vinci/Transferência de Inovação (LdV/ToI), na Áustria, Alemanha, Hungria e Macedónia entre 2007 e 

2013. Durante o processo foi decidido não analisar os projetos que tiveram início em 2013 pois 

durante a recolha de informação alguns ainda estavam a decorrer, inviabilizando questionar a 

sustentabilidade dos mesmos. Assim, foram analisados 237 projetos que decorreram entre 2007 e 

2012. A Tabela 1 apresenta a distribuição destes por cada país e a Figura 3 apresenta a distribuição 

de projetos por país e por ano.  

 

Número de projetos LdV/ToI entre 2007 e 2012 analisados 

País Número de projetos 

Áustria 56 

Alemanha 180 

Hungria 37 

Total: 237  

Tabela 1: Número de projetos LdV/ToI analisados 
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Figura 3: Número de projetos LdV/ToI na AT/DE/HU (www.adam-europe.eu, 1 de dezembro de 2014) 

Como demonstra a Figura 3, os projetos LdV/ToI nos países parceiros estavam distribuídos de uma 

forma desproporcional. A Alemanha tem o maior número de projetos quando comparado com os 

outros países, sendo que a Macedónia não teve nenhum projeto desta tipologia. Com base nestes 

resultados, foi decidido dividir os projetos alemães entre o parceiro Alemão e o Macedónio. Através 

desta distribuição, cada equipa de projeto pôde efetuar uma análise adicional num número de 

projetos semelhante. 

A conceção da investigação visou utilizar os documentos dos projetos LdV/ToI para definir os 

critérios que fomentam o impacto e sustentabilidade dos projetos. Assim, o segundo capítulo do 

“Relatório de Pré-Análise” foca a privacidade da informação como um fator relevante para o trabalho 

científico. Durante esta etapa, foi preparado um contrato de privacidade dos dados, com base num 

template que abrange as diretrizes Europeias de proteção de dados. 

O último capítulo focou a gestão de qualidade e apresentação de ferramentas de avaliação 

existentes que pudessem ser utilizadas para gerar ideias para o desenvolvimento das ferramentas de 

avaliação do projeto. Especialmente na Alemanha e na Áustria, as Agências Nacionais 

implementaram diversas atividades para promover a gestão da qualidade e sustentabilidade dos 

projetos Europeus. 
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2.3  Análise e clustering de parcerias 

Como mencionado acima, as propostas dos projetos LdV/ToI foram utilizadas como principal fonte de 

informação para a análise quantitativa e qualitativa da conceção cientifica do projeto. Estes 

documentos incluem toda a informação relevante sobre a estrutura do consórcio, os parceiros e os 

produtos e resultados dos projetos. Tendo a Agência Nacional Austríaca negado o acesso a estes 

documentos, a equipa do projeto teve que utilizar a base de dados Europeia de projetos ADAM 

(www.adam-europe.eu). A informação obtida nesta base de dados foi utilizada para a análise e 

clustering das parcerias, tendo sido baseada no tamanho do consórcio e na distribuição geográfica 

dos parceiros. 

Após a recolha de informação, todos os dados foram validadas através da comparação destes com 

os documentos/resultados de cada projeto, encontrados através de uma pesquisa na internet. Na 

maioria dos casos, no entanto, o website do projeto não estava ativo e, mesmo após uma pesquisa 

detalhada não foi possível verificar o tamanho da parceria e os países parceiros, especialmente na 

Áustria. Como tal, em alguns casos foi necessário contactar os coordenadores ou parceiros dos 

anteriores projetos por telefone ou email, pois os dados presentes na base de dados ADAM estavam 

incompletos ou errados.  

A fase inicial da análise e clustering das parcerias definiu o tamanho médio das parcerias dos 

projetos LdV/ToI entre 2007 e 2012 (ver Figura 4). Os resultados mostram números interessantes e 

tendências, tais como o facto dos consórcios LdV/ToI Húngaros serem significativamente menores 

que os Austríacos ou Alemães. A análise das tendências demonstra que de 2007 a 2012, os 

consórcios dos projetos na Áustria e na Alemanha se tornaram menores, apesar desta redução não 

ser muito significativa. No entanto este facto deve ser considerado na análise posterior das parcerias. 

http://www.adam-europe.eu/
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Figura 4: Tamanho médio das parcerias LdV/ToI na AT/DE/HU 

 

As possíveis razões para estas características relacionam-se com: a) diferentes hábitos na gestão 

dos projetos; b) diferentes objetivos/tipos de projetos (por exemplo, diversas escolas como parceiros 

de teste); e c) possíveis recomendações das agências nacionais ou razões económicas (consórcios 

mais pequenos significam que cada parceiro recebe mais dinheiro). 

A segunda fase da investigação quantitativa focou a análise da distribuição geográfica dos parceiros 

nos projetos LdV/ToI na Áustria (Figura 5), Alemanha (Figura 6) e Hungria (Figura 7) entre 2007 e 

2012, para associar estes resultados com os diferentes tamanhos de consórcios nos respetivos 

países. Apenas os parceiros foram incluídos na análise e todos os outros grupos, tais como 

beneficiários, parceiros estratégicos e outros não foram considerados. 
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Figura 5: Análise percentual das parcerias dos projetos Austríacos 

 

 

 

Figura 6: Análise percentual das parcerias dos projetos Alemães 
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Figura 7: Análise percentual das parcerias dos projetos Húngaros 

 

 

Figura 8: Visão geral da análise das parcerias 

 

A comparação de todos os resultados nacionais (ver Figura 8) gerou algumas tendências que foram 

consideradas no planeamento da fase qualitativa da investigação. O resultado mais importante foi o 

número de entidades do mesmo país que são parceiros acima da média. Especialmente na Hungria 

o número de parceiros do mesmo país era bastante elevado (max. 45%), sendo assim importante 
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verificar com maior detalhe estes resultados (ver Figura 9). Na Áustria o número de parceiros do 

mesmo país diminuiu ao longo dos anos, mas na Hungria rondava os 40%. O principal fator para 

estas diferenças na Áustria pode estar relacionado com a intensa elucidação e aumento da 

consciencialização realizada pela Agência Nacional Austríaca. Desta forma, os projetos LdV/ToI 

Austríacos puderam alcançar esta importante dimensão Europeia na transferência de projetos a nível 

Europeu através da cooperação com outros países.  

 

 

Figura 9: Percentagem de parceiros do mesmo país nos projetos LdV/ToI na AT/DE/HU 

 

Uma análise aprofundada sobre a distribuição geográfica dos parceiros demonstrou diversos “Hot-

Spots” na escolha de países para cooperar nos projetos LdV/ToI (ver Figura 10). O principal 

resultado da análise das parcerias foi o facto de que os coordenadores Austríacos, Alemães e 

Húngaros escolheram principalmente parceiros de países vizinhos como a Alemanha, Itália, 

Eslovénia ou República Checa. Com o tempo a distribuição dos parceiros nos respetivos projetos 

não se alterou de forma significativa. 

 

15,13 14,4 

5,39 
1,26 

4,8 4,96 

29,19 

20,19 

26,09 
30,23 

26,64 

18,97 
15,22 

42,86 

21,43 

36,36 

45 
42,11 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Parceiros do mesmo país em projetos LdV-ToI 2007-2012 

AT DE HU



 

27 

Diretrizes TOI TOI TOI 

 

Figura 10: “Hot-Spots” da cooperação Europeia em projetos LdV/ToI na AT/DE/HU 

 

Resumidamente, os consórcios LdV/ToI Austríacos foram crescendo ao longo dos anos, mas o 

número de parceiros do mesmo país diminuiu drasticamente. Deste modo os consórcios dos projetos 

puderam realmente refletir a importante dimensão Europeia deste projetos. O caso Alemão era 

semelhante ao Austríaco tanto em tamanho como em distribuição geográfica. A análise dos projetos 

Húngaros conduziu a resultados totalmente diferentes. Especialmente nos últimos três anos do 

programa de Aprendizagem ao Longo da Vida, tanto o tamanho do consórcio como o número de 

parceiros do mesmo país aumentaram de forma significativa. Adicionalmente, os coordenadores de 

todos os países preferiram parceiros de países vizinhos e como tal os países Escandinavos e do Mar 

Báltico foram sub-representados. 
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Clustering: 

A fase final da análise quantitativa foi a definição de dois clusters diferentes de consórcios de projeto 

para cada país que foram os casos básicos a ser utilizados em entrevistas semiestruturadas. Tal 

como na análise das parcerias foram utilizadas duas características para esta definição: o tamanho 

da parceria e os países parceiros. Foram assim identificados dois clusters:    

a) Consórcios “Conservadores”: 

O primeiro cluster engloba os consórcios típicos de projetos, que se enquadram nos resultados da 

análise de parcerias a nível nacional. Estes consórcios estão em consonância com o número médio 

de parceiros por consórcio e os países escolhidos. 

b) Consórcios “Inovadores”: 

Estas equipas de projeto são mais pequenas ou maiores que o normal e são parcialmente 

compostas por parceiros de países Europeus que estão sub-representados nos resultados da análise 

das parcerias. 

 

2.4 Entrevistas semiestruturadas 

Após identificar e nomear os dois clusters, a equipa do projeto decidiu realizar duas entrevistas por 

cluster em cada país. Assim, foram planeadas quatro entrevistas semiestruturadas na Áustria e 

Hungria e oito na Alemanha. Tendo o parceiro Macedónio cooperado com o parceiro Alemão, as 

entrevistas foram partilhadas para permitir uma distribuição equitativa, devido ao elevado número de 

projetos LdV/ToI na Alemanha. 

No final do processo de recolha de dados, os parceiros de desenvolvimento realizaram 17 entrevistas 

com os decisores destes projetos (ver Tabela 2) escolhidos aleatoriamente (coordenadores de 

projetos ou colaboradores da entidade coordenadora). As entrevistas tinham um duplo objetivo: 

confirmar os clusters identificados nos projetos Europeus LdV/ToI entre 2007 e 2012 e questionar 

sobre certos fatores que fomentam a sustentabilidade dos resultados dos projetos. A segunda parte 

das entrevistas foi utilizada como base no desenvolvimento das ferramentas de avaliação.  
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Número de entrevistas por país 

País Número de entrevistas 

Áustria 4 

Alemanha 9  (5 f-bb, 4 UGD) 

Hungria 4 

Total: 17  

Tabela 2: Número de entrevistas realizadas 

 

Antes de realizar as entrevistas, as equipas de investigação nacionais reviram os projetos 

Austríacos, Alemães e Húngaros para definir determinados limites que separem os dois clusters de 

projetos “conservadores” e “inovadores”. Não foi fácil efetuar a distinção entre os clusters, pois em 

alguns dos casos os consórcios dos projetos tinham um tamanho “conservador” mas eram 

constituídos por parceiros “inovadores” e vice-versa. Antes de realizar as entrevistas selecionadas de 

forma aleatória, os entrevistados foram contactados e informados sobre o objetivo destas, assim 

como do projeto TOI TOI TOI. Deste modo, a Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) preparou 

alguns documentos que visaram informar os entrevistados dos dados de base. 

Cada entrevista começou com uma preparação e recolha de dados online por parte do entrevistador, 

sendo consultados: o projeto, os seus resultados e os parceiros entre outros dados. Assim, as 

entrevistas puderam ser planeadas do modo mais profissional e o entrevistador tinha toda a 

informação necessária sobre o projeto, antes da entrevista. Todas as entrevistas foram transcritas e 

analisadas a nível nacional pelos parceiros de desenvolvimento, tendo para isso, o parceiro Alemão 

f-bb desenvolvido um template onde foram incluídos os principais resultados. O documento pode ser 

encontrado na seção Análise, em “Relatórios TOI TOI TOI Nacionais” no website do projeto 

(www.toitoitoi.eu). 

A meta-análise de todas as entrevistas semiestruturadas a nível Europeu foi realizada pela Danube 

University Krems e apresentada no “Relatório TOI TOI TOI Europeu” (disponível no site do projeto). A 

análise da informação foi realizada com o software de análise qualitativa MAXQDA 11® (Figura 11), 

tendo toda a codificação sido efetuada neste software. Para definir e desenvolver um sistema de 

codificação a equipa da Danube University Krems utilizou os principais resultados dos “Relatórios 

TOI TOI TOI Nacionais” e as diferenças e frequências nas respostas. Esta fase de codificação foi a 

http://www.toitoitoi.eu/
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mais importante e que teve uma maior duração, podendo ser descrita como um processo dinâmico 

em que cada entrevista foi lida e codificada diversas vezes. Em alguns dos casos, alguns códigos (ou 

mesmo todo o código) tiveram que ser adaptados ou reorganizados.  

 

Figura 11: Apresentação simplificada do trabalho com o MAXQDA 11® 

 

A análise das relações no sistema de codificação (Figura 12) demonstrou que existe uma forte 

relação entre a estrutura do consórcio e as competências dos parceiros nos projetos LdV/ToI o que 

significa que foram criadas equipas de projetos principalmente em função das competências dos 

parceiros. Deste modo, as competências das organizações demonstram ser o principal fator de 

cooperação nos projetos LdV/ToI Europeus. Assim, foram caracterizados os resultados visando 

principalmente a síntese dessas frequências em respostas relativas à estrutura do consórcio e as 

competências básicas dos parceiros que participam nos projetos Europeus. 
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Figura 12: Diagrama de relação de códigos (MAXQDA®) 

 

A meta-análise Europeia das 17 entrevistas semiestruturadas gerou resultados interessantes que 

foram utilizados no planeamento das ferramentas de avaliação do TOI TOI TOI. O primeiro resultado 

foi o facto de as entrevistas não conseguirem confirmar totalmente os resultados quantitativos 

relativamente aos consórcios “conservadores” e “inovadores” na Áustria, Alemanha e Hungria. Em 

algumas áreas como o tamanho do consórcio, especialmente com os entrevistados Húngaros, foi 

possível verificar os resultados da análise quantitativa mas em termos de distribuição geográfica não 

foi possível encontrar frequências nas respostas que permitissem a divisão dos dois clusters de uma 

forma válida.     

A análise das competências essenciais dos parceiros de projetos de educação Europeus demonstrou 

que a estrutura dos consórcios de projetos LdV/ToI teve por base principalmente as parcerias e a 

experiência das organizações na gestão de projetos Europeus. Deste modo, a “experiência em 

projetos” foi uma das principais competências que confirmaram a significativa relação entre a 

estrutura dos projetos e as competências a nível dos parceiros (ver Figura 12). A maioria dos 

parceiros já se conheciam de projetos anteriores ou de outra cooperação a nível nacional, Europeu 

ou internacional, sendo este um dos principais resultados a nível Europeu (ou seja, os 

coordenadores preferem parceiros que já conhecem). Os contactos pessoais e cooperação anterior 

foram bastante importantes e relativamente ao número de códigos, ainda mais importante que as 

competências profissionais. 

Adicionalmente, as competências administrativas e de ensino e formação foram questões 

importantes no planeamento de um consórcio. Algumas competências básicas como fiabilidade, 

foram frequentemente relacionadas com a experiência em projetos. Deste modo, estas competências 

básicas, não foram utilizadas no planeamento das ferramentas de avaliação. Por fim, a 

sustentabilidade dos resultados dos projetos dependeu principalmente da definição de produtos 

concretos, competências de marketing e estratégias de marketing.  
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As entrevistas demonstraram que a maioria dos coordenadores utilizaram estratégias estruturadas 

no planeamento e criação de consórcios de projetos. Relativamente a determinadas competências as 

respostas puderam ser agrupadas, tendo sido estas áreas de competências utilizadas para definir a 

estrutura base e desenvolver as questões das ferramentas de avaliação TOI TOI TOI. As 

competências são: 

- experiência em projetos Europeus (competências em gestão de projetos) 

- competências profissionais no setor de base do projeto 

- competências educativas 

- contactos/parcerias internacionais (disseminação/marketing) 

 

Resumidamente, a conceção científica do projeto TOI TOI TOI com diversas fases diferentes e 

relatórios intermédios, pode sobrecarregar os leitores, mas todas estas análises foram necessárias 

para gerar resultados científicos úteis. A utilização da base de dados ADAM para a investigação 

quantitativa dificultou este processo e não produziu os resultados da mesma qualidade cientifica que 

os apresentados na proposta do projeto. Dificultar, significa que foi difícil encontrar uma ligação em 

termos de conteúdos entre a investigação quantitativa e qualitativa sem alterar a conceção básica do 

projeto. 

Desta forma a equipa teve que focar-se na investigação qualitativa que gerou resultados científicos 

bastante úteis relativamente a critérios concretos que fomentam o impacto e sustentabilidade dos 

projetos de educação Europeus. Estes resultados foram utilizados para a elaboração das 

ferramentas de avaliação online do TOI TOI TOI e o questionário.  
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3. FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO TOI TOI TOI  

Mihály Mészáros / Széchenyi István University Györ 

Tibor Trencsényi / Széchenyi István University Györ 

Rainer Schabereiter / Danube University Krems 

3.1 Informação geral 

Informação técnica 

Backend: - Servidor PHP para páginas dinâmicas (ligação e cálculos da base de 

dados) 

- Base de dados MySQL para guardar informação 

- Biblioteca PHP para envio automático de emails 

Frontend: - HTML 5: interface do utilizador, formulários (diferentes campos no 

questionário) 

- jQuery; Biblioteca JavaScript para ativar/desativar campos nos 

formulários 

- Highcharts: Biblioteca JavaScript para criar gráficos  

Ferramentas de 

desenvolvimento: 

- Net Beans 8.1: ambiente de desenvolvimento integrado com suporte 

para PHP/HTML5 (criação e carregamento de ficheiros) 

- Firebug: pré-teste das alterações 

- Web Developer Toolbar: desenvolvimento de bases de dados, tabelas e 

consultas; verificação dos dados inseridos 

- phpMyAdmin: desenvolvimento de consultas a tabelas de bases de 

dados; verificação dos dados inseridos 

- MySQL Workbench: desenvolvimento e visualização de tabelas da base 

de dados 

Endereço: - www.toitoitoi.eu/eval  

Tabela 3: Informação técnica das ferramentas de avaliação do TOI TOI TOI (Mihály Mészáros) 

 

As ferramentas de avaliação online são o “produto” final do projeto TOI TOI TOI e foram 

desenvolvidas para ser utilizadas pelos dois principais grupos-alvo do projeto. O primeiro são todas 

http://www.toitoitoi.eu/eval
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as entidades que pretendem ser parceiros em futuros projetos de educação Europeus. A estrutura 

das ferramentas com base no questionário foi criada de acordo com os resultados da investigação 

qualitativa e quantitativa e investiga as competências necessárias nestes projetos. As ferramentas 

são uma autoavaliação gratuita para as entidades e para a equipa do projeto. Cada entidade pode 

efetuar uma autoavaliação para visualizar as suas competências numa escala gráfica. O segundo 

grupo alvo são os coordenadores de futuros projetos de educação, que podem utilizar as ferramentas 

para avaliar os futuros possíveis parceiros e planear de forma estratégica os consórcios de projetos 

para assegurar o maior impacto dos projetos de educação Europeus. 

 

Figura 13: Página principal das ferramentas de avaliação (www.toitoitoi.eu/eval) 

 

Como mencionado anteriormente os conteúdos das ferramentas tiveram como base a análise 

científica realizada pelos parceiros de desenvolvimento: Danube University Krems, Forschungsinstitut 

Betriebliche Bildung, Széchenyi István University and “Goce Delchev” University. Em relação ao 

desenvolvimento técnico e programação das ferramentas, Mihály Mészáros da Széchenyi István 

University foi o informático responsável, sendo esta tarefa acompanhada de perto pela Danube 

University Krems. 

http://www.toitoitoi.eu/eval
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Durante uma das reuniões do projeto a equipa decidiu que as ferramentas de avaliação deveriam ser 

totalmente online e não um programa. As ferramentas foram alojadas no servidor do parceiro de 

disseminação, a SPI que cumpre todos os requisitos: servidor web Apache2, PHP e base de dados 

MySQL. O website do projeto (www.toitoitoi.eu) também está alojado no servidor da SPI, podendo o 

programador utilizar diversas sinergias. 

Durante o projeto as ferramentas foram testadas e avaliadas diversas vezes. Como primeira fase, 

após a conclusão do desenvolvimento da ferramenta, foram efetuados dez pré-testes na Széchenyi 

University para verificar todas as funções técnicas tais como a usabilidade do questionário, o sistema 

de convites por email ou a visualização dos resultados. Durante esta fase foram efetuadas algumas 

alterações nas ferramentas. A segunda fase foi a realização de testes piloto pelos parceiros da 

equipa do projeto, tendo cada parceiro contactado dez entidades para realizarem a autoavaliação e 

avaliação da equipa de projeto com outras entidades Europeias. Para assegurar uma documentação 

quantificável da utilização das ferramentas de avaliação o programador instalou um contador, para 

quantificar os pré-testes realizados. Todos os testes foram documentados e avaliados e por fim, o 

feedback das avaliações foi utilizado para otimizar a usabilidade e a qualidade das ferramentas de 

avaliação do TOI TOI TOI.  

 

3.2 Manual do utilizador 

O manual de utilizador foi elaborado por Tibor Trencsényi da Széchenyi István University e é parte 

integrante das ferramentas de avaliação, estando disponível em: http://toitoitoi.eu/eval/help.php  

 

Login/Registo: 

Para utilizar todas as funções da Ferramenta de Avaliação, é recomendável efetuar o registo. Após 

efetuar o registo e login o utilizador pode criar novos projetos, convidar parceiros e aceitar convites 

de outros coordenadores. Sem o registo, a Autoavaliação apenas pode ser efetuada anonimamente. 

Para efetuar o registo, apenas precisa de carregar na ligação Login/Registo no menu, introduzir os 

dados e carregar no botão de registo. Após o registo o utilizador pode voltar para o menu de 

Login/Registo e efetuar o Login, utilizando os seus dados. 

http://www.toitoitoi.eu/
http://toitoitoi.eu/eval/help.php
http://toitoitoi.eu/eval/evaluation.php
http://toitoitoi.eu/eval/index.php
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Autoavaliação: 

A ferramenta de Autoavaliação pode ser utilizada de forma anónima (sem efetuar o login com um 

email e uma palavra passe registados), ou como um utilizador registado (com login). Após o 

preenchimento do formulário e carregar no botão de envio, é redirecionado para a página de 

Resultados. Em ambos os casos as respostas serão guardadas na base de dados. 

 

Resultados: 

Quando um utilizador registado efetua a Autoavaliação, tem que efetuar o login na página, carregar 

em Resultados e os resultados das suas respostas aparecerão em forma de diagrama no bloco “My 

results”. Se tiver criado diferentes Projetos, poderá visualizar um diagrama para cada projeto. 

Quando não existirem outros membros num projeto, o diagrama desse projeto será o mesmo da 

entidade, mas quando outros parceiros se juntarem ao projeto e tiverem preenchido a Autoavaliação, 

os seus resultados serão adicionados ao diagrama do projeto. Quando a Autoavaliação é efetuada 

de forma anónima, o utilizador recebe um endereço único e se pretender visualizar os seus 

resultados posteriormente pode utilizá-lo. 

 

Gestão dos projetos: 

Após fazer o login, carregar em My Projects irá apresentar a informação gravada previamente. Pode 

criar novos projetos ao carregar em Create new project, tendo posteriormente que preencher um 

formulário e carregar em Create project, criando assim um novo projeto que irá aparecer em “Project 

owned by me” onde pode ser editado (apagar o projeto ou convidar parceiros). 

Para convidar outros parceiros, o utilizador deve carregar em “Invite” e adicionar os nomes e emails 

dos parceiros. Ao carregar em “Invite”, será enviado um email para estes parceiros com as instruções 

de como se juntarem ao projeto. 

 

http://toitoitoi.eu/eval/evaluation.php
http://toitoitoi.eu/eval/results.php
http://toitoitoi.eu/eval/results.php
http://toitoitoi.eu/eval/projects.php
http://toitoitoi.eu/eval/create_project.php
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Entrar ou sair de projetos: 

Quando um utilizador recebe um código por email, deve efetuar login com os seus dados de registo, 

podendo o email com que se registou diferente do email utilizado para enviar o convite. Após 

carregar em Join project e colocar o código que é enviado juntamente com o email deve carregar em 

“Join”, sendo depois redirecionado para a página My Projects, onde poderá consultar o projeto em 

“'Projects, where I am a member”. Para sair da página deverá carregar em “Leave”. 

 

3.3 Previsão dos resultados gerados 

Uma das principais razões para a utilização das ferramentas do TOI TOI TOI é a previsão dos 

resultados que é gerada, especialmente a avaliação das equipas que é uma ferramenta informativa 

bastante útil para os futuros coordenadores de projetos e deverá ser utilizada para verificar os 

parceiros futuros relativamente às competências básicas que asseguram e fomentam o impacto dos 

projetos de educação Europeus. Assim, a apresentação dos resultados consiste em duas partes 

diferentes: um diagrama com diferentes linhas para cada parceiro e um texto com informação útil 

relativamente às entidades, conforme a Figura 14 demonstra.  

 

Figura 14: Apresentação dos resultados da avaliação de uma equipa  

http://toitoitoi.eu/eval/join_project.php
http://toitoitoi.eu/eval/projects.php
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O diagrama de radar é uma visão geral das competências básicas para realizar um projeto de 

educação Europeu em forma de gráfico, que relaciona os resultados da análise científica. Este 

gráfico é combinado com diversas escalas numéricas (por exemplo 90 em 168) para cada área de 

competências. Este cálculo foi adaptado diversas vezes durante o processo de desenvolvimento para 

alcançar um elevado nível objetividade. A seção “Educação e Formação” é especialmente importante 

devido ao facto de este gráfico apresentar todas as infraestruturas educativas necessárias, que 

devem ser indispensáveis para a utilização a longo prazo dos resultados do projeto.  

Para além das perguntas de resposta fechada, o questionário contém diversas perguntas de 

resposta aberta. Estas questões visam obter informação sobre aspetos organizacionais e 

profissionais, experiência em projetos e outras competências básicas e informações, sendo as 

respostas a estas questões apresentadas em caixas de texto. Estas questões envolvem informação 

relevante para os futuros coordenadores de projetos que deve ser tida em consideração durante o 

planeamento estratégico de um consórcio de projeto em todos os projetos de educação Europeus.  

De uma forma resumida, as ferramentas de avaliação do TOI TOI TOI são ferramentas simples mas 

bastante úteis para apoiar os coordenadores de projetos a planear o projeto de uma forma orientada 

para o impacto. São baseadas numa análise científica detalhada e apoiam as entidades a melhorar 

as suas competências de implementação de projetos de educação Europeus, apresentando os 

resultados através da combinação de elementos gráficos e de texto. 
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4. DIRETRIZES PARA PROJETOS 
ORIENTADOS PARA O IMPACTO 

Rainer Schabereiter / Danube University Krems 

 

Para além da ferramenta de avaliação de dupla etapa, outro resultado final do projeto foi definido 

como sendo simples mas úteis diretrizes para o planeamento estratégico de consórcios de projetos 

de educação Europeus orientados para o impacto, e como tal “sustentáveis”. As entrevistas 

realizadas com diferentes coordenadores de projetos prévios demonstrou que os projetos devem 

refletir uma dimensão Europeia através do envolvimento de parceiros de diferentes países Europeus 

para assegurar uma elevada variedade de aspetos culturais e profissionais. As diferentes áreas de 

competências tais como gestão de projetos, competências educativas ou determinadas 

competências profissionais são necessárias para implementar projetos bem-sucedidos. Deste modo, 

planear um projeto e criar o consórcio são procedimentos cruciais para a boa gestão do projeto.   

Durante o período de vigência do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida foram 

implementados diversos projetos que visavam fomentar a qualidade e impacto dos resultados dos 

projetos (ver base de dados ADAM). Os projetos Erasmus+ exigem agora uma maior 

sustentabilidade e os primeiros anos deste programa demonstraram que existe um maior foco na 

disseminação, impacto sustentabilidade dos seus projetos.  

Descrever detalhadamente a sustentabilidade de um projeto numa breve publicação como esta não é 

possível e está para lá do âmbito da mesma, mas o impacto de um projeto é o principal fator para 

descrever o seu sucesso e uma etapa base para garantir a sua sustentabilidade. Para além de 

outras, a Agência Nacional Alemã “Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für 

Berufsbildung (NA beim BIBB)” que é a entidade responsável pela orientação dos Programas 

Aprendizagem ao Longo da Vida e Erasmus+ na Alemanha tem analisado e fomentado de forma 

permanente o impacto de ambos os programas. 

Uma das principais publicações que analisa os projetos de Transferência de Inovação (ToI) é o 

estudo Alemão “Wirkungen nationaler Innovationsprojekte (ITP) im Programm für lebenslanges 

Lernen (PLL)” [Impacto dos projetos de Transferência de Inovação nacionais no Programa de 
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Aprendizagem ao Longo da Vida] que foi elaborado por Markus Körbel, um especialista externo, e 

publicado em 2001. (Körbel, 2011).   

Como primeira etapa Körbel, (2011) analisou as propostas dos projetos, os relatórios finais e os 

resultados para identificar um conjunto de indicadores que detetem as atividades de disseminação, o 

alcance da disseminação e o impacto dos projetos nos sistemas de Formação Profissional nacionais. 

Estes indicadores foram utilizados para desenvolver questionários padronizados que analisaram 26 

projetos LdV/ToI na Alemanha ao entrevistar os coordenadores. Adicionalmente, foi utilizado um 

questionário padronizado para investigar os resultados dos projetos. Numa colaboração próxima com 

a Agência Nacional foram por fim descritos onze projetos como estudos de caso (Körbel, 2011, p. 

10). 

Os resultados do estudo indicaram que apesar dos projetos serem descritos como boas práticas nos 

primeiros anos do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida, os resultados previstos de cada 

projetos não foram totalmente implementados após o fim dos mesmos. Adicionalmente, foi 

identificada a falta de “requisitos técnicos” (Körbel 2011, p. 38) como um fator principal na redução do 

impacto de um projeto. 

Por fim, o estudo identificou a disseminação como um fator crucial no fomento do impacto dos 

projetos. Envolver os stakeholders e utilizadores assim que possível e uma cooperação ativa com os 

grupos alvo são os principais fatores para um maior impacto e sustentabilidade. Körbel sugeriu o 

financiamento de menos projetos, por forma a ter em consideração um maior empenho na 

disseminação. Este reduzido número de projetos deveria ter maiores orçamentos e, portanto, 

melhores capacidades e parceiros de disseminação (Körbel, 2011, pp. 38).   

Os resultados da investigação quantitativa e qualitativa no projeto TOI TOI TOI corroboram este 

estudo. Tal como verificado nas entrevistas, o impacto de um projeto deriva dos resultados do 

projeto, da estrutura e competências do consórcio e dos seus parceiros e a disseminação dos 

resultados (ver Figura 15). Todos os três componentes têm a mesma importância no impacto do 

projeto e as seguintes breves diretrizes irão centrar-se neles. 
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Figura 15: “Cone do impacto” dos projetos 

Ao princípio, alguns dos conselhos podem parecer demasiado simples, mas estas breve diretrizes 

irão ajudar os coordenadores a evitar alguns problemas durante o projeto e irão fomentar o impacto 

de uma forma proactiva. Não é obrigatório implementar todas as etapas de cada tarefa de forma 

seguida; muitas podem ser efetuadas simultaneamente. No final do planeamento do projeto o 

coordenador deve ser capaz de “ver” o projeto completo com o(s) seu(s) resultado(s) e o consórcio 

necessário. A maioria dos pequenos conselhos irá ajudar os coordenadores a evitar diversos 

problemas, pois todas as alterações durante a implementação de um projeto irão causar graves 

questões em termos de cooperação interna e de apresentação de informação à agência nacional 

responsável. 

 

As diretrizes são as seguintes:  

1) Desenvolver produtos concretos: 

A primeira etapa para criar um projeto deve ser definir um produto concreto que será o principal 

objetivo do trabalho no projeto. Deve definir e dar um nome ao produto. Diversos projetos tentam 

desenvolver diversos produtos diferentes e os responsáveis perdem a orientação e o foco das suas 

prioridades. Os orçamentos dos projetos em diversos programas de financiamento não permitem o 

desenvolvimento de tantos resultados. Como tal, é melhor focar menos produtos, mas planeá-los e 

desenvolvê-los com maior qualidade. 

Impacto  

Disseminação 

Parceiros 

Produtos 
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Uma descrição detalhada do produto, com todos os aspetos relevantes em termos de conteúdos, 

requisitos técnicos e outras questões relevantes é necessário para estabelecer uma vista clara do 

projeto. Um aspeto crucial desta etapa é descrever os objetivos de uma forma resumida. Uma 

solução possível é definir uma frase concisa que identifica os objetivos principais do projeto e os 

seus resultados. Na fase de planeamento, é bom manter esta descrição simples pois o planeamento 

do projeto é um processo bastante dinâmico e os diferentes aspetos podem estar em constante 

mudança. 

Este documento, contendo todas as descrições relevantes deve ser bem estruturado e é uma etapa 

básica para a criação de um cronograma, um plano de trabalho e outros documentos relevantes que 

são necessários para o planeamento do projeto e para a procura dos parceiros Europeus 

necessários. 

 

2) Verificar as necessidades: 

Para além de descrever o principal produto de um projeto, é essencial verificar as necessidades 

concretas a níveis diferentes. Diversas propostas “identificam” necessidades massivas e 

apresentam-se como a única solução para resolver o problema existente. No entanto em diversos 

casos a realidade é diferente e esta diferença é crucial para o impacto e utilização futura dos 

resultados e produtos do projeto.  

Como tal a primeira fase deve ser uma análise online de necessidades a nível nacional para obter 

uma visão geral sobre a situação atual e possíveis efeitos sinergéticos ao utilizar os resultados de 

outros projetos ou atividades e medidas nacionais/regionais. Deste modo, primeiramente, os 

possíveis grupos-alvo e stakeholders podem ser investigados para obter informação adicional. É útil 

verificar as bases de dados existentes, especialmente a ADAM, que engloba centenas de projetos de 

educação Europeus.  

O mais importante é verificar as necessidades dos países parceiros, do mesmo modo. Esta ação 

pode ser efetuada pelo coordenador para preparar a investigação de parceiros ou após contactar os 

possíveis parceiros. Diversos consórcios de projetos Europeus eram compostos por parceiros que 

não tinham os mesmos problemas. Adicionalmente, as diversidades culturais devem ser tidas em 

consideração no planeamento e criação da equipa do projeto e é aconselhável envolver os possíveis 

parceiros nesta fase, no entanto não deve confiar neles totalmente. Se os resultados da análise de 
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necessidades indicarem que já existem projetos nessa área, a ideia do projeto e os produtos devem 

ser adaptados ou alterados de tal forma que os resultados já existentes sejam utilizados de uma 

forma sinérgica. 

 

3) Verificar os seus parceiros: 

Como mencionado anteriormente, a análise de necessidades está relacionada com o planeamento 

de um consórcio. Assim, a primeira etapa no planeamento estratégico de um consórcio deve ser 

ponderar os possíveis países e entidades parceiras. Tal como apresentado na seção científica desta 

publicação, diversos coordenadores preferiram parceiros que já conheciam de projetos ou atividades 

anteriores e em quem confiavam. Esta é uma solução possível para estabelecer uma equipa de 

projeto mas não é um planeamento estratégico. Os coordenadores devem tenter encontrar países 

parceiros que tenham problemas semelhantes ou que tenham diferentes níveis de desenvolvimento 

nas áreas de base da ideia do projeto.  

Por fim, a entidade parceira deve estar relacionada com os produtos, necessidades e objetivos 

definidos para o projeto. Cada parceiro deve ser responsável por uma parte do projeto, devendo o 

coordenador refletir de que modo as entidades se podem envolver no projeto e quais são os 

benefícios de as incluir como parceiros do projeto. Desta forma, as plataformas de projetos como a 

ADAM ou até plataformas nas redes sociais (por exemplo, o grupo do Facebook Erasmus Plus- KA 2 

Partner search ou o grupo do LinkedIn EU Projects Partner Search) oferecem bastantes 

possibilidades de encontrar parceiros que se adequam às necessidades do projeto. No entanto deve 

efetuar uma verificação de todas as entidades que estão presentes nestas plataformas nas redes 

sociais. 

As ferramentas de avaliação do TOI TOI TOI são úteis para verificar os possíveis parceiros 

relativamente às competências relevantes e necessárias para uma boa gestão e implementação de 

projetos de educação Europeus. Está pré-avaliação gera uma visão geral das entidades e apresenta 

os projetos já implementados, aspetos estruturais relevantes, etc. Especialmente as respostas nas 

caixas de texto, demonstram a experiência em projetos dos parceiros e as suas competências 

educativas que desempenham um papel crucial para a sustentabilidade e impacto dos projetos 

Europeus. 
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Existem outras questões que devem ser tidas em consideração antes de convidar uma entidade para 

um projeto de educação Europeu que não são possíveis de avaliar pelas ferramentas de avaliação 

do TOI TOI TOI. Um simples telefonema ou uma conversa através do Skype podem ajudar a 

esclarecer algumas dúvidas e evitar problemas durante a implementação do projeto. Um dos aspetos 

mais importantes que deve verificar são as competências linguísticas dos colaboradores das 

entidades parceiras. Uma conversa em Inglês através do Skype pode fornecer uma ideia sobre as 

competências linguísticas em Inglês dos colaboradores. A falta destas competências é ainda um 

problema em diversos projetos Europeus, e pode causar sérios problemas durante a implementação 

dos projetos. 

Um segundo conselho bastante importante é que, adicionalmente às ferramentas de avaliação do 

TOI TOI TOI, sejam verificadas as infraestruturas dos parceiros. Existem ainda diversas PME, com 

limitados recursos humanos, que tentam agir como parceiros em projetos de educação Europeus que 

não possuem as infraestruturas necessárias ou salas de formação. Assim, é muito importante 

verificar estas infraestruturas e os colaboradores. Algumas entidades tentam empregar 

colaboradores como prestadores de serviços apenas nesse projeto ou imputar custos a projetos 

através de entidades externas duvidosas, o que não é permitido no programa Erasmus+. Como tal, a 

equipa do TOI TOI TOI sugere que recolha cópias dos contratos de trabalho de todos os 

colaboradores envolvidos antes de assinar um contrato com um parceiro e transferir a primeira 

parcela de financiamento para as entidades. 

Relativamente a este último ponto, é útil conversar sobre as diretrizes de financiamento do projeto, 

que explicam os detalhes do financiamento para evitar desentendimentos e opiniões diferentes. Será 

bastante útil preparar uma breve visão global do orçamento e conversar sobre as respetivas regras 

de financiamento. No que diz respeito ao programa Erasmus+, o guia oficial do programa é 

atualizado anualmente e apresenta toda a informação relevante (disponível em 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en). 

 

4) Planear estratégias pós-projeto: 

A última fase do planeamento estratégico de um consórcio de um projeto deve ser a definição de 

estratégias que fomentem o impacto do projeto e dos seus produtos e resultados. Resumidamente, é 

essencial refletir sobre o tempo posterior à conclusão de um projeto antes de o iniciar. A 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en
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disseminação e marketing do projeto são fatores cruciais para fomentar estas estratégias pós-

projeto.  

Uma das fases principais deve ser solicitar aos parceiros que descrevam as suas próprias 

estratégias e possibilidades de utilização dos produtos e resultados do projeto a médio e longo prazo. 

As ferramentas de avaliação do TOI TOI TOI contêm informação útil relativamente às competências 

de disseminação dos parceiros. No entanto, adicionalmente às ferramentas é aconselhável 

questionar os parceiros sobre possíveis estratégias. É útil estruturar o impacto planeado de acordo 

com os diferentes grupos alvo e as áreas geográficas que se enquadram nas questões mencionadas 

na proposta. 

O planeamento detalhado das estratégias e cenários pós-projeto irá ajudar os avaliadores a obter 

uma visão e conhecimento detalhados do impacto e sustentabilidade do projeto e irá também ajudar 

os coordenadores a avaliar o trabalho da equipa durante o projeto. Por fim, todas as agências 

nacionais estão a apoiar ativamente os coordenadores a disseminar os seus resultados e a 

assegurar o impacto a longo prazo dos projetos Erasmus+. Como tal, organizam regularmente 

eventos sobre o impacto dos projetos e publicam brochuras e outros documentos que ajudam os 

coordenadores a disseminar e promover a utilização dos resultados dos projetos de uma forma bem-

sucedida.  
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Diretrizes TOI TOI TOI: 

A figura seguinte resume as etapas básicas para o planeamento estratégico de um consórcio de 

projeto. São processos dinâmicos e devem ser avaliados e adaptados de forma constante. Esta 

preparação detalhada ajuda a desenvolver um projeto bem estruturado que responde às 

necessidades dos grupos alvo e que assegura o máximo impacto a nível geográfico (regional, 

nacional, Europeu) e de tempo (curto, medio e longo prazo).   

 

 

Figura 16: Diretrizes TOI TOI TOI  
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5. EXEMPLOS DE BOAS PRÁTICAS 

A secção final do documento “Diretrizes TOI TOI TOI” visa apresentar quatro exemplos de projetos 

Europeus sustentáveis e orientados para o impacto. Os exemplos foram escolhidos entre um elevado 

número de projetos do programa Leonardo da Vinci e representam uma vasta variedade das 

diferentes atividades e medidas a nível Europeu. Cada um dos parceiros de desenvolvimento 

escolheu um projeto, descreveu-o em detalhe e por fim apresentou as razões e características para a 

sustentabilidade e elevado impacto. 

Durante o planeamento desta publicação, a equipa do projeto determinou alguns fatos que são a 

base para identificar projetos que são considerados boas práticas. Inicialmente os projetos 

escolhidos tinham que ser parte do programa Leonardo da Vinci. O parceiro Alemão foi responsável 

por descrever um projeto piloto do programa LdV para demonstrar a sua variedade e para “pensar 

fora da caixa” dos projetos de Transferência de Inovação que foram o foco do projeto TOI TOI TOI. 

Adicionalmente, foi essencial selecionar um projeto LdV “sustentável”. No entanto, inicialmente foi 

necessário explicar detalhadamente o significado de sustentabilidade. A análise dos projetos de 

Transferência de Inovação Austríaco, Alemão e Húngaro entre 2007 e 2012 indicaram que uma 

elevada percentagem dos resultados dos projetos não foram utilizados após o fim do período de 

financiamento. Em muitos dos casos os documentos relativos aos produtos e resultados 

desapareceram e em alguns dos casos foi bastante difícil encontrar online os documentos que 

comprovam as atividades do projeto. Como tal, a equipa do projeto acordou efetuar a descrição dos 

projetos cujos resultados ainda estão a ser utilizados, quer seja na forma original ou tendo já sido 

modificados. A razão pela qual a equipa do projeto apenas utilizou uma característica principal na 

seleção das boas práticas prende-se com a análise quantitativa e qualitativa que indicou que os 

resultados de muitos dos projetos não eram utilizados após o fim dos mesmos.     

Deste modo, os quatro projetos seguintes, fazem parte do grupo de projetos Leonardo da Vinci bem-

sucedidos, que desenvolveram resultados e produtos sustentáveis e que ainda são utilizados em 

diversos países Europeus. 
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5.1 europass+  

Lena Schmitz / Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH 

 

 

 

 

Título do projeto: europass+ - an online support instrument for the Europass-CV  

Duração: 1 de outubro de 2006 a 30 de setembro de 2008 

Número do projeto: D/06/B/P/PP-146490 

País: Alemanha 

Coordenador do projeto: Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH 

(Research Institute for Vocational Education and Training) Rollnerstraße 14 

D-90408 Nürnberg 

Parceiros: 

A parceria com diversos atores, entre centros de formação, entidades de investigação assim como 

representantes dos empregadores, organizações sindicais e organizações nacionais garantia que o 

resultado a ser desenvolvido dava resposta às necessidades dos jovens e os ajudava a elaborar 

corretamente um CV com o template Europass. 

Entidades de Ensino Profissional e Investigação no Ensino Profissional: 

 afpa - association nationale pour la formation professionelle des adultes (Frrança) 

 Fundación Tripartita (Espanha) 

 TNOIK – Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (Polónia) 

 VOX Voksenopplæringsinstituttet (Noruega) 

Federação de Empregadores: 

 EEF West Midlands, Engineering Employers Federation (Reino Unido) 

 MEDEF Franche Comté (França) 
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Organizações sindicais: 

 cfe/cgc – Union Regional de Franche-Comté (França) 

 CFDT (França) 

 Solidarnosc (Polónia) 

 TGWU – Transport and General Workers Union (Reino Unido) 

PME: 

 Widney UK Limited (Reino Unido) 

 

Descrição do projeto:  

O Processo de Copenhaga e a promoção da aprendizagem ao longo da vida levaram a um crescente 

interesse a nível Europeu na transparência dos resultados de aprendizagem. No projeto europass+, 

os especialistas em educação de sete países Europeus desenvolveram uma ferramenta online para 

apoiar os formandos na documentação das competências adquiridas de modo informal. 

O enquadramento do Europass que foi introduzido em 2005 permite que os cidadãos Europeus 

tornem as suas qualificações e competências transparentes em toda a Europa. O instrumento 

principal para isto é o CV Europass, que pode ser ligado a outros documentos do Europass tais como 

o Passaporte de Línguas, Mobilidade, Suplemento ao Diploma e Suplemento ao Certificado. Para os 

jovens que têm a oportunidade de ter uma experiência em mobilidade noutro sistema educativo 

durante a sua formação, é importante ter a documentação correta das suas competências, incluindo 

as que são obtidas de modo informal.  

Os utilizadores do Passaporte de Línguas Europass recebem um apoio exemplar na autoavaliação 

das suas atuais competências linguísticas. Por outro lado, os jovens recebem pouquíssimo apoio na 

documentação dos resultados da aprendizagem informal no seu CV Europass. É necessário que isto 

seja alterado, no entanto os países Europeus estão longe de criar uma língua comum relativamente à 

orientação para os resultados. Os jovens, em particular, de uma forma frequente não estão cientes 

da grande proporção de competências que são obtidas fora dos programas de educação formal e, 

como tal, quão importante é a informação adicional que complementa os certificados. 

O europass+ visa apoiar os jovens a certificarem as suas competências, e assim, de acordo com o 

objetivo estratégico da política Europeia no ensino profissional, contribuir para tornar os resultados 
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de aprendizagem claros, independentemente do local e modo como foram obtidos (informação 

adicional disponível em www.europassplus.info). 

 

 

Figura 17: Website do projeto 

 

Descrição dos produtos:  

O europass+ visa principalmente permitir que os jovens possam registar de uma forma detalhada, 

rápida e independente as competências adquiridas informalmente e de um modo que pode ser 

compreendido em toda a Europa. Foi desenvolvido um instrumento de suporte que:      

 pode ser incluído num sistema de apoio online mais abrangente para o CV Europass e/ou estar 

disponível nas plataformas nacionais, 

 permite que a documentação relativa às competências adquiridas de modo informal seja 

facilmente compreensível através de categorias, exemplos e sugestões apropriadas,   

 descreve as competências, relacionando-as com os níveis do Quadro Europeu de Qualificações 

(QEQ),  

 é adequado para pessoas que não possuem competências informáticas. 
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Situação atual, após o fim do projeto:  

O projeto europass+ foi seguido por outro projeto LdV, denominado ““europass+ 2”. Neste projeto, os 

instrumentos foram adaptados às necessidades e situação dos utilizadores mais jovens. 

A “Stiftung Warentest” efetuou recentemente uma avaliação da ferramenta online. O relatório ainda é 

confidencial mas pode ser referido que 4500 pessoas utilizaram o europass+, 120 das quais 

utilizaram em 2015. 

 

Critérios de avaliação que fomentam a sustentabilidade deste projeto: 

Foram fundamentais dois critérios em termos de sustentabilidade: primeiro, o trabalho de equipa foi 

baseado na confiança mútua pois a maioria dos parceiros já se conhecia; segundo, o tópico já estava 

relacionado com um grande número de utilizadores, a aprendizagem informal tinha-se tornado um 

tópico Europeu importante e o Europass era bastante conhecido. Deste modo, o europass+ foi 

distribuído de forma direta a todos os utilizadores do Europass.  
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5.2 TAKE TECH 

Rainer Schabereiter / Donau Universität Krems 

 

 

 

Título do projeto: TAKE TECH www.take-tech.eu  

 

Duração: 1 de outubro de 2011 a 30 de setembro de 2013 

Número do projeto: LLP-LDV-TOI-11-AT-0004 

País: Áustria 

Coordenador do projeto: Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH SFG 

(Styrian Business Promotion Agency SFG) Nikolaiplatz 2 A-8020 Graz 

Descrição do projeto: 

TAKE TECH foi um projeto LdV/ToI coordenado para entidade Austríaca SFG (agência regional de 

promoção empresarial do sul do país). Em nome do governo regional Estíriano, a SFG desenvolveu 

e implementou uma iniciativa regional denominada “TAKE TECH” em 2009, dois anos antes de 

lançar o projeto Europeu com o mesmo nome. A base de ambas as atividades, a iniciativa regional e 

o projeto LdV/ToI, é a falta de jovens trabalhadores qualificados em áreas técnicas na Áustria e 

noutros países Europeus. 

De um modo geral, a metodologia do TAKE TECH visa consciencializar os jovens estagiários em 

profissões técnicas e baseia-se em conectar escolas e empresas. Relativamente a isto a SFG iniciou 

diversas atividades e uma mediação estruturada entre entidades educativas regionais, câmaras de 

comércio e escolas secundárias industriais e empresas a nível regional para relacionar as diferentes 

entidades da melhor forma possível. Foram organizados diversos seminários, workshops, etc. para 

http://www.take-tech.eu/
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conectar a educação e a economia. Desde 2009, durante a “Action Week” anual, em novembro, 

centenas de estudantes visitam empresas regionais que se apresentam de uma forma inovadora e 

orientada para os jovens. 

O projeto LdV/ToI TAKE TECH divulgou a metodologia do projeto por toda a Europa e desenvolveu o 

método já existente ao incrementar e testar as ferramentas e manuais educativos. A mediação foi 

especialmente utilizada para consciencializar os jovens para as questões técnicas através de visitas 

escolares a empresas. Do mesmo modo que a iniciativa regional, por um lado, os jovens poderiam 

interessar-se nas profissões técnicas durante as visitas às empresas e por outro as empresas 

podiam apresentar-se aos futuros empregados e prevenir uma possível falta de jovens qualificados. 

No total, 4.000 estudantes visitaram mais de 150 empresas durante a fase piloto do projeto. 

A estrutura do projeto seguiu o esquema comum dos projetos LdV/ToI e consistia de quatro etapas 

básicas. A primeira visava analisar as melhores práticas nas medidas, consciencializando os jovens 

para as profissões técnicas de todos os países participantes. A segunda etapa focava a adaptação 

dos resultados para o desenvolvimento de dois manuais: “TAKE TECH for schools” e “TAKE TECH 

for companies” e um pequeno filme sobre a metodologia (ver: http://www.take-

tech.eu/index.php/en/download-area). A transferência de inovação foi realizada num curso de 

formação de formadores com participantes de cada país parceiro que obtiveram ambos os manuais e 

alguns materiais adicionais para formar outras pessoas nos seus países. Por fim, cada parceiro de 

projeto organizou, realizou e avaliou os cursos nacionais com a metodologia TAKE TECH. 

 

Figura 18: Website www.take-tech.eu (21 de julho de 2016) 

 

http://www.take-tech.eu/index.php/en/download-area
http://www.take-tech.eu/index.php/en/download-area
http://www.take-tech.eu/
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O consórcio do projeto era uma equipa multidisciplinar, de sete entidades Europeias que 

representavam todas as entidades e organismos necessários para a implementação do TAKE TECH. 

Indústria e empresas: 

- SFG – Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (Áustria / coordenador) 

- Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura del 

Veneto – Unioncamere del Veneto (Itália) 

- Chamber of Commerce and Industry of Dobrich -промишлена палата (Bulgária) 

- Kozep-Kozep-dunantuli Regionalis Innovacios Ugynokseg Nonprofit Kft. (Hungria) 

Educação e jovens: 

- Sihtasutus Junior Achievement Eesti (Estónia) 

- Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft (Áustria) 

- ΚΟΙSOCIAL YOUTH DEVELOPMENT - ΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ (Grécia) 

 

Descrição dos produtos: 

O projeto gerou bastantes produtos que podem ser descarregados gratuitamente na página 

www.take-tech.eu. Para além de diversos materiais de disseminação, existem alguns produtos 

relevantes em termos de conteúdos:  

a) TAKE TECH – Informação geral do projeto 

Disponível em: http://www.adam-

europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8780&page=FILES#.V5B5mzVSGeE 

Este manual é o documento base para utilizar o TAKE TECH e as suas diferentes ferramentas. 

Contem toda a informação relevante relativamente ao TAKE TECH: os antecedentes, o 

desenvolvimento e os seus objetivos. Apresenta as ferramentas para as escolas e empresas como 

os grupos-alvo mais importantes e, por fim, descreve o projeto. Assim, o manual pode ser utilizado 

tanto para apresentar o projeto como para disseminação geral da metodologia TAKE TECH em 

outros países Europeus. 

 

http://www.take-tech.eu/
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8780&page=FILES#.V5B5mzVSGeE
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8780&page=FILES#.V5B5mzVSGeE
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Figura 19: Conteúdos do TAKE TECH – Informação geral do projeto 

 

b) TAKE TECH – Manual para escolas:  

Disponível em: http://www.adam-

europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8780&page=FILES#.V5B5mzVSGeE 

Para além da informação geral na metodologia TAKE TECH, o manual inclui informação útil para os 

professores tais como o modo de planear uma visita a uma empresa de uma forma profissional e 

sustentável e como incluir os conteúdos do processo educativo dos diferentes temas. Neste sentido o 

manual apresenta diversas ferramentas de planeamento e listas de verificação para professores. 

Adicionalmente, fornece diversos exercícios e atividades para as aulas práticas nas escolas, para 

preparar os alunos da melhor forma. São ainda incluídos templates para as cartas a enviar aos pais e 

outros documentos de apoio. Por fim, o pós-processamento de uma empresa é bastante importante 

para assegurar uma sustentabilidade de toda a informação e o manual apresenta algumas possíveis 

formas para o pós-processamento de visitas a empresas a curto e médio prazo. Todos os exercícios 

e atividades são descritas de forma clara e o layout é padronizado. Assim o manual para escolas do 

TAKE TECH pode ser descrito como uma ferramenta bastante útil que ajuda os professores a 

organizar, preparar, implementar e pós-processar uma visita a uma empresa de um modo 

profissional. O manual está disponível em Inglês, Alemão, Búlgaro, Estónio, Húngaro, Italiano e 

Grego.  

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8780&page=FILES#.V5B5mzVSGeE
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8780&page=FILES#.V5B5mzVSGeE
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Figura 20: Página de título do TAKE TECH – Manual para escolas  

 

c) TAKE TECH – Manual para empresas: 

Disponível em: http://www.adam-

europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8780&page=FILES#.V5B5mzVSGeE 

Este segundo manual do TAKE TECH é diferente do primeiro em termos do vocabulário e conteúdos 

escolhidos pois é destinado às empresas. É divido na parte teórica e prática e também está 

disponível em Inglês, Alemão, Búlgaro, Estónio, Húngaro, Italiano e Grego. 

A parte teórica apresenta a metodologia do TAKE TECH, os serviços para as empresas e alguma 

informação geral para planear e implementar a visita a uma empresa com alunos de diferentes 

idades. Neste caso, apresenta diversas questões básicas que os responsáveis nas empresas devem 

colocar a si próprios antes de convidar os alunos para uma visita. Adicionalmente, este capítulo 

envolve um simples mas útil esquema dramatúrgico que demonstra como implementar uma visita a 

uma empresa e por fim apresenta este esquema num exemplo de programa. 

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8780&page=FILES#.V5B5mzVSGeE
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8780&page=FILES#.V5B5mzVSGeE
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A secção prática exibe métodos e diretrizes que devem ser tidas em consideração para atrair jovens. 

Após descrever alguma informação básica sobre os tipos de alunos, expõe a importância de ativar 

todos os sentidos dos alunos e fornece alguns documentos para preparar o pós-processamento 

destas visitas. Contem ainda exercícios práticos que podem ser realizados com os alunos nas 

empresas. São todos descritos em detalhe com a respetiva duração, materiais necessários, etc. 

Deste modo, uma empresa pode utilizar este manual como uma ferramenta para planear e 

implementar visitas de jovens. Para finalizar, o manual apresenta esquemas de planeamento vazios 

e formas adicionais para utilização prática. 

 

Situação atual, após o fim do projeto: 

Após o fim oficial do projeto LdV/ToI TAKE TECH, a iniciativa prosseguiu de uma forma bastante 

bem sucedida. O projeto Europeu foi classificado pela agência nacional Austríaca OeAD GmbH como 

um exemplo de boas práticas. Adicionalmente, recebeu a mesma classificação da Comissão 

Europeia e foi descrito como uma história de sucesso pela Direcção-Geral da Educação e Cultura 

(entrevista com Susanne Reiber / SFG). 

No entanto receber estas classificações de Viena e Bruxelas não foi o fim para o projeto, pois a 

iniciativa utilizou os resultados do projeto Europeu para fortalecer as atividades regionais e o TAKE 

TECH é ainda implementado pela SFG e irá continuar em 2017 (ver: 

https://www.sfg.at/cms/2743/Take_Tech/). É uma parte fixa do portfolio da SFG e diversas escolas e 

empresas da Estíria utilizam cada vez mais diferentes atividades como seminários preparatórios, 

eventos de networking ou orientação.  

 

https://www.sfg.at/cms/2743/Take_Tech/
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Figura 21: Página do Facebook do TAKE TECH 

O TAKE TECH é apresentado atualmente em diversos meios de comunicação locais e regionais e 

apoiado pelo governo regional da Estíria. Nos últimos anos, os professores das escolas secundárias 

familiarizaram-se com diversas empresas locais. Adicionalmente, a comunidade utiliza o Facebook 

como uma plataforma para atrair mais jovens (ver Figura 21 

https://www.facebook.com/SFG.TakeTech/). 

Uma Câmara de Comércio Eslovaca tentou implementar um projeto de continuidade (denominado 

TAKE TECH II) como uma Parceria Estratégica no Erasmus+, o novo programa Europeu para a 

Educação, Formação, Juventude e Desporto. Lamentavelmente, a proposta não foi aprovada mas o 

coordenador pretende tentar novamente no próximo ano (entrevista com Susanne Reiber / SFG). 

Como tal, o TAKE TECH está ainda ativo a nível europeu, apesar do projeto LdV/ToI ter terminado 

em setembro de 2013.  

 

 

 

https://www.facebook.com/SFG.TakeTech/
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Critérios de avaliação que fomentam a sustentabilidade deste projeto: 

O TAKE TECH é um bom exemplo para transferir e prolongar as iniciativas atualmente existentes a 

nível regional para um nível Europeu ao utilizar programas de financiamento Europeus. A principal 

razão para ser um projeto sustentável é devido à cuidadosa avaliação de possíveis estratégias pós-

projeto durante a fase de planeamento, efetuada pela SFG, como entidade coordenadora. Assim a 

equipa do projeto pode utilizar as estruturas existentes para estabelecer sinergias a nível Europeu. 

Estes projeto destaca a necessidade absoluta de verificar possíveis cenários pós-projetos antes de 

iniciar um projeto Europeu. A iniciativa regional TAKE TECH já existia dois anos antes de a SFG 

iniciar o planeamento do projeto LdV/ToI.  

Após o fim do projeto, a SFG pôde utilizar todos os materiais desenvolvidos para melhorar as 

atividades regionais e para o disseminar junto dos atores a nível nacional e Europeu. Esta foi a razão 

pela qual a Câmara de Comércio Eslovaca planeou o projeto “TAKE TECH II” que lamentavelmente 

não foi aprovado. No entanto, diversos organismos de outros países contactaram o coordenador 

apos o término do projeto, pois pretendiam utilizar partes dos produtos do projeto (entrevista com 

Susanne Reiber / SFG).     

O TAKE TECH ainda está ativo na Estíria e cerca de 2.400 jovens visitaram 80 empresas em cerca 

de 130 visitas (Website da SFG, 2016) e a Câmara de Comércio Eslovaca planeia tentar novamente 

a submissão no programa Erasmus+. 
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5.3 INTERCULTURAL MEDICAL COMMUNICATION IN EUROPE – 

IMED-COMM-EU 

Jadranka Runceva / University “Goce Delcev” Stip 

 

 

Título do projeto: Interkulturelle medizinische Kommunikation in Europa – Intercultural medical 

communication in Europe http://www.imed-komm.eu/  

 

Duração: 1 de outubro de 2012 a 30 de setembro de 2014  

 

Número do projeto: DE/12/LLP-LdV/TOI/147501 

 

País: Alemanha 

 

Coordenador do projeto: IIK- Institut für Interkulturelle Kommunikation e.V.  

IIC Institute for Intercultural Communication e.V. Johann Sebastian Bach Platz 7 

D-91522 Ansbach  

 

Descrição do projeto: 

O Institute of Intercultural Communication (IIC) visa fomentar a cooperação internacional a nível 

científico, cultural e económico entre os professores, alunos e profissionais da indústria, artes, 

comércio, setor social e turismo. Os outros beneficiários dos serviços incluem os cientistas e outras 

partes interessadas na Europa e fora da Europa. O IIC disponibiliza diversos cursos de Alemão tais 

como cursos de integração e orientação, medidas adicionais para repatriados, cursos para mulheres, 

cursos de idiomas de nível A1, A2, B2 e C1 e orientados para o Ensino Profissional, etc. 

Adicionalmente, disponibiliza cursos especiais de Alemão para médicos estrangeiros, cursos de 

http://www.imed-komm.eu/
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verão para alunos estrangeiros, cursos de gramática, cursos de preparação para o TestDaF e aulas 

de reforço para estudantes estrangeiros assim como empresários no contexto de projetos 

internacionais para cursos de orientação específica. Implementa ainda testes a todos os níveis com 

Enquadramento Europeu e exames ECL, etc. mesmo na área da medicina e dos cuidados médicos. 

Com o enquadramento no programa LdV/ToI da Comissão Europeia, o Institute for Intercultural 

Communication (sediado em Ansbach, Berlin, Jena e Erfurt) como coordenador do projeto 

desenvolveu o projeto com o nome “Interkulturelle medizinische Kommunikation in Europa - 

Intercultural medical communication in Europe” com parceiros da Bulgária, República Checa, Hungria 

e Eslováquia. 

Parceiros: 

- Institute for Intercultural Communication e.V. (Coordenador / Alemanha) 

- Medical University Varna (Bulgária) 

- Institute for Linguistic and Intercultural Communication GmbH (Eslováquia) 

- South Bohemian University Ceské Budejovice (República Checa) 

- University Pécs (Hungria)  

 

 

Figura 22: Website www.imed-comm.eu (21 de julho de 2016) 

http://www.imed-comm.eu/
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Os objetivos do projeto foram identificados como: a criação, sistematização, modernização, teste, 

correção, melhoria e uso/disseminação sustentável de materiais, testes e técnicas de certificação 

(ECL) de cursos de aprendizagem de línguas modernos, inovadores e inclusivos para comunicação 

profissional intercultural de médicos e profissionais de saúde estrangeiros nos países do consórcio e 

também noutros países da União Europeia.  

Desde há muitos anos que existe uma elevada variação em todos os países Europeus relativamente 

ao pessoal médico. Em alguns casos, é chamada a “migração de médicos”. Para obter o visto para 

trabalhar noutros países, os médicos devem ter determinadas competências linguísticas certificadas. 

Os cursos de línguas gerais oferecem as competências linguísticas mais comuns sem focar 

determinados critérios do ensino profissional (linguagem médica). Deste modo o processo dá 

resposta a uma necessidade Europeia. Os grupos alvo do projeto são os médicos, equipas médicas, 

clínicas, centros educativos, etc. No final do projeto, está previsto que os grupos alvo sejam capazes 

de utilizar melhor as possibilidades de comunicação existentes a nível Europeu e o trabalho 

transfronteiriço nos países da União Europeia. 

Como primeira etapa, foram avaliados os projetos e materiais semelhantes já existentes nos países 

parceiros, assim como outros materiais desenvolvidos no projeto de transferência. Com base nesta 

investigação, análise de necessidades e experiência educativa, o coordenador e os parceiros do 

projeto desenvolveram materiais de aprendizagem de línguas modernos, inovadores e inclusivos, 

assim como testes e técnicas de certificação (ECL) para a comunicação linguística profissional 

intercultural de doutores e profissionais médicos estrangeiros nos países do consórcio, assim como 

noutros países membros da União Europeia. Criaram portais online e manuais para professores e 

alunos em Alemão, Búlgaro, Húngaro, Eslovaco e Checo. A base central são os cursos práticos e 

modulares com exercícios online e offline complexos relativos à comunicação médica e aspetos 

médicos do turismo moderno. 

Os cursos incluem normalmente: exercícios de auto aprendizagem (programados), exercícios para a 

etapa presencial, glossários e manuais do curso para formadores e alunos. 

Os cursos (11 cursos principais, com um total de 1.800 horas) são complementados por testes e 

questionários, podcasts/videocasts, blogs e Wikis que estão também gratuitamente disponíveis na 

página do projeto. O portal tem também exemplos de testes para a comunicação médica 

reconhecidos a nível Europeu e informação detalhada adicional para os alunos e professores que 

pode ser encontrada nos glossários especiais ou em links adicionais. 
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O projeto começou em outubro de 2012 e terminou em setembro de 2014. Durante este período, o 

consórcio teve cinco reuniões de projeto sobre os seguintes temas: utilização e distribuição dos 

resultados; aprendizagem intercultural; aprendizagem ao longo da vida; aprendizagem aberta e à 

distância; formação em línguas; formação contínua; TIC; educação superior; igualdade de 

oportunidades para o alcance dos objetivos do projeto. 

 

Descrição dos produtos: 

O projeto IMED-COM criou cinco portais de aprendizagem combinada interligados e complexos, para 

a comunicação médica intercultural para os médicos e profissionais de saúde estrangeiros em 

Alemão, Búlgaro, Húngaro e Eslovaco. Foram desenvolvidos 11 cursos detalhados em aprendizagem 

combinada com cerca de 1.800 horas de materiais de estudo assim como diversos testes sobre a 

comunicação médica intercultural. Os materiais foram testados e otimizados nos países parceiros 

mas a sua utilização excede o âmbito dos países da parceria. Posteriormente, foram adicionados 

outros exercícios relativos a aspetos médicos do turismo moderno. 

Os módulos foram melhorados através de testes privados, um questionário, podcasts/videocasts, 

blogs e Wikis que estão também gratuitamente disponíveis na página do projeto. Estes testes podem 

ser realizados em qualquer dos parceiros. Os módulos práticos fornecem uma plataforma para os 

médicos e enfermeiros praticarem a comunicação médica tanto online como offline. Adicionalmente, 

os candidatos podem aceder a exemplos de testes práticos de ECL. Os professores e alunos são 

ainda apoiados com glossários e guias sobre linguagem médica. O conjunto dos resultados é 

concluídos pelos guias dos professores. 

Os cursos de línguas (exercícios programados e não programados na fase presencial) estão 

inseridos em locais de destaque (por exemplo com fotografias maiores) nos sites externos. Nos 

módulos, podem ser encontrados diferentes textos e situações que podem ser relevantes para os 

formandos. No início efetuam tarefas obrigatórias, como por exemplo elaborar textos para descrever 

especificamente o seu emprego. De seguida um questionário que lhes fornece indicações sobre os 

conhecimentos profissionais e linguísticos na sua área. Por fim, de acordo com o princípio modular, 

os utilizadores podem decidir como pretendem proceder e que unidades e questões querem 

trabalhar. 
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Os cursos são dirigidos a quatro competências: leitura, escuta, escrita e oralidade. É uma tarefa 

desafiante desenvolver estas quatro competências para aprender um novo idioma devido ao variado 

passado dos participantes e a outros fatores internos e externos, especialmente relacionados com a 

área de atividade.  

As quatro competências de linguagem foram desenvolvidas de acordo com os objetivos principais 

das características específicas do ensino e o tipo de instrumentos técnicos utilizados. Relacionado 

com os exercícios programados existem tarefas para compreensão da leitura e escuta e escrita 

supervisionada. Na última fase, são principalmente desenvolvidas a oralidade e a escrita. A escolha 

de vocabulário é essencialmente definida através de textos, e materiais áudio e vídeo escolhidos 

para a comunicação escrita e falada. Os principais objetivos foram escolhidos por forma a lidar com 

problemas gramaticais, regulados através dos tipos de texto normalmente utilizados na comunicação 

médica. 

Informação adicional e com maior detalhe para os professores e alunos pode ser consultada nos 

guias/glossários especiais sobre a linguagem médica (livros de referência online – dicionários, 

glossários; livros sobre comunicação intercultural, etc.). 

 

Situação atual, após o fim do projeto: 

Após o fim do projeto, todos os parceiros continuam a implementar os cursos de linguagem e cerca 

de 700 pessoas por ano frequentaram esses cursos nos países parceiros. No total, mais de 200.000 

utilizadores utilizaram o portal, num total de 10 milhões de acessos. Adicionalmente, mais de 1.000 

pessoas participaram nos eventos de disseminação e validação. Os produtos do projeto foram 

também utilizados com refugiados. O mais recente desenvolvimento do projeto consiste nos novos 

módulos que estão a ser criados. 

A situação nos países parceiros é semelhante. Em diversos países, os cursos de linguagem IMED-

COM são também oferecidos aos refugiados e a plataforma é ainda utilizada por um elevado número 

de alunos, estando este número representado graficamente aqui (http://www.imed-komm.eu/stats/). 

Os utilizadores são: doutores, pessoal médico, centros clínicos e educativos que beneficiam da 

utilização dos produtos do projeto. Os cursos têm sido adaptados e melhorados em outros projetos 

(por exemplo http://www.imed-komm.eu/kurs_gesundheitstourismus).  

http://www.imed-komm.eu/stats/
http://www.imed-komm.eu/kurs_gesundheitstourismus
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Critérios de avaliação que fomentam a sustentabilidade deste projeto: 

A distribuição geográfica dos parceiros demonstrou que a maioria dos países eram vizinhos, como a 

Hungria, Eslováquia, Republica Checa e Bulgária. Os parceiros cooperavam há já bastante tempo 

em outros projetos da UE. 

Todos os parceiros possuem diversos materiais de formação, equipamentos modernos nas suas 

salas de formação, uma ampla rede e comunidades online. Adicionalmente, possuem páginas para o 

ensino profissional e educação de adultos, elaboraram materiais de formação e são experientes em 

aprendizagem combinada (alguns são também experientes em ECL). Os especialistas em práticas 

médicas e redes médicas envolvidos no projeto assumem uma elevada importância. Por fim, foi 

efetuada uma extensa investigação nos países parceiros, sobre o tema do projeto para assegurar 

que os produtos visavam as necessidades reais dos grupos alvo. 

As redes e os multiplicadores desempenharam um papel crucial ao utilizar o email, newsletters, 

eventos informativos, entrevistas, reuniões, workshops, conferências, etc. Todos os parceiros se 

empenharam bastante no desenvolvimento do projeto, fazendo com que todas as expectativas 

fossem alcançadas. O número de pessoas diretamente ligadas foi superior a 1.000 (por exemplo em 

reuniões ou conferências). Os médicos e pessoal médico estrangeiro nas entidades parceiras do 

consórcio desempenharam um papel crucial para a utilização dos cursos de linguagem pelos grupos 

alvo e o alcance de novos utilizadores em diferentes países. 

O projeto abrangeu totalmente as necessidades existentes ao desenvolver um produto concreto. Foi 

desenvolvido um conceito metodológico-didático único para interligar as cinco plataformas. Este 

desenho metodológico assegura que qualquer adição posterior aos produtos terá o mesmo padrão 

académico que os 11 cursos originais.  

Cada projeto deve basear-se em determinadas necessidades, que devem supridas ao desenvolver 

um produto principal que se adapte às necessidades dos grupos alvo visados. O IMED-COM utilizou 

a falta de cursos de linguagem médica e desenvolveu uma ferramenta muito útil, o que levou a um 

projeto sustentável.  
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5.4 “3C for Sustainable Cities” – Techniques and methods for 

climate change adaption for cities  

 Boglárka Eisingerné Balassa / Széchenyi István University Györ 

 

 

Título do projeto: Techniques and methods for climate change adaption for cities- 3C for Sustainable 

Cities, www.3c-project.eu  

 

Duração: 1 de outubro de 2013 a 30 de setembro de 2015 

 

Número do projeto: 2013-1-HU1-LEO05-09613 

 

País: Hungria 

 

Coordenador do projeto: Budapest University of Technology and Economics  

Muegyetem rakpart. 3, HU-1111 Budapeste 

 

Descrição do projeto: 

O Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) afirma que para além da redução, a segunda 

resposta para a adaptação às alterações climatéricas é a aprender a lidar com o aumento das 

temperaturas e os eventos extremos associados a este fenómeno. O relatório do IPCC apresentou 

os parâmetros para a previsão climatérica para os países da Europa Central, de Leste e Sudeste 

(CEE-SEE) que demonstram que enfrentamos eventos meteorológicos mais extremos e frequentes, 

e como tal obrigam a reconsiderar as necessidades das populações relativamente ao abastecimento 

de água e a melhoria das competências e prontidão de resposta. Apesar disto, os problemas das 

cidades aguardam ainda solução. Os países membros do Espaço Económico Europeu encontram-se 

http://www.3c-project.eu/
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em diferentes níveis de preparação, desenvolvimento e implementação de estratégias de adaptação 

nacionais. O desenvolvimento depende da magnitude e natureza dos impactos registados, da 

avaliação das vulnerabilidades atuais e futuras e da capacidade de adaptação. Adicionalmente, 

algumas medidas e ações estão a ser cada vez mais implementadas a nível regional e local (National 

Adaptation Strategies, EEA, 2012). 

O consórcio do projeto foi formado sob o Tempus Public Foundation e consistia em duas entidades 

de formação, uma empresa privada regional e dois representantes regionais de entidades municipais 

de fornecimento de água. O projeto visava transferir o conhecimento da adaptação às alterações 

climatéricas para a Hungria e Roménia e incluiu metodologias de análise de tópicos, técnicas de 

construção de cenários, materiais formativos e também um guia para desenvolvimento de manuais 

locais, que têm como base diversos resultados de projetos do escritório da DHI na República Checa 

que explicou aos municípios de que forma podem planear e reduzir os impactos das alterações 

climatéricas e que ações e medidas devem ser preparadas para uma melhor adaptação a este 

fenómeno. O projeto tem como base o mundialmente aceite conhecimento do estado da arte do 

IPCC. 

Parceiros: 

- Budapest University of Technology and Economics (Coordenador / Hungria) 

- North Transdanubian Water Utility Ltd. (Hungria) 

- DHI a.s. (República Checa) 

- Technical University of Civil Engineering Bucharest (Roménia)  

- S.C. Apa Nova Bucharest (Roménia) 

- Hungarian Water Utility Association (Hungria) 

 

A Roménia e a Hungria estão atrasadas na mitigação e adaptação para o planeamento e também na 

educação, especialmente no que se refere ao tema da água de consumo urbano. O projeto visa 

abordar esta situação através da transferência de métodos e soluções, demonstrando como a 

identificação de cenários prováveis salva vidas e bens. Foram implementadas formações e 

seminários certificados em ambos os países com entidades relacionadas com a gestão de questões 

relacionadas com a água em caso de emergência a nível citadino, para estimular a cooperação entre 

as entidades relevantes e para desenvolver as necessidades atuais, com base em diretrizes. A ideia 

era fornecer soluções para a redução e adaptação a questões relacionadas com as alterações 
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climatéricas para melhorar as competências e níveis de prontidão e para ultrapassar a falta de 

conhecimento de tarefas relacionadas com as alterações climatéricas a nível das cidades. 

 

 

Figura 23: Website do projecto “3C for Sustainable Cities” (www.3c-project.eu; 22 de julho de 2016) 

 

Descrição dos produtos: 

O projeto fornece resultados intangíveis tais como o conhecimento metodológico da adaptação às 

alterações climatéricas nas áreas urbanas, com foco no fornecimento de água, esgotos e detritos 

urbanos para um conjunto de peritos nacionais (formadores). Foram planeadas atividades de follow 

up tais como cursos e consultoria para disseminar o conhecimento, com o apoio de orientação à 

medida das condições nacionais e no idioma do país.  

Os principais produtos do projeto são: 

1. Manual de boas práticas para a adaptação às alterações climatéricas em áreas urbanas 

2. Manual para os decisores locais e engenheiros hidráulicos 

3. Seminário técnico para introdução às questões das alterações climatéricas 

4. Estudo (análise de necessidades) 

5. Formações intensivas e workshops de conclusão 

http://www.3c-project.eu/
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6. Formações a nível nacional (formação profissional, dias profissionais) 

7. Acreditação da formação e formadores pela Hungarian Engineering Chamber 

 

Os manuais podem ser descritos como uma metodologia que inclui uma visão global das 

experiências e soluções internacionais para a adaptação às alterações climatéricas nas áreas 

urbanas, uma visão em detalhe sobre os tópicos relevantes e o desenvolvimento dos conteúdos 

formativos e materiais de aprendizagem de um curso. 

Para além deste elevado número de produtos tangíveis, a equipa do projeto organizou e 

implementou diversas atividades de disseminação tais como um evento transfronteiriço na fronteira 

entre a Hungria e a Roménia, uma viagem de estudo na República Checa e a conferência final. Estes 

eventos foram utilizados para disseminar o projeto e para criar consciencialização. Assim, os 

produtos do projeto eram complementares entre si. 

 

Critérios de avaliação que fomentam a sustentabilidade deste projeto: 

A estrutura do consórcio serve claramente cada um dos objetivos indicados anteriormente. A 

consultora internacional DHI a.s. Prague, dispõe de bastante experiência neste tipo de atividades, 

através das competências dos seus colaboradores nos diferentes países parceiros. A Budapest 

University of Technology e a Economics and Technical University of Budapest, são das melhores 

universidades deste país e receberam e disseminaram o conhecimento inovador, assumindo ainda o 

papel de centros educativos para a Formação Profissional. Os parceiros North Transdanubian Water 

Utility Ltd. Tatabánya, e S.C. Apa Nova Bucharest são representantes notáveis das entidades 

municipais de fornecimento de água e implementaram o trabalho piloto para que o conhecimento 

pudesse ser transferido diretamente nos seus sistemas. 

Os membros do projeto foram bastante motivados, preparados e precisos. Já se conheciam e tinham 

experiência na implementação de projetos Europeus, especialmente no Programa de Aprendizagem 

ao Longo da Vida. Foi importante que os parceiros estivessem preparados para gerir projetos desta 

envergadura e que podem durar dois ou três anos, assim como as atividades de cada parceiro 

desenvolveu. 
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Por fim, o projeto desenvolveu materiais gratuitos, como sugerido pela Comissão Europeia. A oferta 

adicional pela equipa do projeto de uma acreditação oficial dos cursos, para além da sua utilização 

gratuita, é a melhor forma de garantir a implementação dos resultados/produtos do projeto a longo 

prazo. 
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