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De que trata o VETFest?
O VETFest – 12 Events for Transnational and National 
VET networks é um projeto de dois anos, a decorrer 
entre outubro de 2019 e setembro de 2021, cofinan-
ciado pelo Programa Erasmus+ da Comissão Euro-
peia.
Será implementado por uma parceria de onze (11) 
parceiros de cinco (5) países: Portugal, Espanha, Itália, 
Grécia e Turquia.
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What is VETFest about?
VETFest - 12 Events for Transnational and National VET networks is a two year Project, running from October 2019 
to September 2021, co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Commission.

It is implemented by a consortium of eleven (11) partners from five (5) countries: Por-
tugal, Spain, Italy, Greece, and Turkey.

   

The VETFest Project foresees to provide solutions to the challenges faced by VET.

Which are the objectives of VETFest?
The Project aims to achieve four main objectives:

−	 Creation of a transnational network of VET providers.
−	 Fostering cross-border cooperation through the exchange and implementation of good practices.
−	 Improvement of the quality of VET through peer counselling for the implementation of EU instruments, namely EQA-

VET.
−	 Assistance in internalization actions of VET institutions and the professional development of their teachers.

O Projeto VETFest pretende apresentar soluções para 
os desafios enfrentados pela Educação e Formação 
Profissional (EFP).

Quais são os objetivos do VETFest?
O setor da Educação e Formação Profissional tem 
vindo a enfrentar vários desafios ao longo do seu 
percurso: limitações no que toca à colaboração 
conjunta e intercâmbio de boas práticas entre in-
stituições de EFP, reduzido reconhecimento social 
em relação à
certificação obtida pela via do Ensino Profissional 
quando comparado com outras
modalidades mais tradicionais, falta de uma estraté-
gia de internacionalização das instituições, dos seus 
professores e alunos, dificuldades em implemen-
tar mecanismos de controlo de qualidade como o 
EQAVET, conhecimentos obsoletos por parte dos 
professores do Ensino Profissional, etc.
−	 O Projeto VETFest pretende apresentar soluções 

para estes desafios através de quatro objetivos 
principais:

−	 Criar uma rede transnacional de prestadores de 
EFP;

−	 Promover a cooperação transfronteiriça através 
da troca e implementação de boas práticas;

−	 Melhorar a qualidade do Ensino Profissional at-
ravés de aconselhamento entre pares acerca da 
implementação de instrumentos da UE, nomea-
damente, o EQAVET;

−	 Apoiar ações de internacionalização de institu-
ições de Ensino Profissional e o desenvolvimen-
to profissional dos seus professores.

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteú-
do, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada 
responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas.
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Conheça a Equipa

Visite o nosso website: Junte-se à nossa página do Facebook:
www.vetfestproject.eu @VETFest.project

O que aconteceu até agora?
As atividades do Projeto foram iniciadas com a 
primeira reunião transnacional, que ocorreu nas 
instalações da SPEL, em Espinho, Portugal, a 22 
e 23 de outubro de 2019.
Os parceiros discutiram em detalhe a metodolo-
gia e as ferramentas que serão utilizadas para 
identificar boas práticas de Educação e For-
mação Profissional relativas à organização de 
eventos, práticas de internacionalização, imple-
mentação do EQAVET e desenvolvimento profis-
sional de professores e formadores. Estas práti-
cas serão incluídas no “Manual de Boas Práticas 
na Educação e Formação Profissional”, que será 
produzido na próxima fase.
De forma a assegurar a implementação atempa-
da e de qualidade das atividades, uma cronolo-
gia detalhada de tarefas e atividades foi discuti-
da e aceite pela parceria.
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