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parceiros do projeto:



O PORQUÊ DESTE PROJETO?

OBJETIVO PRINCIPAL

PRODUTOS
1. Inventário sobre os perfis profissionais dos intervenientes na Aprendizagem Baseada no 

Trabalho (WBL).

 2. Inventário da documentação que regula os profissionais da aprendizagem baseada no 

trabalho.

 3. Inventário de estruturas de cooperação bem sucedidas entre professores e formadores.

 4. Inventário de experiências bem-sucedidas para aumentar a participação de mulheres na 

aprendizagem baseada no trabalho.

 5. Guia sobre novos caminhos de cooperação entre os profissionais envolvidos na aprendizagem 

baseada no trabalho.

 6. Publicação eletrónica final.

 7. Plataforma online para a troca de experiências entre as partes interessadas.

O principal objetivo do projeto é promover um envolvimento mais próximo na aprendizagem 

baseada no trabalho, promovendo uma melhor compreensão de:

 

        O papel dos diferentes profissionais envolvidos na implementação da aprendizagem baseada 

no trabalho;

        As práticas implementadas para reforçar a cooperação entre professores e formadores para 

melhorar a qualidade do ensino e formação profissional, a sua capacidade de resposta às 

necessidades do mercado de trabalho e garantir aos alunos experiências de aprendizagem de alta 

qualidade;

        As práticas implementadas para capacitar as mulheres na aprendizagem baseada no trabalho.

Estudos recentes realizados pela Fundação Europeia para a Formação (ETF) e pelo Cedefop 
apontam que a Aprendizagem Baseada no Trabalho (WBL) proporciona benefícios importantes, 
aumentando a empregabilidade e facilitando a transição escola-trabalho, reduzindo a escassez 
de competências e reduzindo o desemprego juvenil, aumentando o empreendedorismo, a 
inovação e promovendo a inclusão social.
 
Devemos ter em mente que a WBL na educação e formação profissional (EFP) formal é um 
conceito amplo com diferentes interpretações em diferentes Estados-Membros e diferentes 
fases de desenvolvimento. Há também informações fragmentadas sobre a diversidade de tipos 
de professores e formadores ativos na aprendizagem baseada no trabalho (como funções, 
responsabilidades e designações), seus contextos de trabalho, sua situação de emprego, como 
se formaram, suas qualificações de professores / formadores, como entraram na profissão e 
como se desenvolvem profissionalmente durante o percurso de carreira.
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