Parceiros de projecto

Contacto:

Asociación Clúster de la Energía de Extremadura
(Cluster), Spain
http://www.clusterenergex.org

Contacto local:

Asociación Extremeña de Cooperación Este-Oeste
(AECEO), Spain
http://ingles.aeceo.org

Competências - Rede
Energia Solar

Berufsfortbildungswerk Gemeinnützige
Bildungseinrichtung des DGB GmbH, Germany
http://www.bfw.de
CGIL-Bildungswerk e.V., Germany
http://www.cgil-bildungswerk.de
Federación de Industrias Afines de la Unión General
de Trabaja (FIA-UGT), Spain
http://fia.ugt.org
Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia
(FIRE), Italy
http://www.fire-italia.it
Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ), Portugal
http://www.isq.pt

Mais informações:
http://www.soltec-project.eu

Uma rede de empresas do sector da
energia solar
Para o desenvolvimento de competências e
na qualificação a nível Europeu de
profissionais da área dos serviços e
manutenção no sector da energia solar.

Sindicato Nacional da Indústria e da Energia
(SINDEL), Portugal
http://www.sindel.pt
Societatea Romana pentru Educatie Permanenta
(SREP), Romania
http://www.srep.ro
Zarząd Regionu Małopolska NSZZ “Solidarność",
Poland
http://www.solidarnosc.krakow.pl

Avaliador externo:
Gareth Long e Annachiara Pecchini
http://www.glpm.co.uk

“Projecto financiado com o apoio da Comissão Europeia. A informação
contida nesta publicação (comunicação) vincula exclusivamente o
autor, não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela
possa ser feita.”

Rede de Competências
SolTec

Contexto

O projecto Soltec (Nov. 2009 - Out. 2011) teve
inicio em 2009, por iniciativa dos parceiros
Alemães e Espanhóis, no âmbito do Programa
Aprendizagem ao Longo da Vida, Leonardo da
Vinci (Desenvolvimento de Inovação).

Desde que a UE concordou em subir até 2020 a
sua percentagem de energias renováveis para
20%, novos desafios surgiram, especialmente no
sector da energia solar.
No entanto, o desenvolvimento de capacidades e
competências dos trabalhadores está muito aquém
das necessidades deste sector em pleno
crescimento. Além disso, este processo decorre
ainda no âmbito nacional e não está alinhado com
o mercado europeu. Isso cria obstáculos para
atingir os objectivos da UE.
Uma qualificação profissional comum, por exemplo
para electricistas, desenvolvida a nível local ou
nacional, não é o suficiente para suprir as
necessidades de uma abordagem sistemática na
formação profissional de técnicos para o crescente
sector das energias solares.

O projecto SolTec
... procura estreitar o fosso entre o crescimento
do mercado da energia solar na Europa e o
insuficiente desenvolvimento das competências
dos trabalhadores neste sector.
... pretende desenvolver uma Qualificação
Europeia de maneira a que no futuro os
trabalhadores
do
sector
detenham
as
competências necessárias que lhes permita
trabalhar com todas as componentes de um
sistema fotovoltaico, respondendo aos requisitos
dos fabricantes e dando garantias aos clientes.
... melhorar a qualidade dos sistemas de
formação
profissional
ao
incorporar
as
ferramentas comuns comunitárias (unidades de
competências, EQF, etc.).
... promover a transparência e o reconhecimento
de competências e, como consequência, a
mobilidade
dos
trabalhadores.

O projecto SolTec é o ponto de partida para o
desenvolvimento de uma rede de competências,
com base na indústria, de forma a promover o
desenvolvimento das competências necessárias ao
sector. Pretende-se, durante o projecto, criar as
bases para uma futura cooperação entre os
parceiros da rede.
Uma rede para a qualificação e desenvolvimento de
competências para o crescente mercado da energia
solar abre a possibilidade de desenvolver processos
de aprendizagem ao longo da vida como benefício
máximo para as empresas do sector e os seus
trabalhadores.

O projecto SolTec cria as bases
O projecto SolTec oferece conteúdos pedagógicos
de suporte ao desenvolvimento das competências e
qualificações que são hoje exigidas pelo sector da
energia solar.
O projecto SolTec aparece como um primeiro passo
para o desenvolvimento sistemático de uma
qualificação profissional a nível Europeu no sector
da energia fotovoltaica, utilizando ferramentas
comuns comunitárias (unidades de competências,
EQF, etc.).
O projecto SolTec promove a mobilidade de
trabalhadores especializados dentro do mercado
internacional da energia solar e a transparência e o
reconhecimento de competências entre os países
membros.
O projecto SolTec e a sua rede de membros,
constrói uma plataforma para empresas, institutos
de formação e empregados de diferentes países
europeus e oferece a possibilidade de permanentes
melhorias e adaptações.

