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Teve início o projecto SolTec ….
O projecto SolTec (Em direcção a uma Qualificação Europeia na área dos serviços e
manutenção para o sector das energias solares) é um projecto com a duração de dois
anos que se realiza no âmbito do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida,
Leonardo da Vinci (Desenvolvimento de Inovação), que teve início em Novembro de
2009 através da iniciativa dos parceiros Alemães e Espanhóis.

A ideia do projecto surge pela constatação que o nível de competências e o seu
desenvolvimento em trabalhadores deste sector ficava muito aquém das necessidades
deste mercado em grande expansão. Isto claramente cria barreiras para alcançar o
objectivo da União Europeia de aumentar a quota de energias renováveis para 20%
até 2020. 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.

As principais actividades do projecto prendem-se com:








Desenvolvimento de uma rede de competências, com base na indústria, de
forma a promover o desenvolvimento das competências necessárias ao sector
("Rede - Competências – Energia Solar").
Desenvolvimento de um perfil de competências para o serviço e manutenção
de sistemas solares fotovoltaicos com base em pesquisa e questionários
realizados a quadros de empresas na área dos sistemas solares fotovoltaicos.
Desenvolvimento de um referencial de formação utilizando ferramentas comuns
Europeias (unidades de competência, EQF, etc.).
Promover a transparência e o reconhecimento de competências e,
consequentemente, a mobilidade dos trabalhadores.
Até Julho de 2010 os parceiros irão desenvolver uma versão conjunta do perfil
de competências para os trabalhadores da área dos serviços e manutenção do
sector da energia solar. Os resultados estarão disponíveis brevemente em:
www.soltec-project.eu

Os parceiros do projecto são:
• Asociación Clúster de la Energía de Extremadura (Cluster), Spain
http://www.clusterenergex.org
• Asociación Extremeña de Cooperación Este-Oeste (AECEO), Spain
http://ingles.aeceo.org
• 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
• 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.gov.pl
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IRES, a 4ª conferência internacional EUROSOLAR, teve lugar em Berlim em
Novembro de 2009
Perto de 400 peritos de 22 países discutiram questões relacionadas com as opções
tecnológicas de armazenamento de energia de fontes renováveis na representação do
Estado Federal da Renânia do Norte-Vestfália nos dias 24 e 25 de Novembro de 2009.
Mais informações em:
http://www.wcre.de/en/index.php?option=com_content&task=view&id=124&Itemid=17
A 5ª conferência terá lugar de 22 a 24 de Novembro de 2010 em Berlim. Mais
informações e inscrições em:
http://www.wcre.de/en/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=24&Item
id=85
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