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O perfil de competências está pronto ...
Desde a primeira newsletter do Projecto muitas coisas foram feitas. Os
parceiros do projeto estão a aproximar-se do seu objectivo de desenvolver uma qualificação europeia
para a instalação e manutenção no sector da energia solar. Um grande passo nesse caminho foi o
desenvolvimento do perfil de competências.
Durante o Workshop intenso de três dias os parceiros
discutiram a estrutura, as habilidades, competências e
conhecimentos necessários para criar os resultados de
aprendizagem desejados.
Foram também sugeridas e discutidas novas ideias sobre
como classificar os resultados da aprendizagem no nível
EQF e discutidas possíveis formas de como lidar com as
competências e os certificados existentes, bem como o seu
reconhecimento.

Visit to a PV plant in Albuquerque

Durante o segundo workshop, em Agosto na Alemanha, um
pequeno grupo de parceiros do projecto decidiu sobre as últimas questões relativas ao perfil de
competência e finalizou-o.
O perfil de competências para os trabalhaores de instalação e manutenção de painéis solares térmicos e
está disponível para download na página web comum: project.eu-www.soltec .
O próximo passo para uma qualificação europeia para a instalação e manutenção no sector da energia
solar é o desenvolvimento do currículo. Este objectivo deverá ser alcançado em Novembro de 2010,
após a próxima reunião de projecto.
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Notícias e feiras no mundo da energia solar...
A "Conferencia de la Industria Solar - Espana 2010 (CIS-ES)" irá decorrer no dia 7 e 8 em Madrid.
Carolina Grau (Cluster de la Associación Energia de Extremadura) irá participar como palestrante para
apresentar o projecto SOLTEC nesta importante conferência.
http://www.solarpraxis.de/en/conferences/ http://www.solarpraxis.de/en/conferences/
A Energia Solar está a expandir o negócio na Europa de Leste. O criador do projecto alemão instalou a
maior planta fotovoltaica nacional na Bulgária e na Eslováquia e vê grande potencial na Europa Oriental.
http://www.juwi.com/press_events/press.html http://www.juwi.com/press_events/press.html

Em Junho de 2010, Associação Alemã da Solar (BSW-Solar) divulgou dados estatísticos sobre o sistema
fotovoltaico alemão. http://en.solarwirtschaft.de/
A Associação Europeia da Indústria Fotovoltaica (EPIA) lança o Observatório Europeu Fotovoltaico. O
seu objetivo é identificar as melhores práticas entre as políticas de apoio existentes na Europa e
aconselhar os decisores nacionais neste contexto, de forma a promover a transparência e harmonização
do mercado em toda a Europa e para assegurar o desenvolvimento acelerado do mercado e da indústria
de uma maneira sustentável.
http://www.epia.org/press-room/press-releases http://www.epia.org/press-room/press-releases
A partir do dia 21 ao 23 de setembro o "Solar Power Expo 2010" realiza-se em Zaragoza. Para o mundo
da energia solar este é um dos eventos de prestígio na Espanha.
http://www.feriazaragoza.es/default.aspx?info=000B67
No início de Outubro, vai ter lugar em Londres o "Briefing de QualidadeFotovoltaica - 2010". The
Conference is going to cover crucial issues such as quality assurance and risk elimination in project
planning and development, quality of modules, quality in installation, grid connection, performance test
and monitoring: A Conferência vai abordar questões cruciais, como garantia de qualidade e eliminação
de riscos no planeamento e desenvolvimento do projecto, módulos de qualidade, qualidade na
instalação, conexão de rede, teste de performance e monitorização.
http://www.solarpraxis.de/en/conferences/photovoltaics-quality-briefing-2010
A Quinta Conferência de 2010 será realizada de 22 a 24 de Novembro de 2010, em Berlim; mais
informações
e
inscrição
em:
http://www.wcre.de/en/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=24&Itemid=85
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