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Mais de metade do caminho está feito ...
Depois de um primeiro e emocionante ano de
sucesso, os parceiros realizaram a terceira
reunião de projecto em Outubro de 2010. Desta
vez todos se reuniram em Lisboa (Portugal) com
o objectivo de desenvolver o currículo, distribuir
futuras tarefas, chegar a acordo sobre a
estrutura para o guia de formação e pensar em
estratégias para o futuro.
Os parceiros também acordaram os próximos
passos em relação ao conteúdo para se
continuar

o

projecto.

Os

passos

Reunião do projecto em Lisboa

mais

importantes foram a adaptação do conteúdo curricular à estrutura o perfil de competências e a
distribuição de horas. Assim, o currículo está agora finalizado.
Vai também ser necessária a recolha de informações relativas às plataformas de aprendizagem e à sua
possível utilização no projecto. Os parceiros decidiram usar o Bfw-campus (a plataforma moodle) para
reunir e organizar o material didáctico do curso piloto. Posteriormente, será possível utilizá-la como
plataforma de aprendizagem para os participantes dos cursos de formação.
Em Janeiro de 2011 os parceiros realizaram uma conferência via Skype. Durante esse encontro os
parceiros actualizaram o estado actual dos assuntos e decidiram a distribuição de tarefas no que diz
respeito ao desenvolvimento dos conteúdos. Por conseguinte, estão agora a trabalhar sobre o material
didáctico. Os parceiros também acordaram o programa do primeiro curso-piloto: 2 a 6 de Maio de 2011,
na Extremadura (Espanha).
O consórcio decidiu que seria melhor uma abordagem conjunta de forma a haver um envolvimento mais
activo na construção do módulo.
Os parceiros do projecto estão já a executar um grande volume de trabalho e estão também muito
envolvidos na disseminação do Projecto Soltec. Entre outras coisas, estão a analisar e recolher dados
existentes, a desenvolver, traduzir e a divulgar os produtos para as empresas de energia solar, a
organizar reuniões, apresentar o projecto em conferências, publicar artigos em revistas, alcançar novas
empresas para a rede e outras organizações de interesse para a formação e para a transferência de
inovação para outros países.
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Notícias e feiras comerciais no mundo da energia solar ...
AIRE (Adaptação e construção de uma formação profissional internacional para as energias renováveis)
é um Projecto Europeu cujo objectivo é desenvolver e disseminar uma formação internacional no
domínio das técnicas de regeneração de energia e gestão de energia. O Líder do Projecto AIRE e Ulrike
Langer (bfw) estão em discussão sobre o projecto.
http://www.aireweb.eu/

Outro projecto europeu é o eCOTOOL e os seus objectivos são a melhoria do desenvolvimento,
intercâmbio e manutenção de certificados de ensino e formação profissional e sua acessibilidade e
transparência, bem como um aumento da mobilidade europeia e transparência em geral. Ulrike Langer
está actualmente a tentar contactar o coordenador do projecto.
http://www.ecompetence.eu/

De 24 a 25 de Fevereiro de 2011, a Conferenza dell'Industria Solare vai ocorrer em Roma, Itália. Daniele
Forni (FIRE) vai participar como orador para apresentar o projecto Soltec.
www.solarpraxis.de/en/conferences/cis-it-2011/general-information/

O Solar meets Glass vai reunir-se em Maio 2011 em Düsseldorf, na Alemanha. É a 2 ª Cimeira Industrial
de Qualidade, Logística e Materiais.
http://www.solarpeq.de/cipp/md_solarpeq/custom/pub/content,oid,10738/lang,1/ticket,g_u_e_s_t/~/Solar_
meets_Glass_2011.html

Em Abril de 2011 Manfred Uhlig (bfw) vai apresentar o currículo no "Berufsakademie Sachsen,
Departamento de Engenharia Eléctrica" em Bautzen, Alemanha.
http://www.ba-bautzen.de/veranstaltungen/?month=4&year=2011

O 7.º "Jobmesse Erneuerbare Energien" Nacional vai acontecer no dia 20 e 21 de Maio. Ulrike Langer
(bfw) irá participar. Como gestora do Projeto Soltec vai apresentar o projecto e os seus resultados.
http://www.jobmotor-erneuerbare.de/htdocs/index.php?sID=0401&lan=de
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