Para isso servirá de apoio a perícia e experiência da Ecole d'Avignon
(França) cuja missão será a de transferir para Portugal e a Roménia
programas de formação que respondam a uma necessidade de
qualificação em áreas específicas.
A adaptação destes programas ao contexto de cada país é feita em
estreita colaboração com os parceiros do projecto, tendo como princípio
a transferência tanto dos métodos a adoptar como dos
conhecimentos/saberes adquiridos.
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Formação de formadores Portugueses e Romenos
Os programas provenientes desta colaboração têm por vocação a de
servir de suporte à formação de formadores Portugueses e Romenos
que, por seu turno, formarão outros profissionais nos seus países.

Qualificação dos trabalhadores Portugueses e
Romenos
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Paralelamente a este processo, será realizado um estudo dos sistemas
de qualificação existentes em cada País, por forma a obter uma
qualificação / certificação que permita, aos profissionais especializados,
operar no património edificado, de forma reconhecida e com garantia de
competência / qualidade.

Universidade de Arquitectura e
Urbanismo Ion Mincu (UAUIM)
Roménia
Sergiu Nistor
sergiu_nistor2@yahoo.com
www.iaim.ro

Difusão das formações na Europa

Transylvania Trust - Roménia
David Baxter
dbaxter@cluj.astral.ro
www.transylvaniatrust.ro
www.heritagetraining-banffycastle.org

Experimentados e modalizados através do projecto PRO EXEMPLARIA,
os dispositivos de formação resultantes poderão ser aplicados a outros
países europeus.

www.pro-exemplaria.eu

Projecto financiado com o apoio da Comissão Europeia.
A informação contida nesta publicação vincula exclusivamente o autor,
não sendo a Comissão responsável pela utilização que dela possa ser feita.
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Transferência e adaptação de dispositivos de
formação profissional

Uma parceria especializada

conception graphique

O projecto europeu
PRO-EXEMPLARIA - Conservação
preventiva e intervenção no património
arquitectónico em Portugal e na Roménia:
transmissão de conhecimentos
tem por objectivo desenvolver programas de
formação profissional de curta duração no
âmbito da manutenção do património
arquitectónico Português e Romeno.

Conservação Preventiva
e Intervenção
no Património Arquitectónico
em Portugal e na Roménia:
transmissão de conhecimentos

Com o apoio do Programa de Aprendizagem
ao Longo da Vida da União Europeia

Do contexto…

Objectivos do projecto

Preocupados em preservar e valorizar o seu património arquitectónico,
Portugal e Roménia desejam reforçar as qualificações dos profissionais
que intervêm nesse sector.

●

●

… ao projecto
Neste contexto, os parceiros do projecto PRO EXEMPLARIA, quiseram
elaborar um dispositivo de formação que, sem se limitar às empresas
do sector da construção, permitisse abranger o maior número de
profissionais envolvidos na manutenção e reabilitação do património
arquitectónico em Portugal e na Roménia (donos de obra, construtores,
técnicos e directores de ordenamento do território).
Dentro desta óptica, a Ecole d'Avignon apresentou aos seus parceiros
estes programas de formação profissional de curta duração,
respondendo da melhor forma às necessidades formativas das
empresas e das entidades locais Portuguesas e Romenas.
A sua transmissão e adaptação em Portugal e na Roménia deram
origem ao projecto PRO EXEMPLARIA.

●

●

●

Adaptar aos contextos Português e Romeno estes programas de
formação profissional de curta duração da Ecole d'Avignon (França).
Formar formadores Portugueses e Romenos segundo o quadro
formativo desenvolvido.
Testar e validar este quadro formativo nas sessões de formação
piloto organizadas em Portugal e na Roménia.
Fazer uma avaliação dos instrumentos que permitam identificar as
empresas qualificadas no domínio da reabilitação patrimonial em
Portugal e na Roménia.
Dar a conhecer e difundir os resultados do projecto em Portugal,
na Roménia e à escala europeia.

DESTINATÁRIOS
Formadores e outros profissionais da área da formação.
Gestores, técnicos e operários das Autarquias Locais.
Empresas de construção (directores e trabalhadores).
Outros profissionais do sector da construção: arquitectos, engenheiros e futuros
profissionais do sector (estudantes de arquitectura, urbanismo...)

Resultados esperados:
De Outubro de 2010 a Setembro de 2012, os parceiros do projecto
PRO EXEMPLARIA criarão um conjunto de ferramentas para a
aplicação, valorização e difusão dos seus resultados:
- estudos preliminares sobre o património arquitectónico
português e romeno, suportes de referência para a
elaboração do quadro formativo.
- dispositivos de formação centrados sobre temáticas
prioritárias, identificadas a partir dos estudos preliminares.
- relatório identificativo das empresas portuguesas e romenas
qualificadas no domínio da reabilitação do património.
- site PRO EXEMPLARIA na Internet (www.pro-exemplaria.eu):
montra do projecto e da sua actualidade, pólo de recursos
pedagógicos e humanos (apresentação dos formadores e
formados ao abrigo do projecto).

AS FORMAÇÕES PILOTO
Em Portugal, as cidades de Guimarães (www.cm-guimaraes.pt) e de Elvas
(www.cm-elvas.pt) acolhem as formações piloto e contribuem para a
aplicação do projecto.
Na Roménia, terão lugar no castelo de Bánffy (cidade de Bontida), centro
de formação do Transylvania Trust, parceiro do projecto
(www.heritagetraining-banffycastle.org).
Condições de inscrição e datas das formações:
- em Portugal: www.igap.pt
- na Roménia: www.heritagetraining-banffycastle.org

