Em cenários operacionais, a resolução inovadora
de problemas encontra-se cada vez mais desenvolvida no âmbito de projetos, sua implementação
é assegurada por estratégias de Gestão de Projetos (GP).Um estudo realizado pela DB Research
(2007) prevê que os sectores económicos
assentes no desenvolvimento de projetos representem em 2020, 15% do valor acrescentado.
Até agora, esse desenvolvimento da GP tem tido
pouca atenção ao nível da formação profissional.
A fim de facilitar a implementação da GP nas escolas, a Universidade de Bremen e a GPM
(Associação Alemã de Gestão de Projetos) desenvolveram um conceito e estratégia de ensino da
GP, cuja implementação foi bem-sucedida ao nível
da Formação Profissional no estado federado de
Bremen. A GP abrangeu conteúdo (a gestão de
projeto) e forma (ensinar e aprender sobre
projeto), para assegurar a qualidade da aprendizagem.
A partir de encomendas de projetos realistas e
reais, os/as alunos/as consolidam a sua qualificação para a sua futura carreira através da GP.
No seguimento do Projeto PIA, com uma parceria
a partir de países da Europa de Leste (Eslováquia,
Polónia, República Checa, Suíça, Turquia),
juntam-se agora os países de Sul da Europa França, Itália, Portugal e Espanha – para desenvolver o Projeto PIA2.

Historial

3º - Adaptação e otimização dos Materiais de
Formação (Teaching Materials), através de açõespiloto em pelo menos duas escolas por parceiro.
A divulgação dos resultados do projeto, especialmente os produtos, acontecerá em paralelo às
etapas de adaptação e otimização e será coordenado pelos parceiros a nível nacional.

2º - Adaptação e otimização de uma Estrutura
Didática (Didactic Framework), através da
formação de professores.

1º Adaptação e otimização da Matriz Curricular
(Core Curriculum) para a GP nas escolas de
formação profissional, através de um estudo de
viabilidade.

O projeto consiste em três ciclos de testes:

Implementação

No final do projeto, os seguintes produtos centrais
serão (1) transferidos e adaptados aos países
parceiros, assim como (2) estarão disponíveis nas
respetivas línguas nacionais em suporte papel e
digital:

O projeto PIA2 pretende (1) Difundir este conceito
de GP nos países parceiros, tanto horizontalmente
(em diferentes domínios temáticos) como verticalmente (orientação profissional, formação profissional e outros tipos de formação), incluindo a sua
adaptação às suas especificidades, ao longo da
implementação do processo.
Por outro lado, (2), os projetos são comumente
levados a cabo em contextos de trabalho
empreendedores e além-fronteiras. Por isso, os
produtos sobre o conceito de GP serão ampliados
para passarem a incluir o empreendedorismo
como tópico de aprendizagem na GP.
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- Os Materiais de Formação conterão um Guia de
GP e um Poster. A sua aplicabilidade terá sido
testada nos países parceiros e serão adaptados e
otimizados em conformidade.

- A Estrutura Didática visará a implementação
pedagógica e a formação de professores, tendo
como base a Matriz Curricular e a adaptação às
especificidades
do
sistema
de
Formação
Profissional nacional.

- A Matriz Curricular de GP incluirá os objetivos de
aprendizagem e procedimentos/metodologias e
refletirá o denominador comum mínimo dos países
parceiros e os seus sistemas específicos Formação
Profissional.

Produtos

Missão e Objetivos

Portugal

Espanha

Itália

França

Alemanha

AEVA - Escola Profissional de Aveiro
Vocational School

Euroyouth - Counselling and
information services relating to any
aspect of lifelong learning

Universidad Pública de Navarra

Iturbrok - Consultancy

Provinzia di Pesaro e Urbino
Servizio Formazione Professionale
e Politiche per l’Occupazione
Public Authority

Training 2000
Vocational Training Centre

Université Monpellier III

Deutsche Gesellschaft für
Projektmanagement e.V.
German PM Association

Landesinstitut für Schule
Bremen
Institution for initial teacher training
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Nome: Gestão de Projeto (GP) como instrumento
de desenvolvimento e garantia de qualidade no
ensino, na formação profissional e com impacto
no mercado de trabalho.

(Project Management as an Instrument with respect to labor
market for development and Assurance of teaching quality in
vocational education).
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