
O projeto PermaVET tem como objetivo
conscencializar os alunos do EFP para as
alterações climáticas em vários setores
relevantes e sensibilizar para a importância da
sustentabilidade. Procura também
desenvolver competências vocacionais
específicas, a fim de reduzir a utilização de
energia, poupar recursos e processar
alimentos orgânicos sustentáveis. A ideia é
fazer uso do conceito de permacultura para
sensibilizar os grupos vocacionais para o seu
potencial específico de mudança. O conceito
de permacultura tem-se tornado cada vez
mais popular na agricultura nos últimos anos.
No entanto, é possível rentabilizar ainda mais
e otimizar o consumo de recursos e energia
que são significativos para outros setores
relevantes do ponto de vista ambiental.

Um módulo de formação básica para 
 todos os alunos do EFP que inclui 8
unidades de formativas;
Um módulo de formação para alunos do
EFP da área da cozinha/gastronomia que
inclui 12 unidades formativas;
Um módulo de formação para alunos do
EFP da área da eletrónica/mecatrónica,
que inclui 12 unidades formativas;
40 vídeos didáticos.

O projeto "PermaVET - Permacultura no
Ensino e Formação Profissional" é um
projeto que será implementado de 2020 a
2022, e que é cofinanciado pelo Programa
Erasmus+ e pela Comissão Europeia.

O consórcio do projeto é constituído por
parceiros de quatro países:
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Elaboraram-se questionários dirigidos
a especialistas em permacultura,
formadores em cozinha e gastronomia
e formadores em eletrónica e
mecatrónica;
Criação da estrutura do módulo que
será posteriormente desenvolvida;
Pesquisa e análise da informação
recolhida sobre as alterações
climáticas.

O que aconteceu até agora?

No dia 4 de Fevereiro, o consórcio organizou a
sua primeira reunião, que assinalou o
arranque do projeto PermaVET. Devido às
restrições de viagem impostas pela Covid-19, a
mesma foi realizada via online. 
Os representantes das organizações da
parceria foram devidamente apresentados e
passamos a conhecer, de uma maneira geral,
quais as metas e objetivos do projeto. Além
disso, os resultados intelectuais e os pacotes
de trabalho definidos foram explicados pela
coordenação, a fim de familiarizar todos os
parceiros com as tarefas e procedimentos do
projeto. 
No final, o consórcio delineou as tarefas a
serem realizadas nos meses seguintes.
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As primeiras atividades do projeto

https://permaveterasmusproject.eu/

https://www.facebook.com/PermaVET

A primeira reunião
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