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Objetivos

O principal objetivo do projeto é facilitar a avaliação e o reconhecimento dos resultados de

aprendizagem que os formandos do ensino e formação profissionais alcançam durante os

seus períodos de mobilidade noutros países da União Europeia, em dois setores específicos

(comércio internacional e transportes & logística).

Objetivos específicos
 Desenhar 2 perfis profissionais e 2 repertórios de competências (um para cada

setor - comércio internacional e transportes & logística) considerando a evolução

atual e futura nesses 2 setores em áreas como a tecnologia, a organização

empresarial, a competitividade e em particular as questões ambientais;

 Atualizar os referenciais partilhados da Rede NETINVET em comércio

internacional e transportes & logística;

 Desenvolver orientações práticas para a operacionalização de atividades de

mobilidade de qualidade e com reconhecimento dos resultados de aprendizagem

alcançados.



Portugal só vai trabalhar no perfil profissional e repertório de competências para o

comércio internacional.

Parceria

O projeto ESITL reúne uma parceria multissetorial (de 4 países europeus diferentes)

envolvendo organizações representativas dos setores (comércio internacional e transportes

& logística), prestadores de EFP a trabalhar para esses setores e entidades com funções de

regulação no âmbito dos sistemas nacionais de ensino e formação profissionais (como

parceiros associados).

Promotor:

NETINVET – European network promoting recognised mobility for VET
learners (França)

Website: www.netinvet.eu/en/

Contacto: Thierry Lefeuvre

Parceiros:

PORTUGAL

CCP - Confederação do Comércio e Serviços de Portugal
Website: www.ccp.pt

Contacto: Ana Carmo; Clara Guerreiro

CECOA - Centro de Formação Profissional para o Comércio e Afins
Website: www.cecoa.pt

Contacto: Cristina Dimas

FRANÇA

Lycée Edgard Quinet
Website: edgar-quinet.ent.auvergnerhonealpes.fr

Contacto: Aline Bataille

CGI - Confédération du Commerce de Gros et International (Confederação do

Comércio Grossista e Internacional)

Website: www.cgi-cf.com

Contacto: Joséphine Campana

AFT - Association pour le développement de la formation professionnelle Transport
et Logistique (Associação para o Desenvolvimento da Educação e Formação

Profissionais no Sector dos Transportes e Logística)



Website: www.aft-dev.com

Contacto: Sarah Koneke

ESPANHA

Institut de Vic
Website: www.ivic.cat/portal/index.php

Contacto: Cristofol Estrella

ASETRANS – Associació Transports Girona (Associação de Transportes de Girona)

Website: www.asetrans.net/index.html

Contacto: Jordi Esparraguera

ALEMANHA

KS1 - Kaufmännische Schule 1
Website: www.ks1.s.bw.schule.de

Contacto: Uwe Peleikis

Parceiros associados:

ANQEP, I.P. - Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional -

Portugal

Website: www.anqep.gov.pt

Contacto: Teresa Duarte

MEN - Ministère de l'Education Nationale (Ministério da Educação Francês) - França

Website: www.education.gouv.fr

Contacto: Dominique Catoir

ICQP - Institut Català de les Qualificacions Professionals (Instituto Catalão de

Qualificações Profissionais) - Espanha

Website: icqp.gencat.cat/ca

Contacto: Manuela Merino

BIBB - Bundesinstitut für Berufsbildung (Instituto Federal de Educação e Formação

Profissional) - Alemanha

Website: www.bibb.de

Contacto: Isabelle Le Mouillour

Produtos/Resultados
 Perfis profissionais em comércio internacional e transportes & logística

 Repertório de competências em comércio internacional e transportes & logística



 Módulos de formação para mobilidade de aprendentes em comércio internacional e

transportes & logística

 Ferramentas de avaliação para a mobilidade

 Cenário de mobilidade para o comércio internacional e transportes & logística

 Material de formação para os eventos multiplicadores

Mais Info
www.netinvet.eu/en/page/esitl

NETINVET website: https://www.netinvet.eu/en/article/show/54


