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Sobre o projeto 

Quantas vezes se interrogou se as competências 

adquiridas durante viagens, experiências de vida ou 

encontros podem ser úteis para a sua vida 

profissional? 

Na recente publicação “Agenda de Competências 

para a Europa para uma competitividade 

sustentável, justiça social e resiliência”, a Comissão 

Europeia reconhece a relevância das competências 

para garantir a justiça social. 

O objetivo geral do projeto Competences Before 

Diplomas - CompB4D (Competências antes das 

Qualificações) é o de identificar e desenvolver 

formas possíveis para o reconhecimento e validação 

de competências adquiridas em contextos informais 

e não-formais, sobretudo em aprendentes adultos 

que abandonaram a escola e outros grupos 

vulneráveis, através do uso de um Portefólio de 

Validação.  

 



ompb4d 

 

A segunda reunião de parceiros 
A segunda reunião do consórcio CompB4D decorreu nos dias 11 e 12 de maio último, em Dublin, Irlanda, ainda à 

distância para alguns parceiros. Durante estes dois dias foram discutidos os resultados do primeiro produto do projeto 

(PR1), questões financeiras e de gestão, ações de disseminação, bem como objetivos e tarefas para o próximo produto 

(PR2, o referencial de formação) e o desenvolvimento do projeto; o último dia foi ainda dedicado à avaliação da reunião. 

Com o teste piloto ao primeiro produto em processo de finalização, ficaram acordadas as orientações para o segundo 

resultado do projeto e as datas da próxima reunião.  

 
 
 Próximos passos  

Após a conclusão da segunda reunião e a discussão sobre os objetivos do segundo produto do projeto (PR2), os 
parceiros deram início ao trabalho até à próxima reunião. Neste produto, cada parceiro irá elaborar uma boa prática e 
duas atividades educativas para um repositório a disponibilizar a educadores e formadores, testá-las e debatê-las 
com o grupo-alvo, ainda antes da próxima reunião em Portugal, em novembro de 2022, onde os parceiros terão a 
oportunidade de partilhar e rever as atividades que prepararam para a mobilidade C1, uma semana de formação. 
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