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NEWSLETTER 2 

Kick of Meeting 

A primeira reunião transnacional do projeto 
Abordagem Holística para a Melhoria das 
Competências das PME, Instituições de EFP 
e Provedores de EFP para a Preparação das 
Obras Futuras na Era Digital- Holup ocorreu 
entre 23 e 24 de setembro de 2021 em Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Turquia. 

Todos os parceiros participaram, em 
presença ou online, na reunião com pelo 
menos um representante das suas 
instituições. 
Os parceiros do projeto, guiados pelos 
anfitriões que apresentaram e revelam os 
pontos fundamentais e o progresso do projeto 
Holup, tentaram estabelecer os próximos 
passos dentro do projeto e prever críticas e 
potenciais riscos. Após uma sessão de 
feedback detalhada e negociações sobre 
pontos críticos, os participantes na reunião 
analisaram as competências existentes das 
PME e das instituições de EFP /prestadores 
em países parceiros, bem como uma análise 
das futuras competências esperadas das PME 
e das instituições/ fornecedores de formação 
profissional em EFP nos países parceiros. Foi 
acordado que os parceiros proporcionarão 
perspetivas, apoio e orientação sobre a forma 
de colmatar o fosso entre os prestadores de 
EFP e as PME, ensinando meta-
competências tanto às PME como aos 
prestadores de EFP para que possam ser 
bem-sucedidos no futuro.  
Depois de cumprirem as suas obrigações de 
trabalho, os parceiros aproveitaram a 
oportunidade para visitar a bela cidade de 
Muğla e desfrutaram o seu tempo juntos 
após os longos meses da pandemia. 
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Resultados intelectuais 1 

O primeiro objetivo do projeto Holup é elaborar um relatório que identifique e analise o fosso entre as 
competências existentes e as futuras competências esperadas das PME e das instituições/prestadores de 
EFP para futuros empregos nos países parceiros.  
 
De acordo com o relatório da OCDE, cada vez mais, os países reconhecem que um bom ensino e 
formação profissional inicial (EFP) tem um importante contributo a dar para a competitividade 
económica. Neste contexto, o EFP pode desempenhar um papel central na preparação dos jovens para o 
trabalho, no desenvolvimento das competências dos adultos e na resposta às necessidades do mercado de 
trabalho da economia. Além disso, nos últimos 25 anos assistimos a grandes transformações económicas 
na Europa. As competências-chave e as competências do século XXI são, em grande medida, 
impulsionadas por uma crescente consciência do impacto da globalização em termos do volume de 
negócios global do emprego e da reconfiguração dos mercados de trabalho. Esta produção baseia-se na 
análise comparativa e na conceituação da lacuna nas necessidades do mercado de trabalho existente e nas 
exigências dos futuros empregos na perspetiva das PME e das instituições/prestadores de EFP. Além 
disso, este resultado manifesta diferentes atitudes das PME e das instituições/prestadores de EFP a nível 
da UE. 
 
No âmbito do primeiro projeto Holup, as competências necessárias para futuros postos de trabalho em 
países parceiros (Turquia, Itália, Roménia, República Checa, Espanha, Portugal e Irlanda) estão 
centradas. No âmbito do estudo, a situação atual do EFP e das PME nos países parceiros e as actuais 
competências relacionadas com o EFP e as PME foram examinadas como um tópico de investigação. Na 
segunda parte do estudo, foram estudadas as competências relacionadas com o EFP e as PME para 
futuros empregos e foi revelada a diferença entre as competências existentes e as futuras competências 
esperadas das PME e das instituições/prestadores de EFP para futuros empregos nos países parceiros. 
Neste contexto, foram utilizados como recursos os estudos académicos, a legislação, os relatórios e as 
opiniões das partes interessadas relacionados com o EFP /PME. 
 
As fases que levaram à produção deste resultado foram 
- Analisar o fosso entre as competências existentes e as futuras competências esperadas das PME e das 
instituições de EFP / fornecedores para futuros empregos em países parceiros 
- Análise das competências existentes das PME e das instituições de EFP /prestadores nos países 
parceiros 
- Análise das futuras competências esperadas das PME e das instituições de EFP /prestadores em países 
parceiros 
- Produção do “Relatório HolUp Galp” 
 

If you want to read this report and to stay 
updated on the other results and activities 
of the HolUp project, please visit our 
website and social media accounts. 


