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JUNTE-SE AOS NOSSOS CURSOS PILOTO!
Os parceiros REACT estão a preparar 3 cursos
piloto a começar em breve.
Acompanhe as notícias REACT e contacte os
parceiros do seu país para mais informações.
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Em Portugal, o ISQ e a Agência
Regional Oeste Sustentável irão
implementar o curso piloto entre
outubro e novembro.

Na Croácia, a Agência Regional
REAN (Regionalna Energetska
Agencija Sjever) irá implementar
o curso piloto em outubro.

Na Grécia, o SEERC (Kentro
Erevnon Notioanatolikis Evropis
Astiki Mi Kerdoskopiki Etaireia) irá
implementar o curso piloto em
novembro.

Curso de formação REACT
O curso de formação REACT qualifica o Técnico Europeu de Eficiência Energética em
Edifícios. Este curso compreende 4 Unidades de Competência:
•UC1 – Conceitos Básicos da Eficiência Energética em Edifícios
•UC2 – Tecnologias para a Eficiência Energética em Edifícios
•UC3 – Metodologias para a Aplicação de Métodos de Auditorias Energéticas
•UC4 – Monitorização da Eficiência Energética em Edifícios
Em cada curso piloto nacional (em Portugal, Croácia e Grécia) apenas duas unidades de
competência serão testadas. Questione o seu parceiro nacional para mais informações
relativamente a que unidades serão testadas no seu país.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Pilots RVC

Extensão do Projeto

O projeto REACT estava calendarizado para
terminar em Agosto de 2021. Os parceiros
receberam aprovação para extensão do
projeto até dezembro de 2021 devido aos
impactos da COVID19. Assim, os parceiros
reunem as condições para garantir a
qualidade das ativididades a serem
implementadas.

O teste do processo de Reconhecimento e
Validação de Competências será
implementado em Portugal, Croácia e
Grécia. Trabalhadores não qualificados
terão a oportunidade de participar no
processo e serem admitidos posteriormente
no curso piloto.

O QUE SE SEGUE?

Eventos Multiplicadores!
Os parceiros já estão a preparer os
Seminários de Apresentação Nacionais
para stakeholders na Grécia e Croácia.
O coordenador do projeto, Oeste
Sustentável, está a preparer a Conferência
Final REACT, com o apoio do ISQ e
participação de todos os parceiros do
projeto.
A Conferência Final terá lugar na mesma
semana da última reuniao de projeto, em
Dezembro.

FIQUE ATENTO
AOS
PRÓXIMOS
RESULTADOS
REACT!

SUMÁRIO REACT
Nome: REACT - Uma abordagem digital para qualificar técnicos de eficiência energética em edifícios
Ação: Parceria estratégica para a educação e formação profissional
Programa: ERASMUS +
Orçamento Total: 284 475 €
Duração: Setembro 2019 – Dezembro 2021
Consórcio: 5 Parceiros (3 Países: Croácia, Grécia e Portugal)

Siga a nossa página FB aqui
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Siga o nosso perfil aqui

Siga o nosso website aqui

Parceria:

Projeto financiado com o apoio da Comissão Europeia.
A informação contida nesta publicação vincula exclusivamente o autor, não sendo a Comissão
responsável pela utilização que dela possa ser feita.

