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TERRA - o material de construção mais criativo e universal para 
aplicação na arquitetura e construção sustentáveis.

ECVET (Sistema Europeu de Créditos do Ensino e da Formação 
Profissionais) – uma ferramenta para o estabelecimento de novos 
recursos formativos que suportem dois setores económicos em 
crescimento - a eco-construção e a reabilitação -, com vista ao 
cumprimento de requisitos energéticos e ambientais.

PIRATE – um projeto que visa desenvolver um referencial ECVET 
completo na área da construção com terra. 

As unidades de aprendizagem, definidoras de competências para um 
mercado em crescimento, vão: 

• oferecer aos profissionais qualificações modulares, especialização 
e mobilidade, com vista a encorajar oportunidades de emprego e 
facilitar a inserção no mercado de trabalho;

• apoiar formadores/professores na definição de novos conteúdos 
pedagógicos e processos de avaliação de competências;

• constituir uma ferramenta para as instituições de certificação 
na revisão e criação de qualificações com vista à compatibilidade 
transnacional.

A maior parte dos parceiros do projeto PIRATE já estiveram 
envolvidos em projetos europeus na área da construção em terra. Os 
grupos de trabalho do PIRATE vão criar laços, partilhar experiências 
e alargar resultados.
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