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ÂMBITO DO PROJETO BREED

A agricultura sustentável é uma chave para o crescimento a 
longo prazo e inclusivo, dado o seu forte impacto multiplicador 
noutros sectores; a sustentabilidade vai além de ser uma 
questão puramente ambiental e inclui viabilidade económica e 
aceitabilidade social.
O projeto BREED “Promover a capacitação do sistema de EFP 
através de iniciativas empresariais sustentáveis na criação 
de suínos de qualidade” pretende dar aos estudantes a 
oportunidade de lidarem com uma atividade sustentável neste 
setor.
A iniciativa visa fomentar a resiliência das pequenas explorações 
através da formação de novos suinicultores através de uma 
ação integrada que aborde os três principais pilares da 
sustentabilidade: bem-estar animal, rentabilidade e impacto 
ambiental - igualmente numa abordagem interdisciplinar. 
O projeto BREED baseia-se numa estratégia eficaz de motivação 
e sensibilização como uma oportunidade para os alunos se 
capacitarem através da aquisição de novas competências, para 
melhorarem a sua atitude em relação à aprendizagem e à sua 
empregabilidade. 
A BREED pretende proporcionar um pacote abrangente de 
formação de alta qualidade, de forma a dar aos alunos que 
desejem iniciar, continuar ou melhorar um empreendimento 
empresarial na suinicultura, a oportunidade de adquirir ou 
expandir as suas competências.
O projeto visa alcançar isso através da criação de um conjunto 
de ferramentas de formação abrangente que inclua resultados 
e abordagens, assente em estratégias motivacionais e soluções 
inovadoras que abordam os desafios da sustentabilidade na 
suinicultura: económica, social e ambiental.
A BREED baseia-se no know-how de diferentes parceiros 
da Itália, Polónia, Grécia, Lituânia e Portugal, cada um 
representando a excelência no seu campo.
O projeto é implementado através da produção de três saídas 
intelectuais:
• Guia para a criação de suínos de qualidade para treinadores de 
EFP;
• Kit de ferramentas vet da OER BREED para iniciativas 
empresariais sustentáveis na criação de suínos de qualidade;
• Guia de motivação da BREED para a criação de suínos de 
qualidade.
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OS PRIMEIROS PASSOS DO PROJETO

O projeto deu os primeiros passos com a 
reunião de pontapé de saída realizada em 
Bolonha e Reggio Emília nos dias30 e 31 
de outubro de 2019, com a presença de 
representantes de todos os parceiros.

Nesta ocasião, os participantes entraram 
plenamente na fase de arranque do projeto, 
aprofundando as atividades a implementar 
a curto, médio e longo prazo e partilhando o 
programa para alcançar os diferentes resultados 
definidos.

AS PESQUISAS DO BREED

O projeto BREED baseia-se no exame das 
necessidades e expectativas dos utilizadores 
finais endereçados. Para o efeito,  foi 
desenvolvido um questionário especial para 
identificar as principais questões que teriam 
de ser apresentadas, as melhores práticas 
para a suinicultura ao ar livre, os meios de 
comunicação social sugeriam ilustrar os tópicos 
do curso, áreas metódicas para os resultados da 
aprendizagem, bem como áreas organizacionais
Com este questionário, foi realizada uma 
primeira consulta no período de dezembro de 
2019 a janeiro de 2020 e estiveram envolvidos os 
grupos nacionais de peritos nos países parceiros 
do projeto.

Esta consulta identificou sete domínios de 
importância primordial na suinicultura ao ar 
livre: 
• redução da mortalidade;
• alerta precoce de doenças;
• estratégias de vacinação ideais;
• cuidar do meio ambiente;

• biosegurança;
• eficiência alimentar;
• recolha de dados de produtividade para ajudar na 
tomada de decisões.

Os peritos indicaram ainda 160 boas práticas que 
podem ser utilizadas na agricultura ao ar livre.

Desde a declaração do estatuto de pandemia mundial, 
o Consórcio BREED iniciou uma reflexão sobre o 
impacto que as medidas de segurança produziam 
nas metodologias de formação de EFP e as possíveis 
alterações das necessidades de formação identificadas 
no inquérito anteriormente realizado.

Com o objetivo de encontrar potenciais áreas de 
melhoria do curso BREED, foi distribuído um novo 
questionário online  de junho a julho de 2020, com 
base em questões abertas a professores e formadores 
de EFP, focados na identificação das dificuldades mais 
importantes encontradas durante o ensino/formação 
online durante o surto.

Osresultados não revelaram grandes questões, 
mas relataram as seguintes dificuldades associadas 
à interação social e comunicação, não só entre 
professores e alunos, mas também entre professores 
e formadores, bem como dificuldades relacionadas 
com as competências digitais dos professores e alunos 
e com a gestão da fraca conectividade e/ou instruções 
para os alunos.

As sugestões e os resultados de ambos os inquéritos 
foram incluídos no “Guia de Criação de Suínos de 
Qualidade para formadores de EFP” e tidos em conta 
no processo de desenvolvimento do conteúdo do curso 
BREED.
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REUNIÕES ONLINE DA EQUIPA DO 
PROJETO

Apesar das restrições e dificuldades causadas 
pelas consequências da emergência sanitária de 
Coronavirus, a equipa de projeto BREED reagiu 
prontamente, reprogramando as atividades 
planeadas para dar continuidade ao projeto sem 
grandes revisões do plano de trabalho previsto.
Em particular, foi feita uma utilização intensiva 
da comunicação digital e as reuniões técnicas 
planeadas foram reagendadas e conduzidas 
online.

Desta forma, foi possível acompanhar 
constantemente o progresso do projeto e 
implementar as atividades ao nível de qualidade 
previsto.

PRÓXIMOS PASSOS

• O Guia de Criação de Suínos de Qualidade para 
formadores de EFP 
• O curso de formação online BREED 
• Melhores práticas
• Kit de ferramentas BREED
• Os eventos BREED de formação entre pares entre o 
pessoal do projeto, sobre a criação de suínos no Norte 
de Itália e na Polónia.

CRIAÇÃO DE GRUPOS NACIONAIS DE 
PERITOS

Nas fases iniciais do projeto, foi criado um 
grupo de 120 especialistas dos cinco países 
europeus participantes no projeto: Itália, Polónia, 
Grécia, Lituânia e Portugal. Os especialistas, 
selecionados entre operadores em sectores 
relacionados com questões agropecuárias, são 
professores de EFP , criadores, transformadores, 
investigadores e académicos. 

Os especialistas desempenham um papel 
fundamental no projeto, uma vez que são 
constantemente consultados para produzir 
resultados profissionais que atendam 
efetivamente às necessidades dos alunos e às 
dificuldades e problemas do sector.

O primeiro envolvimento do grupo nacional de 
peritos decorreu com a administração de uma 
série de questões para orientar a construção do 
curso BREED. 


