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• A CONFERÊNCIA INTERNACIONAL FINAL DO BREED

• TESTE PILOTO DO CURSO BREED

• REUNIÕES DE CONSENSO PARA CHAMAR A ATENÇÃO 
PARA O KIT DE FERRAMENTAS DE TREINO DO BREED

• BREED CONFERÊNCIA INTERNACIONAL INTERCALAR 
EM PORTUGAL 

• AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DO BREED

Organizada pelo parceiro italiano Gran 
Sasso Laga National Park junto à sua sede, a 
conferência internacional BREED teve lugar na 
Itália Central no dia 15 de julho de 2022.

Com o contributo de todos os parceiros, este 
evento deu a oportunidade a uma audiência 
de 50 stakeholders locais e participantes 
internacionais para avaliar os resultados e 
métodos do BREED, bem como para discutir 
a eficácia da formação de qualidade para 
enfrentar os desafios da sustentabilidade na 
criação de suínos, incluindo as emergências em 
curso relacionadas com a saúde.

https://www.pigbreedtraining.eu/the-breed-
final-international-conference-in-italy/
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Em Portugal foi organizada uma conferência 
internacional de médio prazo pela parceira Escola 
Profissional Cooperativa EPRALIMA para apresentar 
os resultados do projeto BREED.

O evento teve lugar presencialmente em Arcos de 
Valdevez no dia 24/5/2022, na sala do Auditório 
EPRALIMA.
O programa de conferências incluiu a apresentação dos 
objetivos do projeto BREED e do BREED Toolkit para o 
EFP, com insights sobre o Guia de criação de suínos de 
qualidade para formadores de EFP, o curso de formação 
online BREED, as Melhores Práticas selecionadas e o guia 
de motivação breed para a reprodução de qualidade. O 
evento registou um total de mais de 40 participantes, 
que forneceram à equipa do projeto a sua avaliação 
da relevância dos resultados propostos e também da 
organização e utilidade do evento.

https://www.pigbreedtraining.eu/the-breed-mid-
term-international-conferences-in-greece-and-
portugal/ 

Nos países do projeto, a equipa do projeto organizou reuniões de 
consenso com as partes interessadas para atrair a atenção das 
partes interessadas para o BREED Training Toolkit.

Em todos os países do projeto Itália, Polónia, Grécia, Lituânia e 
Portugal, os parceiros BREED organizaram reuniões com peritos, 
professores e estudantes do EFP, novos e existentes agricultores, 
e especialistas e fornecedores de EFP de formação em criação de 
suínos.
Os eventos decorreram em diferentes formatos:
- online e face-a-face;
- durante um único encontro com muitos participantes ou várias 
sessões com pequenos grupos de participantes;
- em diferentes períodos dos últimos meses de projeto, identificados 
por cada parceiro para garantir a maior participação e considerando 
os calendários escolares e de férias, que são diferentes nos países do 
projeto.
Estas atividades nacionais alcançaram a participação total de mais 
de 400 stakeholders, que forneceram à equipa de projeto um 
feedback importante sobre o KIT de Ferramentas de Formação 
proposto pela BREED.

https://www.pigbreedtraining.eu/consensus-meetings-to-
attract-attention-to-the-breed-training-toolkit/

REUNIÕES DE CONSENSO PARA CHAMAR A 

ATENÇÃO PARA O KIT DE FERRAMENTAS DE 

TREINO DE RAÇA

BREED CONFERÊNCIA INTERNACIONAL 

INTERCALAR EM PORTUGAL

COMO UTILIZAR O CURSO BREED

A formação é livremente acessível online por qualquer dispositivo e 
sem restrição de tempo. O curso é composto por 14 Módulos.
Há um teste no final de cada Módulo, sem limite de tentativas.
Uma vez passado com sucesso num teste, receberá um Certificado 
de Conclusão do Módulo.

Aceda gratuitamente online  
Curso de formação BREED sobre suinicultura sustentável
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MAIS INFORMAÇÃO:

Através dos vários canais de comunicação e das iniciativas 
de divulgação nos países Itália, Polónia, Grécia, Portugal 
e Lituânia, o projeto alcançou um público total de mais de 
200.000 pessoas interessadas na formação de EFP sobre a 
criação de suínos de qualidade, incluindo professores de EFP, 
formadores e estudantes, existentes e novos criadores, além 
de outras partes interessadas. 

Como resultado destas atividades promocionais, na 
conclusão do projeto, o curso de formação online BREED 
sobre suinicultura sustentável, regista-se um total de 500 
utentes que realizam a formação online.
Relevantemente, as atividades de divulgação organizada 
também deram a oportunidade à equipa do consórcio 
de recolher ideias e recomendações interessantes para 
iniciativas de acompanhamento dentro e fora dos focos do 
projeto BREED.

AS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DO 

BREED

Professores e grupos de estudantes de EFP pilotaram o 
BREED Training Toolkit nos países do projeto Itália, Polónia e 
Portugal.

Um total de cerca de 60 professores/formadores de EFP e 
420 alunos de EFP começaram a experimentar a utilização da 
formação BREED no final do ano letivo de 2022, particularmente 
pela escola italiana de EFP Istituto di Istruzione Superiore 
“Antonio Zanelli” e pelo EFP português insitute EPRALIMA, e 
pelas escolas de EFP polacas associadas Complexo de Escolas 
do Centro de Educação Agrícola Michał Drzymała em Brzostów e 
Complexo Escolar do Centro de Educação Agrícola em Sypniewo.

Durante estes pilotos, alguns módulos da formação 
BREED têm sido usados como aulas escolares e os alunos 
experimentaram os testes online relacionados como verificação 
de conhecimento. 
As escolas que participaram na pilotagem também iniciaram o 
processo de integração da formação BREED nos seus programas 
educativos permanentes, incluindo o reconhecimento 
dos certificados BREED de conclusão de módulos como 
microcréditos internacionais para os alunos.

https://www.pigbreedtraining.eu/piloting-of-the-breed-
outputs/

PILOTAGEM DAS SAÍDAS DA RAÇA
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