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O que é o VETLOVESFOOD? 

Cofinanciado pelo Programa Erasmus+, VETLOVESFOOD é um projeto que aborda os 
desafios relacionados com as emissões globais produzidas pelos nossos sistemas 

alimentares, o consumo de recursos naturais, a perda de biodiversidade e o fraco 
retorno económico para os produtores primários. Além disso, visa apoiar a 
sensibilização para a luta contra o desperdício alimentar no sector da hotelaria e 

centros EFP. 

Liderado pela Confederação Espanhola de Centros de Ensino e Formação (CECE), em 
colaboração com Learning Digital, EVTA, CEPROF, MENTORTEC, ESHBI, e ENAIP 

Veneto, VETLOVESFOOD está focado na "Mentalidade Repensar, Reduzir, 
Reutilizar". 

Desta forma, VETLOVESFOOD contribuirá para a melhoria da qualidade das ofertas de 

EFP na Europa e gerará um impacto real na comunidade! 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Os objetivos 

 

 Desenvolver competências ecológicas nos currículos agroalimentares 

dentro dos percursos de EFP. 

 

Criar um modelo de desempenho que contribua para a transferência de 

metodologias e ferramentas bem-sucedidas de monitorização de 

resíduos alimentares no EFP. 
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 Envolver a comunidade local no desafio de alcançar os SDGs. 

 

 Apoiar os prestadores de EFP e as partes interessadas no setor 

agroalimentar na prossecução de hábitos de prevenção e gestão 

alimentar. 

 

Atividades a implementar 

 

 Um Currículo EFP no sector agroalimentar para o desenvolvimento de 

competências verdes orientadas para a prevenção de resíduos alimentares e 

produção alimentar sustentável 

 

 Um manual prático para a prevenção de resíduos alimentares e valorização de 

receitas tradicionais e produtos locais 

 

 Replicação do VETLOVESFOOD 

 

 Um HUB europeu para a prevenção e gestão de resíduos alimentares 

_____________________________________________________________________ 

 

Próximos passos 

 

Os próximos passos, previstos pela implementação da primeira atividade, serão 

os seguintes: 

 

 A análise e seleção de perfis profissionais comuns e similares em Espanha, 

Itália e Portugal por cada centro de EFP. 

 

 A criação de uma matriz para facilitar uma análise comparativa das 

competências existentes e a integração de competências verdes exigidas 

pelo mercado. 

 

 Em setembro de 2022, será organizado um grupo em Itália, Espanha e Portugal 

e um a nível da União Europeia, envolvendo formadores e profissionais da 

alimentação, cujo objetivo final é recolher diretamente do mercado de trabalho 

as competências ecológicas mais requeridas. 
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1ª reunião em Madrid 

A primeira reunião do projeto VETLOVESFOOD teve lugar em Madrid, Espanha, nos dias 

26 e 27 de abril de 2022. Este evento híbrido foi a oportunidade para todos os parceiros 

se reunirem para discutir frutuosamente sobre objetivos, resultados e aspetos técnicos 

relacionados com o projeto. 
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Quem são os parceiros envolvidos? 

 

 


