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INTRODUÇÃO AO QEQ E ECVET
O Quadro Europeu de Qualificações (QEQ) é um sistema de referência comum Europeu que
liga os sistemas e quadros nacionais de qualificações (NQF) de diferentes países. Na prática,
funciona como um mecanismo de tradução, tornando as qualificações mais legíveis. Ajudará
formandos/alunos e trabalhadores que pretendam deslocar-se entre países ou mudar de
emprego ou mover-se entre a educação e formação profissional.
Enquanto instrumento para a promoção da aprendizagem ao longo da vida, o QEQ engloba
educação e formação profissional em geral e para adultos, assim como o ensino superior. Os
oito níveis abrangem toda a gama de qualificações, desde as obtidas no final da escolaridade
obrigatória às atribuídas no mais alto nível académico e de ensino ou formação profissional.
Cada nível deve, em princípio, ser alcançável através de uma variedade de percursos
educativos e profissionais.
Os principais utilizadores do QEQ serão as autoridades responsáveis pelos quadros e
sistemas de qualificação ao nível nacional e/ou sectorial. Uma vez relacionados os
respectivos sistemas com o QEF, o QEQ irá ajudar indivíduos, empregadores e instituições de
ensino e formação a comparar qualificações individuais de diferentes países e sistemas de
educativos e formativos.
O quadro técnico do Sistema Europeu de Créditos para o Ensino e Formação Profissional
(ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training) vai permitir a
transferência, o reconhecimento e, quando apropriado, a acumulação de resultados de
aprendizagem individual tendo em vista a obtenção de uma qualificação. Neste sentido, no
ECVET, os resultados de aprendizagem de um indivíduo são avaliados e validados para se
transferirem créditos de um sistema de qualificação para outro ou de um percurso de
aprendizagem para outro.
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De acordo com esta abordagem, os alunos/formandos podem acumular, ao longo do tempo,
os resultados de aprendizagem necessários para uma determinada qualificação em
diferentes países ou em diferentes situações. O sistema permite também desenvolver
referências comuns de qualificações de Ensino e Formação Profissional (EFP) e é totalmente
compatível com o Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos (ECTS European Credit Transfer and Accumulation System) para o ensino superior.
As ferramentas e metodologia do ECVET compreendem a descrição das qualificações em
termos de unidades de resultados de aprendizagem com pontos associados, um processo de
transferência e acumulação de documentos complementares tais como Acordos de
Aprendizagem, transcrição de registros e guias dos utilizadores.
No âmbito do Work Package 3 – Enquadramento Comum para QEQ e ECVET do projeto
Growing on Ethics, foi desenvolvido um Guia de Formação ECVET, de acordo com os
sistemas QEQ e ECVET.
Adicionalmente, o presente guia foi também desenvolvido com vista a apoiar a futura
integração do Perfil Growing on Ethics em programas de formação profissional existentes
nos países da parceria bem como nas suas redes de formação já desenvolvidas.
O Guia de Formação ECVET original divide-se nas seguintes partes:

 Perfil Growing on Ethics: Descritor de Qualificações e Unidades de
Aprendizagens;

 Memorandos de Entendimento;
 Acordos de Aprendizagem;
 Registo Pessoal;
 Metodologia de Avaliação;
 Glossário;
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METODOLOGIA DE TRABALHO DO GUIA

O presente guia foi desenvolvida sob o seguinte quadro operacional comum:
i.

O líder do pacote de trabalho, ISQ, desenvolveu o Guia de Formação ECVET,
baseado na identificação das unidades dos resultados de aprendizagem e
descritores associados em termos de conhecimento, aptidões e competência.

ii.

Todos os parceiros incorporadores realizaram uma pesquisa e uma análise ao
contexto nacional do seu sistema de qualificação, incluindo uma descrição do seu
sistema ECVET e correspondentes programas e ofertas de qualificação. O parceiro
ISQ desenvolveu um template comum. Os resultados estão patentes neste guia.

iii.

Foram introduzidas ferramentas europeias complementares e templates
adaptados, nomeadamente:
a. Memorando de Entendimento
b. Acordo de Aprendizagem
c.

Registo Pessoal

d. Metodologia de Avaliação
iv.

Foi desenvolvido e integrado neste guia um glossário para orientar todas as
partes interessadas.
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PERFIL EUROPEU: DESCRITOR DA QUALIFICAÇÃO E RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
O objetivo do descritor de qualificação é o de atribuir uma certa qualificação de acordo com
o QEQ e os sistemas nacionais de qualificações dos diferentes países, de forma a criar pontes
entre instituições e indivíduos.
Na prática, este descritor funciona como um dispositivo de tradução, tornando as
qualificações mais legíveis. Isto vai ajudar os alunos/formandos e os trabalhadores que
queiram deslocar-se entre países ou mudar de emprego ou mover-se entre instituições de
ensino e formação profissional.
Os sistemas europeus de EFP são tão diversos que era necessário uma mudança nos
resultados da aprendizagem para se fazer uma comparação entre as qualificações possíveis
com base nos resultados de aprendizagem que elas representam.
No QEQ um resultado de aprendizagem é definido como uma afirmação do que o
aluno/formando sabe, compreende e é capaz de fazer após a conclusão de um processo de
aprendizagem. Os resultados de aprendizagem são especificados em três categorias:
 Conhecimento
 Aptidões
 Competências
O descritor de qualificação oferece uma visão global de um quadro de qualificações, listando
as unidades dos resultados de aprendizagem, que serão detalhadamente descritos em
termos de conteúdo e estrutura das qualificações. Neste sentido, o descritor de qualificação
é considerado uma ferramenta útil para o mapeamento do conhecimento, aptidões e
competências de uma determinada qualificação, permitindo às instituições e fornecedores
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de EFP compreender e ler os verdadeiros resultados de aprendizagem envolvidos em cada
qualificação para posterior reconhecimento mútuo dos resultados da aprendizagem entre as
diferentes instituições de EFP.
Se todas as partes envolvidas num percurso EFP conhecerem os resultados de aprendizagem
esperados inerentes a uma determinada qualificação, qual o nível de conhecimento
especializado, aptidões e competências que essa qualificação representa, será mais fácil
estabelecer um Memorando de Entendimento entre as instituições de EFP, de forma a
proporcionar a melhor e mais adequada qualificação a um indivíduo em mobilidade nacional
ou transnacional.
A combinação de uma qualificação com a descrição das unidades de resultados de
aprendizagem pode parecer, no princípio, a coisa mais difícil de fazer, mas é toda a base de
qualquer processo de qualificação.
Antes de mais, o foco principal na criação de unidades de resultados de aprendizagem é, de
facto, o que um indivíduo sabe, tem a capacidade para, e pode fazer efetivamente. Portanto,
ao descrever as unidades de resultados de aprendizagem, é fundamental usar verbos ativos,
claros e compreensíveis, como também contextualizá-los para o resultado específico a ser
alcançado em termos de conhecimentos, aptidões e competências.
Ao compreender claramente as unidades de resultados de aprendizagem a atingir num
processo de aprendizagem (que pode ser formal, informal ou não formal), o
estabelecimento de um Memorando de Entendimento, e, consequentemente, a atribuição
de pontos ECVET em relação à avaliação, validação e reconhecimento de resultados de
aprendizagem será muito mais fácil.
O perfil Growing on Ethics, desenvolvido no âmbito do projeto foi concebido para o nível 5
do QEQ, tendo em conta a complexidade, amplitude e nível de aprendizagem esperados.
Neste sentido, é necessário um conhecimento profundo e aptidões avançadas para gerir
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atividades complexas, de uma forma autónoma e responsável. Além disso, a abordagem
poderá também ser adotada por indivíduos que já possuem os conhecimentos, habilidades e
competências, mas noutros campos (principalmente não-empresarial / económico) e
desejem adquirir o nível mínimo de compreensão para os temas descritos no perfil de
formação.
O perfil tem alocadas um total de 60 horas de aprendizagem, organizadas em três unidades
de resultados de aprendizagem, correspondentes a dois pontos ECVET. Estas horas
englobam horas de contacto, práticas (“hands-on”), auto-estudo e avaliação:

Responsabilidade e Ética

Liderança

Growing on Ethics
Conciliação da vida pessoal e
profissional

Pronto Pagamento
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DESCRITOR EUROPEU DE QUALIFICAÇÕES
NÍVEIS DE QUALIFICAÇÃO

NÍVEIS DE QUALIFICAÇÃO

No âmbito do QEQ, as aptidões são descritas como cognitivas

NÍVEIS DE
QUALIFICAÇÃO

NÍVEIS DE QUALIFICAÇÃO

No âmbito do QEQ, o conhecimentos é descrito como teórico

(incluindo a utilização de pensamento lógico, intuitivo e criativo)

No âmbito do QEQ, a competência é descrita em termos de

e/ou factual.

e práticas (implicando destreza manual e o recurso a métodos,

responsabilidade e autonomia.

materiais, ferramentas e instrumentos).

Nível 1

Conhecimentos gerais básicos

Aptidões básicas necessárias à realização de tarefas simples

Trabalhar ou estudar sob supervisão direta num contexto
estruturado

Aptidões cognitivas e práticas básicas necessárias para a

Nível 2

Conhecimentos factuais básicos numa área de trabalho ou de

aplicação da informação adequada à realização de tarefas e à

Trabalhar ou estudar sob supervisão, com um certo grau de

estudo

resolução de problemas correntes por meio de regras e

autonomia

instrumentos simples
Uma gama de aptidões cognitivas e práticas necessárias para a

Level 3

Conhecimentos de factos, princípios, processos e conceitos

realização de tarefas e a resolução de problemas através da

gerais numa área de estudo ou de trabalho

seleção e aplicação de métodos, instrumentos, materiais e
informações básicas

Conhecimentos factuais e teóricos em contextos alargados
numa área de estudo ou de trabalho

Level 4

Ter responsabilidade pela execução de tarefas na área de
trabalho/formação. Adaptar-se a circunstâncias variáveis por
forma a resolver problemas.
Gerir a própria atividade no quadro das orientações

Uma gama de aptidões cognitivas e práticas necessárias para

estabelecidas em contextos de estudo ou de trabalho

desenvolver soluções para problemas específicos na área de

geralmente

estudo ou trabalho.

Supervisionar as atividades de rotina de terceiros, assumindo

previsíveis,

mas

suscetíveis

de

alteração

determinadas responsabilidades em matéria de avaliação e
melhoria das atividades em contextos de estudo ou de trabalho

Nível 5
GOE
Level 6

Conhecimentos abrangentes, especializados, factuais e teóricos

Uma gama abrangente de aptidões cognitivas e práticas

Gerir e supervisionar em contextos de estudo ou de trabalho

numa determinada área de estudos ou de trabalho e

necessárias para conceber soluções criativas para problemas

sujeitos a alterações imprevisíveis Rever e desenvolver o seu

consciência dos limites desses conhecimentos

abstratos

desempenho e o de terceiros

Conhecimento aprofundado de uma determinada área de

Aptidões avançadas e reveladoras de mestria e inovação na

Gerir

atividades

ou

projetos

técnicos

ou

profissionais
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estudo ou de trabalho que implica uma compreensão critica de

resolução de problemas complexos e imprevisíveis na área de

complexos, assumindo a responsabilidade da tomada de

teorias e princípios

estudo ou trabalho

decisões em contextos de estudo ou de trabalho imprevisíveis.
Assumir

responsabilidades

em

matéria

de

gestão

do

desenvolvimento profissional individual e coletivo
Conhecimentos altamente especializados, alguns dos quais se

Nível 7

encontram na vanguarda do conhecimento numa determinada

Aptidões especializadas para a resolução de problemas em

área de estudo ou de trabalho, que sustentam a capacidade de

matéria de investigação e/ou inovação, para desenvolver novos

reflexão original e/ou investigação Consciência crítica das

conhecimentos e procedimentos e integrar os conhecimentos

questões relativas aos conhecimentos numa área e nas

de diferentes áreas

interligações entre várias áreas

Nível 8

Conhecimentos de ponta na vanguarda de uma área de estudo
ou de trabalho e na interligação entre áreas

Gerir e transformar contextos de estudo ou de trabalho
complexos, imprevisíveis e que exigem abordagens estratégicas
novas Assumir responsabilidades por forma a contribuir para os
conhecimentos e as práticas profissionais e/ou para rever o
desempenho estratégico de equipas

As aptidões e as técnicas mais avançadas e especializadas,

Demonstrar um nível considerável de autoridade, inovação,

incluindo capacidade de síntese e de avaliação, necessárias para

autonomia, integridade científica ou profissional e assumir um

a resolução de problemas críticos na área da investigação e/ou

firme compromisso no que diz respeito ao desenvolvimento de

da inovação ou para o alargamento e a redefinição dos

novas ideias ou novos processos na vanguarda de contextos de

conhecimentos ou das práticas profissionais existentes

estudo ou de trabalho, inclusive em matéria de investigação
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GUIA PARA A DEFINIÇÃO DOS RESULTADOS DE APRENDIZAGEM AO ABRIGO DO NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO 5
CONHECIMENTO

APTIDÕES

COMPETÊNCIAS
PROFUNDIDADE

PROFUNDIDADE

COMPREENSÃO E
PENSAMENTO
CRTÍCO

ABRANGÊNCIA E
PROFUNDIDADE

COMPREENSÃO
E

SELF WORK

OTHERS

PENSAMENTO
CRTÍCO

RESULTADOS DE
APRENDIZAGEM
Conhecimento
fundamentado e
especializado de
factos, conceitos e
princípios

Interpretar,

Interpretar,

selecionar,

selecionar,

relacionar e

Conhecimento

adaptar a
informação e

Leque de aptidões

contextualizá-la;

especializadas

Demonstrar a
noção dos limites

fundamentado e
especializado de
factos, conceitos
e princípios

relacionar e
adaptar a
informação e
contextualizá-la;
Demonstrar a

Leque de
aptidões
especializadas

noção dos limites

do seu próprio

do seu próprio

conhecimento

conhecimento
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CURSO DE FORMAÇÃO/MÓDULO/QUALIFICAÇÃO: Growing on Ethics
UNIDADES-CHAVE

NÍVEL

HORAS DE
APRENDIZAGEM

EQF

Unidade 0 –

PONTOS

UNIDADES GENÉRICAS

NIVEL

ECVET

QEQ

EQF

5-6

15

0.5

5-6

15

0.5

HORAS DE

PONTOS

APRENDIZAGEM

ECVET

QEQ

Responsabilidade e Ética
UNIDADES DE

Horas de

Unidade 1 – Liderança

Formação em

RESULTADOS DE
Não Aplicável

APRENDIZAGEM

Unidade 2 – Conciliação da

5-6

15

0.5

Sala: 32
5

2
Horas de

vida profissional e pessoal

Auto-Estudo:
5-6

15

0.5

28

Unidade 3 – Pronto
Pagamento
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UNIDADES DE RESULTADOS DE

APRENDIZAGEM

UNIDADE 0: Responsibilidade e Ética
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Promover a consciência do conceito de Ética e Código de Conduta.
CONHECIMENTOS

APTIDÕES

COMPETÊNCIAS

NÍVEL

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

EQF

Compreender

o

conceito

QEQ

PONTOS
ECVET

de

Empreendedorismo Responsável no
âmbito da Responsabilidade Social e
Ética Empresarial.

Identificar os principais passos para a

Elaborar um plano de ação para a
elaboração de um Código de Ética e
Conduta.

Criar um Código de Ética e de Conduta
na própria organização.

5

0.5

elaboração de um Código de Conduta
Ética.
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UNIDADE 1: Liderança
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Promover a consciencialização da identidade da pessoa enquanto líder.

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

CONHECIMENTOS

APTIDÕES

COMPETÊNCIAS

NÍVEL

Conhecer as diferenças entre um líder

Apply critical thinking skills in solving

e um gestor.

ethical issues.

Redefinir os componentes do sucesso,

Distinguir entre um líder e um gestor.

erro e falha.

Recriar um contexto que incentive as

Reconhecer

a

importância

humanização do negócio humanização Criar a identidade do líder.

para as empresas).

Gerir a diversidade.
replicar competências adquiridas de

um

programa

de

conformidade de relatórios concebido

replicado nas organizações.

Atuar como facilitador e motivador e

Identificar os principais passos para forma eficaz dentro da organização.
desenvolver

Compreender

os

mecanismos

de

governação que estabelecem um quadro
específico

para

as

questões

Social e Ética dos Negócios que

liderança e poder.

contempla

Aplicar

organização.

hierarquia

da

0.5

responsabilidade da organização.
Refletir sobre os desafios morais de

a

5

de

tendo em conta a Responsabilidade

toda

QEQ

motivações individuais e possa ser

da

(o quão importante as pessoas são

EQF

PONTOS
ECVET

o

pensamento

crítico

na

resolução de questões éticas.
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UNIDADE 2: Conciliação da vida profissional e pessoal
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Promover a consciencialização sobre o modelo de gestão: a reconciliação da vida pessoal, familiar e profissional nas
organizações, para liderar com responsabilidade.
CONHECIMENTOS

APTIDÕES

COMPETÊNCIAS

Conhecer as práticas de outros

entre

vida

pessoal

e

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

profissional.

vida pessoal e profissional nas
organizações.

liderança,

quer

sejam

ou

não

realizadas atividades para promover
a

Analisar a situação no próprio país,

conciliação

da

vida

pessoal,

familiar e profissional dos seus
funcionários.

familiar e profissional no âmbito das
atividades da União Europeia.

ambiente

de

negócios

e

sócio-

económico do país.
Compreender
equilíbrio
profissional.

a

entre

equilíbrio entre a vida pessoal e
profissional e fortalecer a gestão
interna

através

da

implementação de modelos de

Gerir o trabalho tendo em conta o

Analisar o tipo de compromisso de

QEQ

princípios e procedimentos de
relativa à conciliação da vida pessoal,

Identificar as vantagens da gestão da

EQF

PONTOS
ECVET

organização tendo em conta os

países em matéria de gestão e
suporte

NÍVEL

Determinar a posição da própria

gestão.
Tomar

consciência

da

5

0.5

importância de tolerar / lidar com
importância
vida

pessoal

do
e

a diversidade e compreender a
importância

da

gestão

equilibrada e da sua relação com
a

"Liderança

Responsabilidade"

com
nas

organizações.
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UNIDADE 3: Pronto Pagamento
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Enquadrar adequadamente a realidade de pagamentos na sustentabilidade e competitividade das empresas e
especialmente das PME.
Propor uma boa gestão de fluxo de caixa e coleta de práticas de gestão, a fim de melhorar os períodos de balanço.
CONHECIMENTOS

APTIDÕES

Inspecionar

os

COMPETÊNCIAS

fornecedores

relativamente ao seu desempenho
Reconhecer a relevância global dos
RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

pagamentos em atraso e a sua
influência negativa na eficiência das
empresas.

Identificar as alterações na legislação
europeia e nacional sobre a obrigação
das empresas e Estados em pagar aos
seus fornecedores no prazo acordado,
respeitando a legislação nacional e/ou
europeia.

financeiro.

Gerir

os

pagamentos

procedimentos
da

NÍVEL

organização

de
e

desenvolver um procedimento interno
de "pagamentos de faturas".

Mediar mudanças nacionais de direito
de acordo com a diretiva da UE sobre
pagamentos em atraso.

Compreender a gerir os problemas de
fluxo de caixa de forma adequada, no

EQF

Utilizar

argumentos

"convencer"

as

autoridades

públicas

QEQ

PONTOS
ECVET

para

empresas

e

as

sobre

a

importância do pronto pagamento no
crescimento do PIB.

Envolver as autoridades na melhoria
da regulamentação existente para a

5

0.5

aplicação da diretiva Europeia sobre o
pronto pagamento.

Desenvolver uma análise de risco do
cliente.

contexto de clientes de risco.
Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete a visão do autor e a Comissão não pode ser responsabilizada pelo uso feito da informação nela contida.
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FERRAMENTAS EUROPEIAS ECVET

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
O Memorando de Entendimento (MdE) pretende definir as condições para programas
nacionais ou transnacionais de aprendizagem ao longo da vida e/ou mobilidade no EFP
entre parceiros de diferentes instituições e/ou países.
Um MdE é um acordo entre instituições que estabelece o quadro de transferência de
créditos. Formaliza a parceria ECVET declarando a aceitação mútua do status e dos
procedimentos das instituições competentes envolvidas, estabelecendo também as
práticas das parcerias de cooperação.
Um MdE pode ser desenvolvido por redes de instituições habilitadas de vários países
e/sistemas, mas podem também ser bilaterais. Depende das necessidades e ambições da
parceria. Enquanto a criação de um MdE é recomendada para casos de mobilidade
organizada, se as instituições envolvidas já confiarem nos procedimentos umas das
outras e estiverem habilitadas a reconhecer créditos sem a aprovação de outra
instituição, podem pôr em prática trocas directas utilizando o Acordo de Aprendizagem.
Cada MdE é um document único, adaptado às condições específicas do acordo entre as
instituições, assim como ao contexto particular da mobilidade. De qualquer forma, todos
os MdE têm de cobrir os seguintes itens:
 Objectivo geral do MdE
 Período de elegibilidade
 Informação sobre os parceiros
 Informação sobre a qualificação em causa
Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete a visão do autor e a Comissão não pode ser
responsabilizada pelo uso feito da informação nela contida.
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 Acordo sobre os resultados de aprendizagem que podem ser considerados ao
abrigo do MdE
 Responsabilidades
 Garantia de qualidade
 Condições para o estabelecimento do acordo de aprendizagem
 Assinaturas

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete a visão do autor e a Comissão não pode ser
responsabilizada pelo uso feito da informação nela contida.
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MEMORANDO DE ENTENDIMENTO: Template
1 – Objectivo geral
Este Memorando de Entendimento (MdE) pretende estabelecer as condições para…
2 – Período de elegibilidade
O período de elegibilidade dos acordos estabelecidos no MdE é de mm-aaaa a mm-aaaa.
3 – Informação sobre os parceiros
Parceiro A
(instituição de origem)
Nome da instituição
Tipo de instituição
Morada
Cidade
País
Pessoa de contacto
Cargo
Número de telefone
Correio electrónico
Homepage
Breve descrição do parceiro
Parceiro B
(instituição de acolhimento)
Nome da instituição
Tipo de instituição
Morada
Cidade
País
Pessoa de contacto
Cargo
Número de telefone
Correio electrónico
Homepage
Breve descrição do parceiro

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete a visão do autor e a Comissão não pode ser
responsabilizada pelo uso feito da informação nela contida.
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4 – Informação sobre a unidade
Qualificação B

Qualificação A
Nome da qualificação
(na língua original)

Nome da qualificação
(na língua original)

Nome da qualificação
(em Inglês)

Nome da qualificação
(em Inglês)

Nível NQF

Nível NQF

Nível QEQ

Nível QEQ

Créditos ECVET
Nota: Inserir um novo quadro para cada unidade, se necessário

Créditos ECVET

5 – Acordo geral sobre as unidades de resultados de aprendizagem que podem ser consideradas no âmbito do presente Memorando de Entendimento
Parceiro A
Unidade de Resultados de Aprendizagem

Nível
NQF

Nível
QEQ

Horas de
aprendizagem

Pontos
ECVET

Parceiro B
Nível
Unidade de Resultados de Aprendizagem
NQF

Nível
QEQ

Horas de
aprendizagem

Pontos
ECVET

Nota: Deverão ser listados os detalhes sobre o Acordo de Aprendizagem

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete a visão do autor e a Comissão não pode ser responsabilizada pelo uso feito da informação nela contida.
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6 – Responsabilidades
Responsabilidade pelo(a)

Parceiro A

Parceiro B

Assinatura do Acordo de Aprendizagem
Envio do pacote de informação
Avaliação dos resultados da aprendizagem
Tutoria de acompanhamento
Reconhecimento de resultados de aprendizagem

Nota: Mais informação deve ser fornecida quando necessário (por exemplo, seguro de saúde, seguro de viagem,
disposições sobre emprego)

7 – Garantia de Qualidade
a)

A instituição de acolhimento oferece um ambiente de formação seguro para o aluno/formando em
situação de mobilidade em que ele/ela se pode desenvolver e aprender;
b) A instituição de acolhimento tem em consideração o nível de competência e desenvolvimento do
aluno/formando em situação de mobilidade (os anos de formação/experiência trabalho);
c) A instituição de acolhimento concede tempo, condições e recursos suficientes para a formação e
coaching/tutoria do aluno/formando em situação de mobilidade;
d) A instituição de acolhimento oferece um plano detalhado, incluindo um programa introdutório,
entrevistas de avaliação com o aluno/formando em situação de mobilidade sobre a evolução do
estágio (se aplicável), e a avaliação final do aluno/formando em situação de mobilidade;
e) A instituição de acolhimento coopera com a instituição de origem e faz os contratos de formação
adequados, conforme descrito no Acordo de Aprendizagem;
f) A instituição de acolhimento dá toda a informação necessária sobre as condições e equipamentos
relativos ao ambiente de trabalho e ao trabalho em si (no caso de a instituição de acolhimento ser
uma empresa) ou sobre as unidades/formações a frequentar;
g) Um representante da instituição de acolhimento (por exemplo, um tutor, formador), em alinhamento
directo com a instituição de origem, monitoriza e avalia a concretização dos resultados da
aprendizagem;
h) O aluno/formando em situação de mobilidade deve assistir às sessões/módulos de formação
necessários relativamente às unidades seleccionadas para o presente Memorando de Entendimento, e
cumprir outras tarefas que façam parte do plano acordado;
i) O aluno/formando em situação de mobilidade obedece às horas de formação/trabalho e respeita as
regras em vigor e as disposições legais relativas ao segredo profissional;
j) Se for o caso, o aluno/formando em situação de mobilidade pode participar (quando necessário e sob
orientação) nas actividades diárias da empresa (no caso de a instituição de acolhimento ser uma
empresa), em relação ao plano de aprendizagem.

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete a visão do autor e a Comissão não pode ser
responsabilizada pelo uso feito da informação nela contida.
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8 – Condições para o estabelecimento do Acordo de Aprendizagem

Este MdE está sujeito a um Acordo de Aprendizagem válido, assinado entre os parceiros acima e o
aluno/formando a mobilizar, antes da mobilidade, e inclui os seguintes pontos:
a) Identificação das unidades consideradas no MdE;
b) Métodos/ferramentas de avaliação desenvolvidos pela instituição de acolhimento;
c) Produção de um modelo de registo pessoal no qual são especificados o número de pontos ECVET
atribuídos a cada unidade em cada um dos parceiros envolvidos;
d) Validação e reconhecimento por parte da instituição de origem dos resultados de aprendizagem
adquiridos na instituição de acolhimento.

9 – Assinaturas
Ao utilizar este acordo, nós aceitamos o status de cada parceiro como instituições competentes, bem como a
garantia de qualidade de cada parceiro, avaliação, validação, critérios de reconhecimento e procedimentos
como adequados para a finalidade de transferir créditos no final da formação/período de aprendizagem no
estrangeiro.
EM TESTEMUNHO, as partes assinam o presente Memorando de Entendimento, o dia e o ano escrito acima e
aqui abaixo.

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete a visão do autor e a Comissão não pode ser
responsabilizada pelo uso feito da informação nela contida.
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ACORDO DE APRENDIZAGEM
Se o MdE estabelece o quadro entre parceiros de diferentes instituições e/ou países, o
Acordo de Aprendizagem (AA) traz para o foco principal a parte mais importante de todo o
processo: os alunos/formandos. Neste sentido, um AA é celebrado pelas duas entidades
habilitadas envolvidas no processo de formação e validação, e o aluno, no âmbito de um
MdE.
O AA define as condições para a mobilidade de cada aluno individual. Se as condições de
mobilidade forem as mesmas para um grupo de alunos, é possível utilizar o mesmo texto
para todos eles. No entanto, cada aluno deverá receber e assinar um AA que lhe diga
respeito individualmente.
O AA estrutura a instituição do período de formação da mobilidade, e é assinado entre os
parceiros e o aluno/formando. Contém informação sobre o aluno/formando e as partes
envolvidas no MdE e o enquadramento da mobilidade. Contém ainda, como anexos, a
descrição das unidades dos resultados de aprendizagem estabelecidos para o período da
mobilidade, o registo pessoal no qual os resultados de aprendizagem avaliados são
registados, e também as regras e regulamentos da instituição de acolhimento.
Tanto os parceiros envolvidos como o aluno/formando têm de ter uma cópia do AA.
Neste guia inclui-se também um template designado por “Metodologia de Avaliação”, a fim
de facilitar a compreensão e o alcance da metodologia de avaliação inerente ao processo de
aprendizagem dos outros parceiros.

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete a visão do autor e a Comissão não pode ser
responsabilizada pelo uso feito da informação nela contida.
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ACORDO DE APRENDIZAGEM: Template
O objectivo do presente Acordo de Aprendizagem é estruturar a organização do período de
formação/aprendizagem da mobilidade dentro da unidade

1 – Informação do Aluno/Formando/Trabalhador
Apelido
Nomes
Data de nascimento
Nacionalidade
Morada

dd /mm /aaaa

País e cidade onde nasceu

Código postal
Telemóvel

E-mail

2 – Parceiro A
Nome da instituição
Tipo de instituição
Morada
Cidade
País
Pessoa de contacto
Cargo
Telefone
Correio electrónico
Homepage
Breve descrição do parceiro

3 – Parceiro B
Nome da instituição
Tipo de instituição
Morada
Cidade
País
Pessoa de contacto
Cargo
Telefone
Correio electrónico
Homepage
Breve descrição do parceiro

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete a visão do autor e a Comissão não pode ser
responsabilizada pelo uso feito da informação nela contida.
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4 – Enquadramento da mobilidade
Nome do currículo/perfil
Nome e número da
unidade

Horas de
aprendizagem

Pontos
ECVET

Nome e número da
unidade

Horas de
aprendizagem

Pontos
ECVET

Nota: Inserir ou apagar linhas de acordo com o número de unidades contidas no Acordo de Aprendizagem

4.1 – Lista de Anexos
Anexo A – Unidades de resultados de aprendizagem
Anexo B – Procedimentos de avaliação
Anexo C – Registo pessoal
Anexo D – Regras e procedimentos administrativos e legais
5– Período da mobilidade
O presente Acordo de Aprendizagem é válido de mês/ano a mês/ano.

6 – Assinaturas
Aluno/Formando
Data
Assinatura

A Instituição de EFP de origem XXXXXX confirma que o Acordo de Aprendizagem foi aceite.
Responsável
Cargo
Data
Assinatura

A Instituição de EFP de acolhimento XXXXXX confirma que o Acordo de Aprendizagem foi aceite
Responsável
Cargo
Data
Assinatura

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete a visão do autor e a Comissão não pode ser
responsabilizada pelo uso feito da informação nela contida.
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REGISTO PESSOAL
Neste guia, o Registo Pessoal é um anexo do Acordo de Aprendizagem.
O Registo Pessoal consiste num documento onde a instituição de acolhimento expõe os
resultados de aprendizagem avaliados do aluno/formando. A sua finalidade é a de detalhar
os resultados de aprendizagem avaliados do aluno/formando/trabalhador, unidades e
pontos ECVET atribuídos no âmbito da parceria estabelecida.

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete a visão do autor e a Comissão não pode ser
responsabilizada pelo uso feito da informação nela contida.
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REGISTO PESSOAL: Template
O objetivo do presente Registo Pessoal é detalhar os resultados de aprendizagem avaliados do
aluno/formando/trabalhador, unidades e pontos ECVET atribuídos dentro da unidade
1 – Informação do Aluno/Formando/Trabalhador
Apelido
Nomes
Data de nascimento
Nacionalidade
Morada

dd /mm /aaaa

País e cidade onde nasceu

Código postal
Telemóvel

E-mail

2 – Informação do Currículo/perfil
Nome da qualificação na instituição de EFP de
origem
Unidade
Pontos ECVET

Nome da qualificação na instituição de EFP de
acolhimento
Unidade
Pontos ECVET
RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Unidade

Pontos ECVET

Unidade

Pontos ECVET

RESULTADO DA AVALIAÇÃO
Nota: Inserir ou apagar linhas de acordo com o número de unidades contidas no Acordo de Aprendizagem
Data
Local
Assinatura do responsável da instituição de EFP de acolhimento

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete a visão do autor e a Comissão não pode ser
responsabilizada pelo uso feito da informação nela contida.
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METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
Conforme afirmado anteriormente, o template da metodologia de avaliação é, basicamente,
uma matriz a preencher pela instituição de acolhimento, relativamente às metodologias,
técnicas e ferramentas de avaliação que irão aplicar no âmbito da unidade.
Este template é também um anexo do Acordo de Aprendizagem e dá informação ao
aluno/formando, antes da mobilidade, sobre como serão avaliados os resultados de
aprendizagem na instituição de EFP de acolhimento.

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete a visão do autor e a Comissão não pode ser
responsabilizada pelo uso feito da informação nela contida.
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METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: Template
O objectivo do preenchimento deste documento é facilitar a compreensão e alcance da metodologia de
avaliação no âmbito do presente programa de mobilidade na formação/aprendizagem.
1 – Informação do Aluno/Formando
Apelido
Nomes
Data de nascimento
Nacionalidade
Morada

dd /mm /aaaa

País e cidade onde nasceu

Código postal
Telemóvel

E-mail

Nome da qualificação na instituição de EFP de
origem

Nome da qualificação na instituição de EFP de
acolhimento

2 – Metodologia de avaliação
A metodologia de avaliação pode ser definida por cada formador/professor/tutor de EFP em cada unidade de
aprendizagem, sempre com o objectivo de avaliar de uma forma objectiva e clara a concretização dos
resultados de aprendizagem esperados. Antes de iniciar a formação/aprendizagem na qualificação/unidade, o
formador/professor/tutor de EFP selecciona os instrumentos de avaliação que serão utilizados, o momento
para a sua aplicação e a sua ponderação em relação aos critérios e parâmetros de avaliação. Os critérios e
parâmetros a serem avaliados são também definidos de acordo com os procedimentos internos de qualidade.
Especifique quais das seguintes ferramentas de avaliação serão usadas na formação/aprendizagem na
qualificação/unidade:
2.1 – Relativamente aos momentos específicos de avaliação:
Antes do início da formação

Durante a formação

Após a formação

2.2 – Relativamente ao tipo de avaliação
Avaliação de diagnóstico

Avaliação formativa

Avaliação sumativa

2.3 – Técnicas de avaliação
Observação

Medição

Oral

Escrita

Outra:

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete a visão do autor e a Comissão não pode ser
responsabilizada pelo uso feito da informação nela contida.
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2.4 – Instrumentos de avaliação
Formulário de observação

Observação

Lista de acontecimentos
Escala de classificação

Medição
Oral

Folha de avaliação analítica quantitativa
Folha de avaliação analítica qualitativa
Listas de perguntas
Questionário
Avaliação

Inquérito
Outro

De produção

Escrita

Resposta curta
Resposta de desenvolvimento
Escolha múltipla
De emparelhamento

Testes
De selecção

Verdadeiro ou falso
Para completar
Outra

Outra:

A especificar

Data
Local
Assinatura do formador/professor/tutor da instituição de EFP de acolhimento

Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete a visão do autor e a Comissão não pode ser
responsabilizada pelo uso feito da informação nela contida.
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GLOSSÁRIO
ACORDO DE APRENDIZAGEM (AA)
É celebrado entre as duas instituições competentes envolvidas no processo de formação e
validação e o aluno/formando, no âmbito de um Memorandum de Entendimento (MdE).
Define as condições para a mobilidade de cada aluno/formando individual. Se as condições
de mobilidade forem as mesmas para um grupo de alunos, é possível utilizar o mesmo texto
para todos eles. No entanto, cada aluno deverá receber e assinar um AA que lhe diga
respeito individualmente.

ACUMULAÇÃO DE CRÉDITOS
Processo

através

do

qual

os

alunos/formandos

podem

adquirir

qualificações

progressivamente por avaliações e validação dos resultados da aprendizagem sucessivos. A
acumulação de créditos é decidida pela instituição competente responsável pela atribuição
da qualificação. Quando o aluno/formando tiver acumulado os créditos exigidos e quando
estiverem reunidas todas as condições para a obtenção do diploma, o aluno/formando ganha
o diploma.

APRENDIZAGEM FORMAL
Aprendizagem ministrada num contexto organizado e estruturado (em estabelecimento de
ensino/formação ou no local de trabalho) e explicitamente concebida como aprendizagem
(em termos de objectivos, duração ou recursos). A aprendizagem formal é intencional por
parte do aluno/formando e, em geral, culmina na validação e certificação.

APRENDIZAGEM INFORMAL
Aprendizagem resultante das atividades da vida quotidiana relacionadas com o trabalho, a
família ou o lazer. Não se trata de uma aprendizagem organizada ou estruturada (em termos
de objetivos, duração ou recursos). A aprendizagem informal possui, normalmente, um
carácter não intencional por parte do aluno/formando.
Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete a visão do autor e a Comissão não pode ser
responsabilizada pelo uso feito da informação nela contida.
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APRENDIZAGEM NÃO-FORMAL
Aprendizagem que não é fornecida por uma instituição de ensino ou formação e,
normalmente, não conduz à certificação. No entanto, é intencional por parte do aluno e tem
objetivos, horários e apoio estruturados.

APTIDÕES (S)
Capacidade de aplicar conhecimentos e utilizar recursos adquiridos para executar tarefas e
resolver problemas. No âmbito do QEQ, são descritas como capacidades cognitivas
(utilização de pensamento lógico, intuitivo e criativo) e/ou práticas e técnicas (destreza
manual e utilização de métodos, materiais, ferramentas e instrumentos).

CONHECIMENTO (K)
O resultado da assimilação da informação obtida ao longo da aprendizagem. O saber é o
conjunto de factos, princípios, teorias e práticas que está relacionado com uma área de
estudo ou de trabalho. No contexto do QEQ é descrito como teórico e/ou factual.

CRÉDITO
Crédito de resultados da aprendizagem (ou seja, crédito) designa resultados da
aprendizagem de indivíduos que foram avaliados e que podem ser acumulados para obter
uma qualificação ou transferidos para outros programas de aprendizagem ou qualificações.
Crédito refere-se ao fato de que o aluno tenha alcançado os resultados de aprendizagem
esperados, que foram avaliados positivamente e o resultado da avaliação foi documentada
num registo pessoal. Com base nessa documentação, outras instituições podem reconhecer
os créditos dos alunos.

COMPETÊNCIA (C)
Capacidade comprovada para utilizar o conhecimento, as aptidões e as competências
pessoais, sociais e/ou metodológicas, em situações de trabalho ou de estudo e no
desenvolvimento profissional e pessoal. No âmbito do QEQ, é descrita em termos de
responsabilidade e autonomia (competências sociais).
Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete a visão do autor e a Comissão não pode ser
responsabilizada pelo uso feito da informação nela contida.
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HORAS DE AVALIAÇÃO
Deverão incluir o tempo necessário para preparar o trabalho (ex.: se o aluno/formando tiver
que passar seis horas a olhar para um livro a fim de ser capaz de realizar um trabalho, essas
seis horas deverão ser incluídas). No caso de um exame, indicar apenas o tempo atribuído ao
exame (ex.: duas horas).

HORAS DE CONTACTO
Deve referir-se a horas teóricas (não-práticas). Em caso de sessões de contacto de
teleconferência ao vivo, se for realizado em ambiente escolar, então é considerado como
parte das horas de contacto.

HORAS DE ESTUDO INDIVIDUAL
Referem-se ao estudo de algo por si mesmo sem supervisão direta ou presença numa aula.
No caso de visitas de estudo, se não supervisionadas, são considerados estudo individual.

HORAS DE TRABALHO PRÁTICO
Refere-se a sessões práticas que podem ser supervisionadas. No caso das visitas de estudo,
se supervisionadas, são consideradas trabalho prático.

MEMORANDUM DE ENTENDIMENTO (MdE)
Um MdE é um acordo entre instituições habilitadas que estabelece o quadro de
transferência de créditos. Formaliza a parceria ECVET declarando a aceitação mútua do
status e dos procedimentos das instituições competentes envolvidas, estabelecendo
também as práticas das parcerias de cooperação.

PONTOS ECVET
Representação numérica do peso global dos resultados da aprendizagem numa qualificação e
do peso relativo das unidades em relação à qualificação. Em conjunto com as unidades,
descrições dos resultados da aprendizagem e informações sobre o nível das qualificações, os
Este projeto foi financiado com o apoio da Comissão Europeia. Esta publicação reflete a visão do autor e a Comissão não pode ser
responsabilizada pelo uso feito da informação nela contida.
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pontos ECVET podem auxiliar na compreensão de uma qualificação. O número de pontos
ECVET alocados a uma qualificação, juntamente com outras especificações, pode indicar, por
exemplo, que o âmbito da qualificação é estreito ou vasto.

QUADRO EUROPEU DE QUALIFICAÇÕES (QEQ)
O QEQ é um quadro de referência que liga os sistemas de qualificações de diferentes países,
agindo como um dispositivo de tradução para tornar as qualificações mais legíveis e
compreensíveis entre diferentes países e sistemas na Europa. Os oito níveis de referência são
descritos em termos de resultados da aprendizagem.

QUALIFICAÇÃO
Resultado formal de um processo de avaliação e validação, obtido quando uma entidade
competente determina que uma pessoa alcançou resultados de aprendizagem de um
determinado padrão.

REGISTO PESSOAL
Registo de conquistas de aprendizagem. Contém informação sobre resultados da
aprendizagem avaliados, unidades e pontos ECVET atribuídos. Especifica ainda a identidade
do aluno/formando e da instituição competente que avaliou, validou e reconheceu os
créditos do aluno/formando. Documento que pertence ao aluno/formando.

RECONHECIMENTO DE RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
Processo que atesta oficialmente resultados de aprendizagem alcançados, através da
atribuição de unidades ou qualificações.

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM
Conjunto dos conhecimentos, capacidades e/ou competências que um indivíduo adquiriu e
ou é capaz de demonstrar após a conclusão de um processo de aprendizagem formal, nãoformal ou informal.
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SISTEMA EUROPEU DE CRÉDITOS PARA A EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL (ECVET)
O sistema ECVET consiste num quadro técnico para a transferência, reconhecimento e, se for
o caso, a acumulação de resultados da aprendizagem, com vista à obtenção de uma
qualificação. As ferramentas e metodologia do ECVET abrangem a descrição das qualificações
em termos de unidades de resultados de aprendizagem com pontos associados, o processo
de transferência e acumulação e documentos complementares, tais como Acordos de
Aprendizagem, transcrições de registros e guias dos utilizadores.

TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS
Processo através do qual resultados da aprendizagem obtidos num contexto podem ser tidos
em conta noutro contexto. A transferência de créditos é baseada nos processos de avaliação,
validação e reconhecimento. Para ser transferidos, os resultados da aprendizagem têm de
ser avaliados. O resultado da avaliação é registrado no registo pessoal dos alunos e constitui
crédito. Com base nos resultados avaliados, o crédito pode ser validado e reconhecido por
outra instituição competente.

UNIDADES DE RESULTADOS DA APRENDIZAGEM
Uma unidade é uma componente de uma qualificação, consistindo num conjunto coerente
de conhecimentos, capacidades e/ou competências que pode ser objecto de avaliação, de
transferência, de validação e eventualmente de certificação. As unidades permitem a
realização progressiva das qualificações através da transferência e acumulação de resultados
da aprendizagem. Elas estão sujeitas a avaliação e validação, que verificam e registram que o
aluno/formando alcançou os resultados da aprendizagem esperados.

VALIDAÇÃO DOS RESULTADOS DA APRENDIZAGEM
Confirmação por uma autoridade competente que os resultados da aprendizagem adquiridos
por um indivíduo (conhecimentos, capacidades e competências) num contexto formal, nãoformal e informal, foram avaliados segundo critérios pré-definidos e estão conformes com as
exigências de uma norma ou referencial de validação.
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