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O selo do ECC demonstra que os cursos
e materiais que o obtenham são
compatíveis com os conteúdos da
BESCLO
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O que é o CEPC (ECC)?
O CEPC é uma qualificação pan-Europeia para a prestação de
cuidados na área social. Foi desenvolvido com o apoio do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida, da União Europeia prevendo-se uma correspondência no Quadro Europeu
de Qualificações. Actualmente o CEPC existe já em quinze
países da União Europeia, sendo a meta abranger a totalidade
dos países europeus. O CEPC é administrado um grupo transnacional de organizações que o utiliza e promove (ECC
Board). O Certificado foi desenvolvido para promover a mobilidade de trabalhadores na Europa e contribuir para a construção de uma base comum na prestação de cuidados na
área social .
Para obter o CEPC, os candidatos devem testar os seus conhecimentos através de um exame padronizado para a UE, com
cerca de 100 questões referentes aos Princípios Básicos Europeus de Formação para Prestação de Cuidados na Área Social
(BESCLO). O Certificado Europeu para a Prestação de Cuidados
comprova que o seu titular possui os conhecimentos básicos
indispensáveis para trabalhar em segurança como cuidador.
Paralelamente, poderá ser necessário realizar formação local
ou ter qualificações adicionais, bem como demonstrar a sua
capacidade de falar a língua do país onde procura trabalho.

O CEPC (ECC) está acessível a todos?
Os candidatos não necessitam ter experiência prévia na
prestação de cuidados na área social nem de estarem
empregados
Os formandos necessitam ter um nível básico de literacia
(leitura e escrita) na língua em que vão realizar o teste e
ter a idade mínima de 16 anos

O que se segue?
Se é um potencial candidato, um empregador interessado ou
um formador que pretende implementar o CEPC nos seus
programas de formação e gostaria de saber de que forma
este lhe poderá ser útil, por favor contacte-nos através do
website, da Administração do CEPC ou do Parceiro Coordenador (Lead Partner) no seu país.

O que contém o BESCLO?

Contactos

Os Princípios Básicos Europeus de Formação para Prestação
de Cuidados na Área Social (BESCLO) afastam-se do modelo
médico de deficiência, na direcção de uma abordagem dos
direitos humanos na área social, indo ao encontro das actuais
directrizes da Convenção da União Europeia sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência
Estas são as oito áreas de conhecimento consideradas essenciais no BESCLO e acordadas depois da realização de formações-piloto num projecto anterior do programa LEONARDO:
Valores do sector de prestação de cuidados
Promover a qualidade de vida dos indivíduos apoiados
Trabalhando com risco
Compreender o seu papel como prestador de cuidados
Segurança no trabalho
Comunicar positivamente
Reconhecer e actuar perante abuso e negligência
Desenvolvimento como prestador de cuidados

Administração do ECC:
Secretariado do ECC – European Association of
Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD)
Av. d‘Auderghem / Ouderghemlaan 63
1040 Brussels, Bélgica
Telefono +32 2 2824610
ecc@easpd.eu
www.easpd.eu

www.eccertificate.eu

Para Portugal:
CECD MIRA SINTRA - Centro de Educação
para o Cidadão Deficiente, CRL
Av. 25 de Abril, 190 - Mira Sintra
2735-418 Cacém, Portugal
Telefono +351 2191885-60
Fax +351 2191885-79
Susana.cunha@cecdmirasintra.org
www.cecdmirasintra.org

