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Parceria

 O que é o Sistema ECVET?
Entidade Contratante:

Sistema Europeu de Créditos
para a Educação e Formação
Profissional
Tem o objectivo de facilitar o
reconhecimento dos resultados da
aprendizagem adquiridos pelo indivíduo
no seu caminho para uma qualificação.

[ Portugal ]

Coordenador do Projecto:

BANKING, INSURANCE &
FINANCIAL NETWORK

[ Luxemburgo ]

Coordenador Científico:

[ Itália ]

Os resultados da aprendizagem
alcançados por um Indivíduo em
diferentes contextos podem ser
transferidos, reconhecidos e acumulados
para obter uma qualificação.

Parceiros:

[ Malta ]

[ Polónia ]

Parceiros de divulgação de resultados:

[ Eslovénia ]

[ Holanda ]

Promover a Aplicação do
Sistema de Créditos ECVET
à Oferta de Formação
para o Sector Bancário,
Segurador e Financeiro

[ Reino Unido ]

[ Malta ]

Multilateral Project
(504476-LLP-1-2009-1-PT-LEONARDO-LNW)

 METAS

 BENEFICIÁRIOS
• Aprendizagem ao
Longo da Vida

1 – Promover a aplicação do Sistema ECVET à
oferta de Formação profissional para o Sector Bancário, Segurador e Financeiro.
2 – Aumentar a confiança mútua e a cooperação entre stakeholders ligados à formação
profissional na Europa.

Indivíduos

• Reconhecimento
dos Resultados da
Aprendizagem

3 – Oferecer uma visão geral do Sistema ECVET
na Europa através do desenvolvimento de:
A. Uma metodologia para alocar créditos
ECVET às qualificações existentes;
B. Um Guia do Utilizador para orientar potenciais beneficiários do Sistema ECVET;

• Transparência na
Certificação

Entidades
Empregadoras

C. Um Vademecum do Sistema ECVET para
profissionais ligados à formação profissional e ao desenvolvimento profissional
contínuo.

A. PROMOVER a cooperação na garantia da
qualidade em todos os sectores europeus
de educação e formação profissional.
B. APOIAR a melhoria da qualidade e inovação
na formação profissional e nas instituições.

• Mobilidade dos
Empregados

C. MELHORAR a qualidade e aumentar a mobilidade das pessoas envolvidas em formação
profissional e desenvolvimento profissional
contínuo por toda a Europa.

• Oferta formativa mais
clara

D. AUMENTAR a cooperação entre instituições
e organizações europeias.

• Flexibilidade no
desenvolvimento de
Qualificações
• Aumento da
atractividade dos
programas de
formação

Entidades de
Formação
e Qualificação

 OBJECTIVOS

E. MELHORAR a transparência e o reconhecimento das qualificações e competências, incluindo as obtidas através de aprendizagem
não-formal e informal.
F. CRIAR uma rede de parceiros ECVET.

• Maior cooperação
entre entidades
formadoras
• Ligação entre o
mercado de trabalho
e a formação
Para mais informações visite
www.bifebtn.eu
e registe-se em
www.bifebtn.eu/ecvet_agora
(a partir de Maio 2010)
ECVET FINANCIAL SERVICES
AGORA
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