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A terceira reunião da parceria foi realizada em 3 e 4 de Junho de 2010,
em Ljubljana, Eslovénia, tendo sido alcançados dois resultados
importantes:
1. Esboço descritivo dos Pontos associados às qualificações
analisadas e respectivas unidades (resultado nº5);
2. Orientações para a verificação e avaliação dos Resultados
da Aprendizagem (resultado nº6.1).
Em consonância com o contexto do sistema ECVET, o núcleo do
projecto N.ET.Work é representado pela identificação dos Resultados
da Aprendizagem e das Unidades comuns aos percursos formativos
escolhidos para experimentação nos contextos nacionais da parceria,
segundo a metodologia seguinte: - análise das estruturas modulares
dos percursos de formação nos diferentes países e identificação dos
Resultados da Aprendizagem associados num quadro KSC
(conhecimentos, capacidades, competências) para cada estrutura; identificação de cinco Unidades partilhadas e inserção dos Resultados
da Aprendizagem, no formato KSC, em cada unidade. Após esta
configuração, o resultado "Esboço descritivo dos Pontos associados às
qualificações analisadas e respectivas unidades " conterá uma
proposta de atribuição de pontos para as cinco Unidades, e de
atribuição diferenciada, em cada Unidade, do peso percentual do
Resultado da Aprendizagem, por cada parceiro.
O segundo resultado integrará o modelo e os instrumentos do sistema
para verificar e avaliar os Resultados da Aprendizagem, segundo uma
abordagem baseada no desempenho.
Ambos os resultados, após validados pela parceria, serão
disponibilizados no site oficial do projecto, em línguas inglesa,
eslovena, francesa, italiana e portuguesa.
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CST- Centro Italiano di Studi
Superiori sul Turismo e sulla
Promozione Turistica, Itália

A Comissão Europeia publicou o primeiro número de um boletim
dedicado ao Quadro Europeu de Qualificações (QEQ).
O objectivo é incentivar e apoiar o debate, entre especialistas, decisores
políticos e profissionais da educação e formação, sobre a forma como o
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QEQ está sendo posto em prática, tanto na UE como ao nível europeu.
O primeiro número da newsletter QEQ dedica especial atenção ao
modo como o QEQ está a tornar-se uma realidade em toda a Europa,
com exemplos de Malta e Irlanda, e como já está a criar interesse fora
da Europa.
É possível descarregar a Newsletter QEQ - Abril 2010 em:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm
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O Serviço de Políticas Laborais, Formação e Educação (Servizio
Politiche del Lavoro, Formazione e Istruzione) da Província de Perugia
pretende disseminar, no mês de Setembro, o trabalho e os resultados
produzidos pelo projecto ECVET NETWORK; a acção de disseminação
será dirigida tanto ao pessoal técnico da Província de Perugia como aos
principais organismos de formação acreditados pela Região da Umbria,
nos domínios do reconhecimento de competências, créditos formativos
e qualificações possuídas por cidadãos, empregados e desempregados,
italianos, comunitários ou extra-comunitários. O tema é muito oportuno,
considerando os inúmeros processos de mobilidade laboral em curso na
Itália, assim como o aumento do desemprego que envolve todas as
qualificações e todos os sectores de produção; o Serviço está também a
preparar-se para testar alguns instrumentos produzidos pelo projecto
N.E.T.Work, em futuras fases de integração de trabalhadores em
percursos especiais de formação destinados a re-qualificação ou a
actualização profissional.

Em 14 de Junho de 2010, em Barcelona, Espanha, realizou-se o quinto
seminário dos projectos-piloto ECVET.
Os temas abordados foram os seguintes:
•

Avaliação de resultados da aprendizagem (principalmente no
contexto de mobilidade);

•

Informação necessária sobre a avaliação para que as instituições
parceiras possam validar e reconhecer unidades de resultados da
aprendizagem (ou de partes delas);

•

A utilização da documentação inerente ao sistema ECVET
(Memorando de Entendimento, Acordo de Aprendizagem, Registo
Académico) para apoiar a avaliação e o processo de validação e
reconhecimento.

António Dias (Consultis) representou a parceria do projecto N.E.T.Work
e apresentou os últimos resultados atingidos, com especial referência
ao método de atribuição de pontos.
O seminário foi uma oportunidade importante para comparação das
abordagens e os instrumentos propostos nos outros projectos, sendo
que, na verdade, foram feitas considerações sobre as perspectivas
futuras de experimentação e divulgação dos prdutos intermédios e
finais dos projectos em curso.
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A Federalberghi preparou um manual para ilustrar as oportunidades
oferecidas pelo contrato de aprendizagem e os procedimentos que
devem ser respeitados para garantir a sua correcta utilização. Este
manual
pode
ser
descarregado
gratuitamente
no
site
www.federalberghi.it.
A Federalberghi produziu o 6º Relatório sobre o Sistema Hoteleiro, que
descreve a estrutura do sector e o papel das empresas, destacando a
sua complexidade, as mudanças em curso e a sua capacidade de
inovação. Este documento pode ser descarregado gratuitamente no site
www.federalberghi.it.
A partir de 30 de Junho de 2010, as empresas italianas que aderirem ao
Fundo Inter-profissional For.Te podem solicitar financiamento para
iniciativas individuais de formação através de vouchers. O catálogo
nacional http://www.fondoforte.it integra mais de 3 000 propostas.
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No âmbito do projecto europeu Leonardo da Vinci – N.E.T.Work foi
organizado um seminário internacional, em 4 de Junho de 2010, no
City Hotel, em Ljubljana, Eslovénia, pelo parceiro esloveno: Instituto
para a Educação e Formação Profissional da República da Eslovénia
O tema principal foi a avaliação de competências e correspondente
atribuição de créditos, com vista à mobilidade entre os estudantes dos
países parceiros (Eslovénia, Itália, França e Portugal). A situação
actual do projecto foi apresentada, juntamente com a metodologia e
os elementos facilitadores da implementação do sistema ECVET na
Eslovénia. Foram igualmente dadas algumas orientações,
designadamente como usar os resultados do projecto no âmbito do
contexto e do sistema esloveno, que servirá como uma plataforma
para futuras actividades. Estiveram presentes muitos dirigentes e
quadros superiores de várias escolas secundárias profissionais e
técnicas da Eslovénia, representantes da indústria hoteleira e
representantes do Instituto para a Educação e Formação Profissional
da República da Eslovénia, que diariamente lidam com tais questões.

CPI - Center Republike
Slovenije
Za
Poklicno
Izobraževanje, Slovenia
barbara.kuncic@cpi.si

Em 2 de Julho de 2010, no Hotel Habakuk, em Maribor, Eslovénia,
será organizado um seminário internacional do projecto europeu
Leonardo da Vinci - ECVET NET TC, pelo parceiro esloveno Instituto
de Formação em Hotelaria e Turismo de Maribor. Barbara Kunčič e
Jure Šuligoj apresentarão o estado de desenvolvimento, a
metodologia e os resultados do projecto N.E.T.Work. Esta intervenção
constituirá mais uma actividade de divulgação do projecto.
Fontes:
http://www.cpi.si/leonardo-da-vinci-projekti/tekociprojekti/tekociprojekti/net-work.aspx
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O Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ) é um instrumento de
gestão estratégica das qualificações nacionais de nível não superior,
que integra o Sistema Nacional de Qualificações (Decreto-Lei
nº396/2007, de 31 de Dezembro). Este instrumento, que pode ser
encontrado em http://www.catalogo.anq.gov.pt, conta actualmente com
247 qualificações profissionais contemplando 39 áreas de educação e
formação. O Catálogo é uma ferramenta aberta e em permanente
actualização, sendo gerida pela Agência Nacional para a Qualificação,
I.P.
O Catálogo Nacional de Qualificações encontra-se organizado por
áreas de educação e formação, de acordo com a Classificação
Nacional de Áreas de Educação e Formação (Portaria nº256/2005, de
16 de Março), definindo para cada qualificação o correspondente
referencial: perfil profissional; referencial de formação; referencial de
RVCC – Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências.
O Catálogo pretende facilitar o acesso à qualificação de dupla
certificação a jovens e adultos, designadamente: i) modularizando a
oferta de formação - definindo percursos formativos organizados em
unidades de formação de curta duração (25 e/ou 50 horas); ii)
disponibilizando referenciais para processos de reconhecimento,
validação e certificação de competências.
O Catálogo é desenvolvido em articulação com a implementação do
Quadro Europeu de Qualificações (QEQ) para a aprendizagem ao
longo da vida (Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 23 de Abril de 2008), assim como do Quadro Nacional de
Qualificações (QNQ).

This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein
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