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Sumário
aprendizagem ao longo da vida e
também a internacionalização do
ensino e formação profissional, através
da partilha de experiências e
competências entre os parceiros,
focado no Quadro Europeu de
Qualificações, Sistema Europeu de
Créditos para a Formação Profissional
Cada vez mais pessoas trabalham na e reconhecimento de competências.
área de assistência a idosos, assistência
social e serviços pessoais sem uma O consórcio é composto por centros
qualificação profissional mas com base de formação, escolas secundárias,
no
conhecimento
e
experiências escolas profissionais, associações do
adquiridos durante a sua vida. Isto ajuda sector de saúde e instituições
Todos
têm
a realizar o trabalho diário, mas é um governamentais.
“beco sem saída” no que respeita ao experiência em cooperação europeia e
actividades transnacionais, o que
planeamento de uma carreira.
permitirá uma perspectiva sólida e um
No âmbito deste projecto pretendemos forte impacto nacional e transnacional
configurar um manual de aprendizagem nas actividades ligadas ao sector da
ao longo da vida que irá ajudar as saúde e assistência social.
pessoas a reconhecer e validar os
resultados das competências adquiridas
ao longo da vida, alcançadas através da
aprendizagem formal, informal e não
formal.
A vida profissional activa das pessoas
vai ser cada vez mais longa, incluindo
um maior número de mudanças na
profissão e no emprego. A crescente
população de pessoas idosas precisa de
pessoas cada vez mais qualificadas
para as apoiar

O
Projecto
tem
como
objectivo
desenvolver competências de capacitação
de pessoas para as suas actividades de
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O Projecto ECVET – LLL
tem os seguintes objectivos:








Desenvolver um processo conjunto de
elevada qualidade que promova o
reconhecimento de competências em
diferentes países, de acordo com as
regras e necessidades nacionais e
regionais
Desenvolver um Perfil de Qualificação
Europeu para a área da saúde e
serviços pessoais que promova o
reconhecimento de competências e a
mobilidade entre os diferentes países.
Aumentar a qualidade dos programas de
qualificação para a área da saúde e
serviços pessoais tendo em conta os
conteúdos, métodos e a transparência e
reconhecimento entre os diversos
países europeus
Disseminar boas práticas e políticas na
área
do
reconhecimento
de
competências e do Sistema Europeu de
Créditos para a Formação Profissional a
nível nacional e Europeu.

CONTACTO EM PORTUGAL

O Projecto ECVET como
principais actividades :






Pesquisa nos vários países sobre as
profissões ligadas a esta área e a 
situação legal, utilizando entrevistas
e/ou questionários.
Adaptação do perfil e curriculum já
existentes na área da saúde e serviços 
profissionais para o desenvolvimento
de um Perfil e Curriculum Europeus e
sua valorização em cada país e/ou 
região
através
de: 
- Utilização do EQF na definição de
resultados de aprendizagem (em termos
de
conhecimentos,
aptidões
e
competências)
- Aplicação do ECVET para a Formação
Profissional baseado nos resultados de
aprendizagem, unidades e atribuição de
créditos.
Criação de um Processo de Validação
de Competências, baseado no sistema
ECVET
e
nos
resultados
de
aprendizagem EQF.

Realização de uma Avaliação Piloto
com candidatos da área da saúde e
serviços pessoais, construção de um
portefólio de avaliação, baseado na
metodologia EQF e ECVET.
Criação de um Guia/Manual conjunto
para avaliação os resultados da
Avaliação Piloto.
Avaliação interna e externa do projecto.
Disseminação dos resultados a nível
nacional e Europeu e desenvolvimento
de actividades de Sustentabilidade do
projecto em cada país parceiro,
envolvendo decisores políticos a nível
local, regional e nacional.



ISQ
Instituto de Soldadura e Qualidade
http://www.ecvet-lll.eu

O ISQ é a maior infra-estrutura tecnológica em
Portugal, com elevada especialização, knowhow e notoriedade em áreas técnicas.
Apresenta uma capacidade de realização de
formação em todo o território nacional e no
estrangeiro.
É Entidade formadora acreditada pela DGERT
e certificada pela APCER de acordo com o
modelo de Gestão da Qualidade ISO 9000 versão 2000.
Aposta na permanente inovação através da
coordenação e implementação de projectos
nacionais e internacionais de I&D no âmbito da
Valorização de Pessoas.
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Cristina Almeida
tcalmeida@isq.pt

