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1. Introdução 
 

O projeto “Competences Before Diplomas”, Erasmus+ KA2, financiado pela Comissão Europeia com o 

número 2021-1-FR01-KA220-ADU-00030141, visa identificar e desenvolver formas possíveis de 

reconhecimento1 e validação2 de competências3 adquiridas em contextos não formais e informais, 

sobretudo com aprendentes adultos mais vulneráveis e com recurso a um portefólio de validação. 

 

A falta de reconhecimento de algumas qualificações dificulta o acesso a profissões compatíveis, a emigrar e 

trabalhar noutros países ou mesmo a continuar a estudar, para um significativo número de pessoas, ainda 

que tenham os conhecimentos e competências necessários.  Por isso, a validação de aprendizagens não 

formais e informais é cada vez mais determinante na implementação plena da Aprendizagem ao Longo da 

Vida. Um número crescente de países europeus destaca a importância de valorizar as aprendizagens fora 

da educação e formação formais, por exemplo, as adquiridas no desempenho de uma profissão, durante 

atividades de lazer ou mesmo em casa. 

 

A progressiva inclusão dessas competências no mercado de trabalho beneficia todos, uma vez que os 

empregadores, dispondo de evidências das capacidades dos seus trabalhadores, podem adaptar melhor as 

suas funções e aumentar a produtividade, ao mesmo tempo que os governos asseguram um crescimento 

económico e da competitividade, a par da inclusão e igualdade sociais.  

 

Mas passar de objetivos e políticas gerais para soluções pragmáticas, ao serviço das pessoas, nem sempre é 

fácil. Alguns países têm posto em prática medidas desde o final dos anos oitenta e com resultados válidos, 

outros estão ainda em fases preliminares de discussão e conceção e outros ainda hesitam, têm dúvidas 

sobre os processos de reconhecimento e validação de competências e temem o conflito com outras formas 

de educação e formação.  

 

 
1 Cf. com a definição no glossário, p. 
2 Cf. com a definição no glossário, p. 
3 Cf. com a definição no glossário, p. 
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Esta parceria envolve sete entidades de França, Chipre, Irlanda, Itália, Portugal, Roménia e Eslováquia e 

este Estudo Comparativo é o primeiro resultado do projeto. Pretende ser um documento prático e 

acessível, com uma panorâmica europeia e o retrato das diferentes realidades nacionais dos parceiros: 

processos, entidades e conceitos da validação de aprendizagens não formais4 e informais5. Enquadrado 

pelas competências chave no âmbito da Educação de Adultos, pretende também ser um guia útil sobre 

oportunidades disponíveis de validação para aprendentes e educadores. 

O Estudo Comparativo (PR1, sigla original) é o resultado dos sete relatórios nacionais elaborados por cada 

parceiro com os seguintes objetivos: 

• compreender melhor os conceitos relacionados com o reconhecimento, validação e certificação de 

competências não formais; 

• elencar as medidas que cada país e a Europa, como um todo, implementaram nesta área, identificando 

também as entidades ativas e boas práticas; 

• examinar, em paralelo, as necessidades e lacunas ainda sentidas neste âmbito, a todos os níveis; 

• consciencializar os cidadãos europeus sobre a relevância e o potencial do reconhecimento e validação 

das suas competências6, disponibilizando mais informação sobre oportunidades e oferta de formação, 

validação e certificação aos adultos interessados; 

• dotar as entidades parceiras e as suas equipas pedagógicas de um corpo de conhecimentos7 e 

competências no âmbito da validação de aprendizagens informais e não formais, e  

• familiarizarem-se com diferentes metodologias de avaliação8 e processos de validação para criar as 

bases para mais e melhores resultados. 

 

 
4 Ver glossário 
5 Ver glossário 
6 Ver glossário 
7 Ver glossário 
8 Ver glossário 
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Para este estudo, cada parceiro efetuou uma consulta a profissionais na área para ajudar a perceber 

melhor necessidades e dificuldades dos públicos-alvo. Por fim, cada um identificou duas boas práticas no 

seu próprio país para comparar políticas, instrumentos, metodologias e as respetivas transposições das 

medidas europeias para os sistemas nacionais. 

Os conteúdos e o resultado comparativo dos dados dos relatórios nacionais são nucleares neste estudo 

transnacional. 

 

2. Relatório de análise sobre processos, entidades e conceitos 
reconhecimento e validação de competências não formais e informais 
na Educação de Adultos.  

2.1 Panorama europeu  

Segundo o relatório Eurydice sobre “Educação e Formação de Adultos na Europa” (2019) há uma maioria 

de adultos (25-64) que concluíram o nível secundário ou superior (78,4%). Ainda assim, 41% estão em risco 

de infoexclusão, o que faz das competências digitais uma prioridade na Educação de Adultos. Infelizmente, 

a participação de adultos em ações de educação e formação tem uma percentagem baixa e desigual (ver 

infografia). 

Esta foi a circunstância para a criação de medidas para promover o acesso mais fácil à educação e 

formação de adultos, tais como programas de educação e formação publicamente subsidiados, apoio 

financeiro, percursos de aprendizagem flexíveis, orientação vocacional e educacional, oportunidades de 

qualificação, sensibilização, reconhecimento e validação de aprendizagens não formais e informais. 
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O Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (CEDEFOP) é uma entidade que visa 

o desenvolvimento de políticas efetivas de formação profissional da União Europeia e tem trabalhado o 

reconhecimento e validação de aprendizagens não formais e informais desde o início da década de 90. 

Em 1999 foi redigida a Declaração de Bolonha, num processo que envolveu países europeus no debate 

sobre reformas do ensino superior e a tentativa de ultrapassar barreiras à criação de um Espaço Europeu 

de Ensino Superior. Os seis objetivos da Declaração de Bolonha convergem para o advento desse espaço de 

educação de excelência como uma das melhores formas de promover a mobilidade e empregabilidade dos 

residentes e, consequentemente, o desenvolvimento do continente. 

Este foi o primeiro momento em que o reconhecimento de aprendizagens realizadas informalmente foi 

legitimado e foram apresentadas estratégias e diretrizes para a transposição do fruto dessas aprendizagens 

ocasionais em competências formais. 

Nos últimos anos, instituições educativas e algumas nações europeias perceberam a importância da 

validação de aprendizagens adquiridas que se transformou em assunto prioritário nas agendas políticas. 

“Esta mudança está diretamente ligada ao incremento do papel da Aprendizagem ao Longo da Vida (ALV). 

A combinação de um mercado laboral em acelerada transformação, de uma população envelhecida e de  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Eurýdice  
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intensificação da competitividade global, justifica o recurso a todos os conhecimentos, capacidades e 

competências, independentemente de onde e como foram adquiridas. O interesse na validação pode estar 

relacionado com os esforços para criar sistemas de qualificação mais flexíveis, permitindo que os indivíduos 

construam carreiras de aprendizagem ao longo de toda a sua vida”9. 

A ALV implica conhecer os seus mecanismos de qualidade e validação. Certamente, todos acumulamos 

aprendizagens e somos capazes de desvalorizar ou ter dificuldade em traduzir por frases o que estas 

experiências nos trouxerem em termos de informação, conhecimentos e comportamentos. E são 

aprendizagens que tanto encontramos em percursos profissionais, mais ou menos especializados, como 

também nos contextos privados de vida, na vida associativa, nos compromissos e militâncias, no interesse 

por formação fora dos padrões previstos.  

O CEDEFOP distingue três grupos de países:10 

● Aqueles onde a validação é já uma possibilidade para os indivíduos. Desde 2002, a Validação de 

Experiência Adquirida (VEA ou VAE, no original) permitiu que um conjunto de pessoas validassem as suas 

competências num leque vasto de profissões e com obtenção de uma qualificação, parcial ou total, e respetiva 

certificação.  

● Aqueles onde a validação está a emergir. Estes países já têm em marcha experiências muitas 

interessantes, mas ainda não têm os necessários enquadramentos políticos e legais a nível nacional para 

tornar a validação numa prática disseminada.  

● Aqueles que estão nos estágios iniciais do desenvolvimento de processos de validação. Estes países só 

agora despertaram para a validação de aprendizagens adquiridas e ainda enfrentam resistência, por vezes 

forte. 

Apesar de tudo, o CEDEFOP ressalta que há um interesse comum nestes processos, em muito por estímulo 

das políticas europeias.  

 
9 CEDEFOP, Validation of non-formal and informal learning in Europe, 2008. 
10 Thot Cursus, 2009, on the Web https://cursus.edu/fr/3764/obtenir-une-reconnaissance-de-ses-apprentissages- informels-et-non-
formels 

https://cursus.edu/fr/3764/obtenir-une-reconnaissance-de-ses-apprentissages-informels-et-non-formels
https://cursus.edu/fr/3764/obtenir-une-reconnaissance-de-ses-apprentissages-informels-et-non-formels
https://cursus.edu/fr/3764/obtenir-une-reconnaissance-de-ses-apprentissages-informels-et-non-formels
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A implementação de programas de RVCC deve ser adequada ao seu contexto funcional, procurando 

soluções sustentáveis e eficazes em vez de respostas formatadas e desajustadas. O objetivo é clarificar as 

opções disponíveis para os agentes interessados, sobre os procedimentos de validação, em etapas viáveis e 

com resultados concretos. As primeiras publicações, da UE e CEDEFOP, sobre validação de aprendizagens 

não formais e informais, datam de 2009. 

Em 2012, a Recomendação impulsionou os Estados Membros a implementar mecanismos nacionais para a 

validação das competências não formais e informais capazes de valorizar conhecimentos e capacidades 

adquiridas fora da educação e formação convencionais, ou seja, adquiridas no trabalho, em casa e em 

atividades voluntárias11. 

A Comissão Europeia e o CEDEFOP prestam ainda apoio aos Estados-Membros neste processo. Por 

exemplo, as orientações europeias sobre validação asseguram orientação estratégica e prática aos 

legisladores e entidades interessadas na sua implementação e o inventário europeu recorre a exemplos de 

boas práticas e análises temáticas para ilustrar o uso da validação a níveis nacionais, regionais e mesmo 

locais, no espaço europeu, convergindo para que as entidades envolvidas continuem os seus esforços para 

fomentar os processos de validação na Europa. Estão disponíveis, assim, um conjunto de diretrizes e 

ferramentas práticas e o aconselhamento de especialistas para aplicação voluntária a nível nacional e/ou 

local. 

A necessidade de um enquadramento europeu para operacionalizar o reconhecimento e validação de 

competências não formais e informais é vital para que os cidadãos europeus valorizem as suas experiências 

e resultados de aprendizagem12 fora dos seus territórios nacionais e uma base para o prosseguimento do 

percurso educativo ao longo da vida.  

 
11 Web Site Europass https://europa.eu/europass/en/validation-non-formal-and-informal-learning 
12 Ver glossário 

https://europa.eu/europass/en/validation-non-formal-and-informal-learning


 

 

• Comissão e Conselho Europeus  
• Cedefop e a Fundação Europeia para a Formação (ETF) 
• Organizações de parceiros sociais 
• Ministério(s) da Educação e Formação 
• Ministério do Trabalho 

 

*Cedefop, orientações europeias para a validação de aprendizagens não formais e informais, 2009 

• O grupo consultivo do Quadro Europeu de Qualificações (QEQ) monitoriza a 
implementação das recomendações do Conselho 

• O grupo Europass é constituído por países que produzem relatórios ad hoc sobre as 
medidas postas em prática para implementar as recomendações. Tais relatórios são 
uma oportunidade para avaliar os progressos e identificar problemas 

• Youthpass  

• Princípios orientadores europeus comuns para a validação 

• Propostas orientadoras da UE para a validação 

• Sistema Europeu de Créditos para a Educação e Formação Profissional (ECVET) 

• Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de créditos (ETCS) 

• Quadros Nacionais de Qualificações (QNQ) 
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 METODOLOGIAS

 
• Método aberto de 

coordenação (MAC) 

• Cooperação técnica 

(aprendizagem entre 

pares) 

• Programas 

experimentais e de 

investigação (ALV; 

programas-quadro) 

• Diferentes sistemas de 

Reconhecimento, 

Validação e Certificação 

de Competências (RVCC) 

▪ Validation of acquired 

experience (VAE) 

▪ Recognition of Prior 

Learning (RPL) 

▪ Prior Learning 

Assessment and 

Recognition (PLAR) 

▪ Validation of non-

formal and informal 

Learning (VNIL) 

 

 

 

 

 

 

 

DEBATE 

 
 

 

 

MÉTODO 

DECLARATIVO 

 
 
 

ENTREVISTA 
 
 

 
OBSERVAÇÃO  
 

 

MÉTODO do 

PORTEFÓLIO  

 

 

 

 

Proporciona ao candidato a 

oportunidade de demonstrar a 

dimensão dos conhecimentos, 

assim como as suas competências 

na comunicação. 

 
Tem por base a identificação e 

registo das competências de cada 

indivíduo, normalmente sinalizadas 

por terceiros, por forma a 

comprovar a autoavaliação. 

 

Pode ser usado para esclarecer 

questões sobre provas e 

documentos apresentados e/ou 

para rever o nível e a complexidade 

dos conhecimentos. 

 

Para obter evidências das 

competências de um indivíduo na 

execução de tarefas de rotina no 

seu trabalho.  

 

Recurso a uma variedade de 

métodos e instrumentos 

empregues ao longo de etapas, 

permite obter um conjunto 

coerente de documentos e/ou 

trabalhos, que demonstrem a 

diversidade das aptidões e 

competências individuais.  
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Segundo relatório de 2018, realizado em colaboração com a organização Educação Antes de Tudo (em 

inglês, Education Above All) e a Agência para os Refugiados da ONU, destacam-se algumas práticas: 

● A Noruega desenvolveu um novo Passaporte Europeu de Qualificações, atribuído a refugiados e 

migrantes após uma entrevista, que está a ser utilizado também na Grécia, na Itália e no Reino Unido. 

● Na Europa, apenas quatro países, num total de 36 em 2016, tinham implementado uma abordagem 

para reconhecimento aprendizagens adquiridas em todos os setores. 

● E muito embora um pequeno número de países tenha boas práticas para avaliação de competências 

prévias especificamente dirigidas a migrantes e refugiados - o que inclui um sistema implementado na 

Noruega em 2017 para o mapeamento digital das competências dos adultos em centros de acolhimento -, 

na sua maioria, esse não é o caso. Apenas um terço dos 36 países europeus tinha projetos para validação 

de competências adquiridas destinados a migrantes. A França, por exemplo, não inclui os migrantes no seu 

programa de RVCC, lançado em 2002. 

Os motivos por que o RVCC não é utilizado com frequência no emprego jovem na UE prendem-se com a 

diversidade dos processos em vigor, as diferenças na normatividade do RVCC entre os Estados-Membros - 

e até dentro dos Estados Membros -, o facto de o RVCC ser transversal a diferentes áreas políticas e o foco 

da educação formal ser, essencialmente, no conhecimento escolar e não nas competências. 

2.2 Cenários nacionais 

De acordo com o CEDEFOP, existem muitas razões para implementar um sistema de validação de 

competências não formais e informais, a nível nacional, eventualmente em articulação com o sistema 

educativo. O objetivo principal é promover o acesso ao sistema de educação formal e melhorar a sua 

eficácia, mas também incentivar à mobilidade e dar uma “segunda oportunidade” a quem abandonou os 

estudos ou quem não teve oportunidade de os concluir. Uma outra razão, de natureza económica, encaixa 

na lógica da economia do conhecimento. A ideia é tornar o mercado de trabalho mais flexível e inovador, 
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onde a validação de competências pode ser uma ferramenta para colmatar escassez de mão-de-obra 

nalguns setores económicos. 

Do ponto de vista social, a validação de competências poderá ser um meio de integração de grupos 

vulneráveis, incluindo desempregados, migrantes, refugiados e pessoas com alguma idade, a que não é 

alheio o fator demográfico. Da mesma forma, o desenvolvimento de certas aptidões e competências na 

área das novas tecnologias, em contextos não formais e informais, incentiva à validação de competências. 

O último fator que propicia a implementação de programas nacionais de RVC é, segundo o CEDEFOP, o 

crescente interesse de todas as partes interessadas, sobretudo o setor privado e o setor terciário, sendo 

este último mais recetivo a este sistema. Alguns Estados-Membros da UE já puseram em prática a Diretiva 

Comunitária para o Ambiente, Saúde Pública e Defesa do Consumidor, ao passo que outros não o fizeram13. 

Também foram reunidas as transposições das políticas europeias para sistemas nacionais. Até que ponto a 

validação de competências se tornou uma prática corrente está intimamente relacionada com a abertura 

das qualificações nacionais e com o facto de os resultados de aprendizagem obtidos no exterior serem 

aceites como um critério legítimo para a obtenção de um certificado ou diploma. O rápido 

desenvolvimento de Quadros Nacionais de Qualificações (QNQ) pela Europa, em resposta ao Quadro 

Europeu de Qualificações (QEQ), de 2005 a 2007, reforçou o interesse pela validação de competências e 

pode-se considerar como o principal fator influenciador nesta área.14  

 
13 Hélène Dereszowski, La valorisation et la validation de l’expérience non formelle et informelle. Une solution pour le marché de 
l’emploi européen?, may 2009, https://www.transition-
europe.eu/sites/default/files/publications/files/affairessociales_valorisationapprentisage2_0.pdf  
14 https://www.cedefop.europa.eu/files/4073_fr.pdf 

https://www.transition-europe.eu/sites/default/files/publications/files/affairessociales_valorisationapprentisage2_0.pdf
https://www.transition-europe.eu/sites/default/files/publications/files/affairessociales_valorisationapprentisage2_0.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/4073_fr.pdf


 

 

Demografia França 
 
 

 18  

Homem/Mulher 

baixas qualificações 

 empregados  

e desempregados

Jovens e adultos de origens modestas ou de meios 

desfavorecidos, por vezes com baixos níveis de qualificação 
 

 

Entidades ativas  

Em todos os países há oportunidades de educação e formação promovida por organismos públicos, 

semi-privados e privados destinada a adultos, no geral, e, cada vez mais, focada em públicos 

vulneráveis (migrantes, refugiados, carenciados, etc.). Eis o que existe em França. 
 

ORGANISMOS PÚBLICOS ORGANISMOS SEMI-PRIVADOS ORGANISMOS PRIVADOS 

• Ministério com a tutela da ALV 

• Conselho Nacional do 
Emprego, da Formação e da 
Orientação Profissionais 
(Conseil National de l’Emploi, 
de la Formation et de 
l’Orientation Professionnelles, 
CNEFOP) 

• Comité Interprofissional para o 
Emprego e Formação (Comité 
Interprofessionnel pour 
l’Emploi et la Formation, 
COPANEF), com filiais regionais 

• Pólo de Emprego (Pôle Emploi)  

• Missão Local (Mission locale) 

• Cap Emploi 

• Agência Nacional para a 
Formação Profissional de 
Adultos (AFPA, no original) 

• A Comissão Profissional de 
Certificação (CCP, no original) 

• Entidades certificadoras 

• Comissões Consultivas 
Profissionais (CPC, no original) 

• Parceiros sociais 

• Órgãos consulares 

• Entidades formadoras 

 

“Todos em Movimento” 
recupera os projetos 
profissionais de refugiados, com 
o apoio de estudantes, com 
formação em Francês e Inglês e 
aconselhamento profissional.  O 
objetivo é passar das atuais 12 
para 47 parcerias para apoio de 
mais de 1 400 refugiados. 
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       Ferramentas e sistemas       Metodologias   Medidas & Políticas 

Ações em curso 

Os passos dados para a criação de condições e oportunidades de validação de competências 

previamente adquiridas diferem entre cada Estado membro. Eis a situação em França. 
 

 

• Sistema de Validação de 

Experiências Adquiridas, VAE (no 

original, Validation des Acquis de 

l’Expérience, VAE).  

• CVET Credit system for 

Vocational Education and 

Training. 

• EDUFORM 

• Comissão de Certificação 

Profissional (no original, 

Commission de la Certification 

Professionnelle) 

• FRAFP 

• Qualéduc 

• EVA 

• Validação de Competências 

Profissionais Adquiridas, 

conhecida por 85 (VAP 85)  

• Caderneta Individual de 

Atividade (no original, Compte      

Personnel d’Activité, CPA) 

• Abordagem curricular 

• A Lei da Modernização Social 

(2002) 

• Eduform 

• Lei NOTRe (no original Nouvelle 

Organisation Territoriale de la 

République) 



 

 

100%  

#2 CDP da EMPRESA #1 PLANO de DESENVOLVIMENTO de 
COMPETÊNCIAS (no original, PDC) 

#3 FINANCIAMENTO através 
de ORGANISMO REGIONAL #5 FUNDOS para PESSOAS 

PORTADORAS de DEFICIÊNCIA 
(FIPHFP, AGEFIPH, CAISSE 

PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE) 

#4 FINANCIAMENTO da 
RECONVERSÃO PROFISSIONAL 

através da CADERNETA PESSOAL de 
FORMAÇÃO 

Custos 

Os custos associados e aplicados aos processos de validação de competências diferem, e a 

disponibilidade financeira das pessoas para os suportar também. Com ou sem propinas, algumas 

organizações disponibilizam oportunidades de formação e qualificação, por exemplo, o ensino de 

línguas, apoiadas por fundos europeus, sobretudo para os que não podem pagar.  

 

Propinas 

Parte integrante do percurso de competências profissionais, os empregadores podem beneficiar de 

apoio mensal para a integração profissional pago pelo Estado entre 30 a 60% do salário mínimo bruto 

por hora. 

 

Financiamento disponível 
 

Estas são instituições que oferecem apoio financeiro para a formação. 
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Enquadramento europeu 
 

 

• Sistema Europeu de Transferência de Créditos (European Credit Transfer System, ECTS) 

• Sistema Europeu de Créditos para o Ensino e Formação Profissionais (European Credit System for 

Vocational Education and Training, ECVET) 

• Ferramentas para o reconhecimento partilhado de resultados de aprendizagem: Europass e 

Youthpass 

• Catálogo de Nacional de Qualificações Profissionais (RNCP): Quadro Nacional de Qualificações, 

estruturado por níveis e de acordo com resultados de aprendizagem, especificando claramente 

as competências do seu portador, fator de confiança em certificados oriundos de outros Estados. 

 

 

 

 

Comissão Nacional para a Certificação 

Profissional (CNCP) 
 

 

• Comissão interministerial, interprofissional e interinstitucional 

criada no âmbito da lei da Modernização Social, responsável pelo 

estabelecimento de equivalências entre os níveis de certificação 

em França e o QEQ. 

 

• Conselho de Avaliação Escolar (no original, Conseil d’évaluation de 

l’école) instituído em 2020, um organismo público independente que 

garante consistência na avaliação educativa nacional e internacional. 



 

 

                 Demografia Chipre 
 

 
 

18+ Jovens adultos Nível secundário 
 

 
   Homem/Mulher 

Empregados (a tempo inteiro 

ou parcial), desempregados 
 

 

    Migrantes, Imigrantes, Refugiados 
 

 

Entidades ativas  

Em todos os países há oportunidades de educação e formação promovida por organismos públicos, 

semi-privados e privados destinada a adultos, no geral, e, cada vez mais, focada em públicos 

vulneráveis (migrantes, refugiados, carenciados, etc.). Eis o que existe no Chipre 
 

ORGANISMOS PÚBLICOS ORGANISMOS SEMI-PRIVADOS ORGANISMOS PRIVADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Centros de Educação de 
Adultos. 

• Institutos Públicos de Educação 
Contínua (no inglês, SIFE).  

• Autoridade para o 
Desenvolvimento dos Recursos 
Humanos (no inglês, HRDA). 

• Centro Multifunções do 
Município de Nicósia 

 

 • Centro Emphasys oferece um 
conjunto de cursos gratuitos 
através da sua iniciativa “Pólo 
de Aprendizagem” 

• Benemérito Agapi 
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 Ações em curso 
 

Os passos dados para a criação de condições e oportunidades de validação de competências 

previamente adquiridas diferem entre cada Estado membro. Eis a situação no Chipre. 

 

 

 

 

Learning  Plataforma online, em 

colaboração com Unic and 

Cardet (ONG) e CUT, para apoio 

a pessoas de grupos vulneráveis 

(migrantes, refugiados, 

requerentes de asilo, etc.) com 

alojamento, emprego, formação 

(formal, não-formal, informal, 

aprendizagem de línguas), saúde, 

apoios sociais, direitos e 

responsabilidades, orientação, 

viajar.   

Eixo de Aprendizagem (em 

inglês, Learning Hub) visa 

proporcionar oportunidades 

gratuitas de ALV para pessoas de 

diferentes origens e idades 

(refugiados, migrantes, etc.), 

materializadas em atividades e 

oficinas educativas em 

competências digitais, literacia 

mediática, envelhecimento ativo 

e saúde mental, consciência 

cultural e inclusão social, 

empreendedorismo, educação 

ambiental, orientação vocacional 

e empregabilidade. Fruto da 

colaboração entre o Centro de 

Formação Emphasys e a ONG 

CitizensACT,  

 

Projeto Mingle, com 

financiamento europeu, 

implementado pelo Município de 

Nicósia, dirigido a pessoas 

oriundas de outros países e que 

tem permitido estabelecer uma 

interação ativa com os locais. 

Aprendizagem de línguas (350H), 

competências e experimentação 

interculturais (oficina de 5 dias + 

400H), desenvolvimento das 

competências sociais e apoio à 

melhoria das suas perspetivas 

económicas, sociais e individuais 

e dos seus recursos (1000 H de 

aconselhamento individual). 

https://emphasyscentre.com/
https://emphasyscentre.com/
https://citizens-act.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propinas  

Para aceder aos cursos, migrantes, imigrantes, refugiados e outros 

públicos têm de pagar uma pequena propina. 

1. Centre de Educação de Adultos (Epimorfotika), entre 0 e 55€/ano 

2.  Institutos Públicos de Educação Contínua (SIFE) entre 10 e 

400€/ano. 

3. HRDA – desempregados residentes no Chipre tem acesso gratuito à 

formação. 

4. Agapi & Emphasys têm cursos gratuitos. 



 

 

 
 

0% 

 
 

50% 

 
 
100% 

 Financiamento disponível 
 

 

Aqui conheça as instituições que oferecem apoio financeiro para a formação. 
 

 

#1 CENTRO de EDUCAÇÃO de 

ADULTOS 

Apenas oferecem aulas de Turco a gregos-
cipriotas e aulas de Grego a turcos-
cipriotas. 

#2 INSTITUTO PÚBLICO de EDUCAÇÃO 

CONTÍNUA 

Bolsas totais ou parciais para formandos 
carenciados que não conseguem pagar 250-
400€/ano 
Filhos de famílias numerosas têm 50% de 
desconto. 
Se 3 irmãos frequentarem os cursos, o terceiro 
não paga. 

 
 

 

#3 HRDA 

Todos os programas na alçada de 

HRDA são subsidiados na íntegra para 

desempregados e a formação e 

seminários dão direito a certificado de 

reconhecimento, após aprovação em 

exame. 

#4 AGAPI & EMPHASYS 

Educação gratuita para grupos vulneráveis 

(migrantes, refugiados, etc.). Emphasys emite 

certificados da formação. 

 
 
100% 

 
 
100% 
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 Enquadramento europeu 
 

Devido a restrições orçamentais, o Chipre ainda não implementou a estratégia de comunicação 

do QNQ ou do QEQ. Como tal, sem um quadro nacional não é possível validar aprendizagens 

não formais e informais. Está em curso, desde 2018, um projeto financiado pelo FSE para a 

criação de um mecanismo adequado para o efeito, visando sobretudo os jovens, a educação de 

adultos e o voluntariado. De forma a validar as aprendizagens realizada, o processo prevê 5 

etapas: 

o Informação e orientação individualizadas;  

o Identificação 

o Reconhecimento de resultados de aprendizagem 

o Avaliação de resultados de aprendizagem  

o Certificação 

 

 

CyQF 

• HRDA desenvolveu um Sistema de Qualificações Profissionais (no original, 

Systima epagelmatikon prosondon, ΣΕΠ) para avaliação e certificação das 

competências não formais e informais, total ou parcialmente. Estão em 

desenvolvimento mais 80 qualificações profissionais durante a vigência do 

programa do FSE de 2014 a 2020. 

• Os referenciais em vigor no sistema das qualificações profissionais 

integram tanto as competências profissionais, como as interpessoais 

adquiridas em contexto laboral, por exemplo, no trabalho em equipa ou na 

colaboração. Estas competências diferem das identificadas no ensino 

profissional de base escolar e não são reconhecidas na educação formal. No 

entanto, o desenvolvimento do CyQF tem aberto pontes para a criação de um 

potencial elo entre os dois sistemas de formação profissional. 

• O Conselho de Educação Superior de Qualificações do Chipre (em inglês, 

KYSATS) também reconhece e acredita a experiência profissional como parte 

integrante da qualificação individual. 
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        Demografia Irlanda 
 

 

30 - 50 Nível Secundário 
 

 

Homem/Mulher 
 

Desempregados 
 

 

Pessoas portadoras de deficiência 
 
 
 

Entidades ativas 

Em todos os países há formação destinada a migrantes, refugiados e outros públicos 

vulneráveis, promovidas por organismos públicos, semi-privados e privados. Eis o que existe 

na Irlanda 
 

ORGANISMOS PÚBLICOS ORGANISMOS SEMI-PRIVADOS ORGANISMOS PRIVADOS 

Reconhecimento de 

Aprendizagens Adquiridas 

(RAA ou RPL no original) é 

um processo de 

reconhecimento e validação 

de evidências de 

aprendizagens - formais, não 

formais e informais – 

ocorridas antes do acesso ao 

ensino superior 

Centros de Avaliação de 

Competências Profissionais e 

profissionais na área da 

validação de aprendizagens 

não formais e informais para 

adultos. 

AONTAS organiza e 

representa a Rede da 

Comunidade Educativa, (no 

original, CEN) em todo o 

território irlandês. 

ACE (Centre for Adult 

Continuing Education, no 

original) é o Centro de 

Educação Contínua da 

Universidade de Cork (no 

original, University College 

Cork , UCC). 
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Ações em curso 
 

Os passos dados para a criação de condições e oportunidades de validação de competências 

previamente adquiridas diferem entre cada Estado-Membro. Eis a situação na Irlanda. 
 

 

Qualidade e Qualificações 

na Irlanda (QQI), 

organização criada em 2012, 

pelos Departamentos de 

Educação Contínua e 

Superior e de Investigação, 

Inovação e Ciência. Agência 

pública independente, central 

ao sistema de qualificações, 

na tutela do Departamento de 

Educação e Competências, 

responsável pela promoção, 

implementação e 

desenvolvimento do QNQ, em 

colaboração com ministérios, 

instituições do ensino 

superior, entidades 

empregadoras e o setor de 

solidariedade social. 

Princípios e Orientações para o 

reconhecimento de 

aprendizagens adquiridas, para 

formação contínua e ensino 

superior, publicados pela 

primeira vez em 2005 pelo NQAI 

(no original). 

Medidas e critérios para acesso, 

transferência e progressão para 

as entidades educativas 

(formação contínua e ensino 

superior), atualizadas em 2015 

pelo QQI.  

Paralelamente à implementação 

do normativo do QQI 

(transferência e acumulação de 

créditos, identificação e 

avaliação de competências 

adquiridas), as entidades 

educativas devem pôr em prática 

projetos e procedimentos locais. 

Legislação de 2019 sobre 

Qualificações e Garantia de 

Qualidade colocou o RVCC numa 

posição proeminente. 

Criação de um quadro de 

referência para RVCC e maior 

valorização das aprendizagens em 

contexto laboral, elegendo a ALV 

como um dos objetivos 

primordiais da Estratégia Nacional 

de Competências 2025 – o Futuro 

da Irlanda, anunciada em 2016. O 

plano para o ensino superior e a 

estratégia para a educação e 

formação contínuas (no original, 

FET) preveem a aplicação 

sistemática de RVCC nos dois 

setores, para além do quadro 

nacional de RVCC transversal a 

todos os outros. 
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0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propinas 
 

 
 

Na Irlanda há lugar ao pagamento de propinas em algumas 

situações.  

Os custos do RVCC dependem de fatores como os métodos de 

avaliação (por exemplo, através de portefólio ou de exame 

final), o nível ou a desenvolvimento do processo.  

De referir que estes custos não refletem necessariamente a 

despesa total, que teria de considerar a implementação dos 

sistemas, equipas pedagógicas, orientação, monitorização, 

funcionamento dos centros de competências e outras 

estruturas de apoio. Estes custos também abrangem os 

empregadores, nomeadamente com a formação de pessoal 

(tutores, orientadores), e o tempo despendido pelos 

funcionários com o processo. O RVCC na Irlanda pode custar 

entre €600 a €2000 por indivíduo, com uma média nos €1250, 

dependendo da sua tipologia. 

Financiamento 

disponível 

 

Não existe atualmente 

financiamento público 

disponível para aceder ao 

reconhecimento e validação. 



 

 

Enquadramento europeu 

 
 

O QEQ está solidamente implementado na Irlanda. As qualificações que fazem parte do QNQ tem 

atribuído um nível do QEQ. A Irlanda foi o primeiro país a implementar o QEQ em 2009 e 

atualmente as qualificações irlandesas gozam da transposição e reconhecimento europeus e 

transeuropeu e também o primeiro a estabelecer uma relação clara e transparente entre os 10 

níveis do QNQ e os 8 do QEQ. 

 

Qualidade e Qualificações da Irlanda presta apoio no reconhecimento das qualificações irlandesas 

no estrangeiro e, paralelamente, no reconhecimento de qualificações estrangeiras na Irlanda. 

 
 
 
 

 

 

 

 

Quadro Nacional de Qualificações irlandês 

(NFQ) 
 

 

Em vigor desde 2003, o Quadro Nacional de Qualificações irlandês (no 

original, NFQ) descreve as qualificações de acordo com 

conhecimentos e competências dos formandos e contempla 

percursos formativos de um nível para outro. 

O QNQ estabelece um enquadramento de referência claro e 

transparente sobre as qualificações na Irlanda para empregadores, 

formadores e aprendentes. 



 

 

2
8 

1
9 

Demografia Itália 
 

18 - 30 
Nível secundário 

Ensino Superior 
 

Homem/Mulher 
 

Desempregados 
 
 

Vulnerabilidades: desemprego, baixas qualificações, 

discriminação de género. 
 
 

Entidades ativas 

 

Em todos os países há formação destinada a adultos, migrantes, refugiados e outros públicos 

vulneráveis, promovidas por organismos públicos, semi-privados e privados. Eis o que existe 

na Itália: 
 

 ORGANISMOS PÚBLICOS ORGANISMOS SEMI-PRIVADOS ORGANISMOS PRIVADOS 

• Ministério da Educação, Ensino 

Superior e Investigação 

• Regiões e Províncias 

Autónomas de Trento e 

Bolzano 

• Ministério do Trabalho e 

Política Social 

• Ministério do Desenvolvimento 

Económico  

Accredia, sem fins lucrativos, 

funciona na alçada do Ministério 

do Desenvolvimento Económico 

e é o único organismo de 

acreditação nomeado pelo 

governo italiano, implementando 

o Regulamento Europeu 

765/2008, que certifica a 

competência, independência e 

imparcialidade das entidades de 

certificação, inspeção e 

auditoria, e de laboratórios de 

testagem e calibragem. 

Audit, entidade multifacetada no 

contexto italiano, oferece 

serviços inovadores de 

auditoria a organizações, entre 

os quais: formação, gestão de 

risco, apoio a entidades 

certificadoras, soluções digitais 

para atividades regulatórias. 
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Ações em curso 

 

Em Itália, o enquadramento para a conceção e atribuição de qualificações é complexo, 

regulado por profusa legislação, a nível regional e nacional. Desde 2001 que as regiões têm 

visto alargadas as suas competências na área da educação, a juntar às que já possuíam sobre o 

ensino e formação profissionais e na definição de perfis e qualificações profissionais. 

 

• Libretto Del Cittadino 

(Caderneta do Cidadão), 

renomeado "Dossiê 

Eletrónico”. 

• O Sistema Regional de 

Formalização e Certificação de 

Competências (SRFC) define e 

regula o reconhecimento 

formal de competências 

adquiridas em contextos não 

formais e informais. 

• Em Emilia Romagna as 

competências dos 

candidatos podem ser 

correlacionadas com os 

referenciais profissionais do 

Sistema Regional de 

Qualificações (no original, 

SRQ). 

• Algumas regiões, como a 

Toscânia, Valle d’Aosta, Emilia-

Romagna e Piemonte, 

aprovaram legislação para 

implementar métodos de 

reconhecimento de resultados 

de aprendizagem não formais 

e informais e respetiva 

atribuição de créditos. Porém, 

há problemas de continuidade 

que é necessário resolver. 

• O Decreto 13/2013 regula um 

passo específico no processo 

de validação de 

competências, a fase de 

identificação, com o intuito de 

assegurar transparência ao 

processo individual. No 

âmbito das aprendizagens não 

formais e informais, esta 

etapa contempla apoio 

específico na análise e 

documentação da 

aprendizagem adquirida e 

estabelece correlações com 

os resultados de uma ou mais 

qualificações 

 

 

  

 

 



 

 

Financiamento disponível 
 

 

De acordo com o último Inventário Europeu sobre Validação (versão atualizada de 2018), o 

enquadramento financeiro para as atividades de validação é, essencialmente, fundos públicos 

europeus, a nível regional e nacional (FSE ou o programa  Leonardo da Vinci para ALV). 

 

Fundos Interprofissionais (no original, Fondi Interprofessionali) também têm sido usados no 

financiamento de projetos e modelos da validação. 

Entre 2016 e 2018, houve um crescente uso de fundos da Garantia Jovem para processos de 

validação destinados a beneficiários NEET, incluindo um projeto nacional de validação do Serviço 

Cívico. 

 

Os custos da Certificação variam, mas estão essencialmente associados a três componentes: 

Custos com a entidade de certificação 

Custos com consultoria 

Custos com pessoal 

 

O Ponto de Coordenação Nacional do QEQ (PCN QEQ) tem afetos seis funcionários de ANPAL a 

tempo inteiro e é financiado, essencialmente, por fundos europeus (em inglês, EQF NCP grant 

agreement), mas também através da colaboração com co-candidatos aos fundos acordados no 

âmbito do QEQ 2018- 20 (Eurodesk, CIMEA, CINECA, Unioncamere) (CE e Cedefop, 2020).  

 

O PCN do QEQ é responsável pela operacionalização do QNQ e respetivo acompanhamento. O 

Instituto Nacional para a Análise das Políticas Públicas (no original, INAPP) está atualmente 

envolvido como avaliador independente, garantia de qualidade e fiabilidade na referenciação das 

qualificações do QNQ e do QEQ. 
 

 

Propinas 
 

Uma estimativa não oficial sobre os custos do sistema de validação na região da Toscânia 

previa que o custo médio de um processo individual varia entre €500 a €1200. No entanto, na 

Itália a maior parte das práticas de validação têm financiamento público, ainda que, em alguns 

contextos, haja cofinanciamento público e privado. 



 

 

Enquadramento europeu  
 

Na Convenção assinada na “Conferência das Regiões-Estado” a 20/12/2012 foi adotado o “Primeiro 

relatório italiano de referenciação das qualificações ao QEQ”. 

Desde 13 de Abril 2017 que o Pólo de Coordenação do QEQ em Itália deixou de ser gerido ISFOL 

(Instituto para o Desenvolvimento da Formação Profissional para Trabalhadores) e transitou para a 

Agência Nacional para as Políticas de Emprego Ativo (no original, Agenzia Nazionale Politiche Attive 

Lavoro, ANPAL). 

O processo de referenciação do QEQ é um processo nacional autónomo através do qual as 

entidades interessadas e autoridades cooperam na definição das transposições entre 

enquadramentos nacional e europeu, assegurando transparência e confiança na aplicação dos dez 

critérios aprovados pelo Grupo de Aconselhamento do QEQ para todos os países. 

Até à data, a Itália já referenciou a maioria das qualificações públicas listadas pelo Ministério da 

Educação, Ensino Superior e Investigação e pelas Regiões. 

No quadro sinótico de qualificações italiano são explícitos os níveis do QEQ de todas as qualificações 

e também consta do respetivo certificado e diploma ou nos Suplementos, de Certificado e de 

Diploma, do Europass. 

 

 

 

 

 

Quadro Nacional de Qualificações 
O QNQ italiano articula e consolida os diferentes sistemas de oferta 

formativa pública de ALV e assegura os serviços de identificação, 

validação e certificação de competências. 

Conhecimentos, competências e autonomia e responsabilidade são as 

três dimensões descritas das competências. 

O Ponto de Coordenação Nacional do QEQ é a entidade gestora destes 

processos no âmbito da ANPAL. O Instituto Nacional de Análise de 

Políticas Públicas (no original, Istituto Nazionale per l'Analisi delle 

Politiche Pubbliche, INAPP) assegura uma avaliação independente das 

propostas de referenciação. 



 

 

         Demografia Portugal 
 

 

+ 23 Ensino básico (6º ano ou 
menos) 

 

 

Homem/Mulher 
Desempregados, precariedade 

laboral e salários baixos 
 

Baixas-qualificações (abandono escolar precoce); 

migrantes (com competências em português); 

adultos em risco social (institucionalizados, com apoio 

social, reclusos, etc.). 

Entidades ativas 

 
Em todos os países há formação destinada a adultos, migrantes, refugiados e outros públicos 

vulneráveis, promovidas por organismos públicos, semi-privados e privados. Eis o que existe em 

Portugal 

ORGANISMOS PÚBLICOS ORGANISMOS SEMI-PRIVADOS ORGANISMOS PRIVADOS 

• Agência Nacional para a 
Qualificação e o Ensino 
Profissional (ANQEP, I.P.), 
instituto público 
interministerial responsável 
pela gestão da Educação de 
Adultos e Ensino Profissional. 

• Instituto do Emprego e da 
Formação Profissional (IEFP, 
I.P.), instituto público para o 
emprego e a qualificação 
profissional.  

• Rede de Centros Qualifica, 
centros de competências para 
adultos que asseguram, local 
mente, orientação vocacional 
e implementação dos 
processos de RVCC 

 Os Centros Qualifica podem ser 

promovidos por entidades 

privadas, centros de formação e 

similares. 
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Ações em curso 
 

Os passos dados para a criação de condições e oportunidades de validação de competências 

previamente adquiridas diferem entre cada Estado-Membro. Eis a situação em Portugal. 

 

 

 

 

· 

 

 

• Os Centros Qualifica fazem 

orientação vocacional a adultos e 

implementam processos de 

RVCC, qualificação formal 

equiparada ao sistema nacional 

de educação. 

• Passaporte Qualifica, 

ferramenta digital para registo e 

acreditação de qualificações, 

competências e projeção de 

possíveis percursos formativos. 

• SIGO (Sistema de Informação 

e Gestão da Oferta Formativa), 

plataforma digital nacional para 

registo e gestão de toda a oferta 

formativa para adultos e ensino 

profissional, apenas acessível a 

profissionais e para 

monitorização por parte das 

entidades responsáveis. 

•   

•  

O processo de RVCC é um 

percurso de qualificação 

orientado, a partir do balanço 

de competências para a 

validação de conhecimentos e 

competências adquiridos ao 

longo da vida, em contextos 

formais, não formais e 

informais, enquadrado por 

referenciais de competências 

chave, agregado num portefólio 

reflexivo. A fase final de 

certificação envolve a conceção 

e apresentação de uma prova 

final, avaliado por um júri de 

formadores externos, para 

obtenção de qualificação formal,  

escolar ou profissional. 

Programa Qualifica, estratégia 

nacional para implementação 

da Agenda Europeia para a 

Qualificação (2017- 2020/2021-

2027), que articula ferramentas 

e mecanismos e uma rede 

vasta de operadores, os 

Centros Qualifica. 



 

 

 
 

100% 

 

 Financiamento disponível 

Em Portugal, o RVCC é inteiramente gratuito nas entidades públicas. Estão mesmo previstas 

itinerâncias nas localidades e municípios limítrofes para obviar a dificuldades no transporte e 

deslocação dos candidatos.  

Acelerador Qualifica, apoio financeiro para adultos em processo de RVCC que aumentem os 

seus níveis de qualificação e equivale a 1.25 do IAS concedido após a conclusão da certificação. 

 
 

 

 

 

Propinas 
 

O processo de RVCC é gratuito nas entidades públicas. 

 



 

 

 Enquadramento europeu 

Sistema Nacional de Qualificações (SNQ) e o Quadro Nacional de Qualificações (QNQ), 

ferramentas de referência para as qualificações no sistema educativo e de formação nacional 

que definem um conjunto de estruturas e mecanismos e adotam os níveis e descritores 

do Quadro Europeu de Qualificações (QEQ). 

Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ), ferramenta digital, que regula mais de 270 

qualificações profissionais em 40 áreas de formação, com informação detalhada sobre: 

perfil profissional, referenciais de formação e de RVCC (escolar e profissional). 

Sistema Nacional de Créditos do Ensino e Formação Profissionais, (SNCEFP) – atribuição, 

capitalização e transferências de créditos nas aprendizagens realizadas em percursos de 

educação e formação profissionais em diferentes contextos. Implementado em 2017, 

aplica os princípios do ECVET e define a matriz do Passaporte Qualifica. 

Quadro Dinâmico de Referência de Competência Digital – ferramenta para avaliar e certificar 

competências digitais da população portuguesa, com base no Quadro Europeu de 

Competências Digitais para os Cidadãos, e apoio à definição de políticas, estratégias e 

programas educativos.  

Europass – em vigor desde 2005 e gerido pelo Centro Nacional Europass, CNE. 



 

 

           Demografia Roménia 
 

 
 

          18+ 

Homem/
Mulher 

Nível secundário 

 

 
A tempo inteiro ou parcial; 
desempregados 

 

(Jovens) adultos oriundos de contextos carenciados e 

marginalizados (ex.: meio rural) com baixas qualificações 
 

 
Entidades ativas 

Em todos os países há formação destinada a adultos, migrantes, refugiados e outros públicos 

vulneráveis, promovidas por organismos públicos, semi-privados e privados. Eis o que existe 

na Roménia 
 

ORGANISMOS PÚBLICOS ORGANISMOS SEMI-PRIVADOS ORGANISMOS PRIVADOS 

Autoridade Nacional 
para as Qualificações 

Centros e Técnicos de avaliação de competências profissionais 
através de validação e aprendizagens não formais e informais 

 

 

Propinas 
 

 

Os centros de validação aplicam propinas diferentes para o reconhecimento de competências 

adquiridas fora do contexto formal, segundo a tipologia de qualificação. Por exemplo, as propinas 

podem variar entre 100€ para a certificação de um profissional do setor do comércio e 250€ na área 

da estética. 



 

 

 
Ferramentas e sistemas          Metodologias                        Medidas & Políticas 

Ações em curso 

Os passos dados para a criação de condições e oportunidades de validação de competências 

previamente adquiridas diferem entre cada Estado-Membro. Eis a situação em Roménia. 
 

 

• Registo Nacional de 

Qualificações do Ensino 

Superior 

• Centro Nacional de 

Desenvolvimento do 

Ensino Técnico e 

Profissional. 

A legislação do ROQF determina 

que as qualificações obtidas 

através de educação não formal e 

informal sejam enquadradas 

através dos níveis de descritores.   

Estes certificados de competências 

podem ir até ao nível 3 do ROQF. 

• Em 2017 entrada em vigor de 

legislação para a criação dos 

centros comunitários para a 

Aprendizagem ao Longo da Vida.  

• Enquadramento legislativo para a 

validação de aprendizagens não 

formais e informais.  

• Desde 2004, a Lei Nacional da 

Educação N.º 1/2011  

• Estratégia Nacional para ALV (2015-

20)  

• A implementação em 2014 de uma 

estrutura dedicada à validação no  

Centro Nacional para a Acreditação 

(NQA) contribuiu para a melhoria 

da coordenação do sistema de   

validação.
 

 
 
 

 

 



 

 

 Enquadramento europeu (ROQF) 
 
 

 

Em resposta à iniciativa do QEQ, O QNQ para a Aprendizagem ao Longo da Vida (ROQF) foi 

criado em 2013 por Decisão Governamental N.º 918/2013, (atualizado em 2015 e 2018) com 

o objetivo de aumentar a transparência e compatibilidade das qualificações.  

A ANQ é responsável pela implementação e desenvolvimento do ROQF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Il Centro Nazionale per il Riconoscimento e 

l'Equivalenza dei Diplomi (CNRED) 
 

O Centro Nacional para o Reconhecimento e Equivalência de Diplomas foi 

criado com base em legislação (H.G. n.º  49/1999) e funciona como uma 

divisão dentro Ministério da Educação, responsável pelo reconhecimento e  

equivalência de qualificações estrangeiras e a elaboração dos respetivos 

regulamentos.  



 

 

Demografia Eslováquia 
 

 
 

 

18+ 

 
 

Homem/Mulher 

Nível secundário 

 
A tempo parcial, baixos 

rendimentos, trabalho 

desqualificado 

 

    Indivíduos com baixas qualificações 

Indivíduos que abandonaram precocemente o ensino, à procura de      
emprego 

 
 

Entidades ativas 

Em todos os países há oportunidades de educação e formação promovida por organismos públicos, 

semi-privados e privados destinada a adultos, no geral, e, cada vez mais, focada em públicos 

vulneráveis (migrantes, refugiados, carenciados, etc.). Eis o que existe na Eslováquia. 

ORGANISMOS PÚBLICOS ORGANISMOS SEMI-PRIVADOS ORGANISMOS PRIVADOS 

• Ministério da Educação, 

Ciência, Investigação e 

Desporto da República da 

Eslováquia 

• Instituto Público para o 

Ensino Profissional 

• Observatório Nacional 

Eslovaco 

• Instituto Eslovaco da 

Juventude (IUVENTA) 

• Centro Metodológico e 

Pedagógico 

• Instituição Católica Eslovaca 

• Centro de Informação para a 

Migração 

• Academia de Educação de 

Bratislava 

• Escola Internacional de Artes 

Liberais 

 

 Propinas 

A legislação atual sobre aprendizagem ao longo da vida define o limite máximo de 300 € para o teste 

de aptidão, aplicável também na reavaliação. A Lei n.º 145/1995 Coll., sobre taxas administrativas,  

estabelece os valores para avaliação de competências profissionais, em ligação com outras legislações 

(ex.: transporte rodoviário, licenciamento comercial, proteção civil). 



 

 

 

   Ferramentas e sistemas             Metodologias                  Medidas & Políticas 

 

Ações em curso 
 

Os passos dados para a criação de condições e oportunidades de validação de competências 

previamente adquiridas diferem entre cada Estado-Membro. Eis a situação na Eslováquia. 
 

 

Em 2013 foi dado o primeiro 

passo com a “Declaração de 

reconhecimento dos  

benefícios da Educação 

informal no trabalho jovem”, 

uma ferramenta que distingue  

a educação não formal e alia 

todas as entidades que 

reconhecem o a sua relevância 

na  educação dos jovens. A 

declaração foi assinada por 

mais de uma centena de 

representantes dos sectores 

público, privado e não 

governamental. 

Em complemento à declaração, foi 

delineada uma estratégia com 

diversas iniciativas e o trabalho de 

uma equipa alargada: 

• apoio a programas de acreditação 

de educação não formal,  lobbying 

das opções de  acreditação no 

Ministério da Educação, Ciência, 

Investigação e Desporto da 

República da Eslováquia; 

• definição do conceito e tudo o que 

envolve o “emprego jovem” junto 

das partes interessadas e o papel 

da educação não formal; 

• Atividades promocionais 

(animações, publicações, eventos); 

• divulgação das ferramentas  do 

reconhecimento da educação não 

formal europeias (Youthpass) na 

Conferência Nacional  

Instituto da Juventude: No 

reconhecimento da educação 

não formal no emprego jovem, 

o Ministério da Educação, 

Ciência, Investigação e 

Desporto da República 

Eslováquia criou uma Comissão 

de Acreditação, com atividades 

reguladas e composta por 11 

membros que trabalham na 

área. Esta comissão analisa as 

candidaturas para acreditação 

e, enquanto  órgão consultivo, 

emite recomendações sobre a 

emissão dos certificados de 

acreditação. A acreditação dos 

programas educativos é um 

instrumento importante para a 

valorização da educação não 

formal entre os jovens. As 

candidaturas à acreditação são 

instruídas e reguladas pela 

IUVENTA.   
 

 



 

 

 

 Financiamento disponível 

Na Eslováquia o financiamento de projetos é vital para o início dos processos de validação e é 

sobretudo direcionado para projetos e não tanto para sistemas de validação. Este método de 

financiamento permite apoiar atividades onde não há outras fontes, públicas e privadas, mas 

acarreta riscos quanto à sustentabilidade dos resultados e ao beneficiário. 

 

 
 

#1 FUNDOS ALOCADOS do 

ORÇAMENTO de ESTADO 

#2 FINANCIAMENTO através de 

PROJETOS (CO-FINANCIADO pela EU ou 

OUTRAS FONTES) 
 
 

 

  

 

#3 COMBINAÇÃO de 

RECURSOS  PÚBLICOS e 

PRIVADOS  e PROPINAS 

dos APRENDENTES 

#4 OUTRO FINANCIAMENTO 
PÚBL ICO  



 

 

 Enquadramento europeu 
 

O Quadro Europeu de Qualificações (QEQ) é o enquadramento de referência 

para facilitar a compreensão das qualificações nos diferentes países e 

nacionais. Abrangendo todos os níveis de qualificações dos diferentes 

subsistemas de educação e formação, o QEQ permite uma visão global das 

qualificações nos 38 países europeus atualmente envolvidos na sua 

implementação. Em estreita cooperação com a Comissão Europeia, o CEDEFOP 

disponibiliza apoio analítico e de coordenação para a implementação do QEQ e 

realiza uma série de estudos e análises comparativas sobre questões relacionadas 

com a implementação do quadro a nível da UE, nacional e setorial.  
 
 
 
 

 

 

 

Instituto Público do Ensino Profissional 

 
Este sistema de qualificação está na fase de preparação pelo Instituto Público 

do Ensino Profissional, responsável pela sua implementação no território 

eslovaco e cujos resultados encontrarão o seu lugar na nova legislação sobre 

aprendizagem ao longo da vida. O Instituto produz relatórios oficiais anuais 

sobre validação para divulgação junto dos congéneres europeus.   
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3. Auscultação a profissionais 
 
Para consolidar este estudo, cada parceiro realizou auscultações a cinco profissionais da área da educação, 

incluindo não-formal e informal, entre professores, formadores, consultores para a Educação de Adultos, 

dirigentes de associações e centros de formação. 

A metodologia aplicada foi a de Grupo Focal, envolvendo um pequeno grupo numa discussão conduzida por 

um mediador, em sessões presenciais e a distância.  

O Consórcio escolheu cinco temas, de forma a identificar os níveis de: 
 

● Consciência/Conhecimento 

● Acessibilidade dos processos de validação a profissionais e aprendentes adultos 

● Métodos de reconhecimento  

● Obstáculos à validação 

● Nível de satisfação com os processos de validação.  

 
Na auscultação foi também feita a avaliação da discussão e da acuidade das respostas recolhidas, por parte 

dos participantes, através de formulários. 

A heterogeneidade das funções dos profissionais envolvidos no grupo focal permitiu avaliar com rigor, 

sobretudo os aspetos relacionados com a acessibilidade e obstáculos à validação de competências 

adquiridas em contextos não formais e informais. 

Em França, a Associação ANI International recorreu a seis profissionais em sessão a distância (Zoom), que 

se mostraram à vontade e a quem agradecemos a disponibilidade. A sessão foi conduzida por um mediador 

e dois assistentes, para tomar notas e regular o funcionamento, onde foram apresentados os objetivos do 

projeto, clarificado o enquadramento do grupo focal e os vários procedimentos no final, nomeadamente, o 

inquérito de avaliação.            
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Manifestou-se, desde logo, o desejo de articulação e acompanhamento do projeto em rede, um pouco por 

todo o território e, no geral, a discussão permitiu perceber diferentes perspetivas nos setores público e 

privado e o tipo de barreiras e lacunas que os adultos aprendentes enfrentam em França para reconhecer e 

validar as suas competências adquiridas em contextos não formais e informais. A discussão foi 

enriquecedora e revelou diversas experiências pessoais e profissionais. 

No Chipre a organização Emphasys envolveu seis participantes e um mediador. A apresentação e discussão 

teve em conta os mesmos organismos públicos e privados identificados no relatório nacional, tais como a 

Autoridade para o Desenvolvimento de Recursos Humanos do Chipre (em inglês, HRDA) e os Centros 

Polivalentes Municipais que identificaram uma nova organização não contemplada no relatório, o Conselho 

para os Refugiados do Chipre. No global, o grupo focal cumpriu bem o objetivo e proporcionou muita 

informação e experiências pessoais sobre a educação não formal e informal, o tema do CompB4D, bem 

como os obstáculos que se colocam aos processos de validação. 

Na Irlanda, Redial implicou cinco participantes que se apresentaram ainda antes do início da sessão. A 

mediadora apresentou-se, explicou o projeto e esclareceu, junto do grupo, a estrutura global do grupo 

focal e de cada componente, com particular atenção na primeira, na consciencialização.  As aprendizagens 

não-formais e informais não são uniformemente reconhecidas e validadas no setor industrial irlandês. Na 

Irlanda, o Quadro Nacional de Qualificações e o RVCC estão ligados e apenas é aplicado a quem recorre à 

experiência passada para obter uma certificação oficial em certos setores, o que é vantajoso para os 

candidatos que o conseguem, pois a sua qualificação para um determinado nível nunca será posta em 

causa. O processo de RVCC e o cumprimento dos referenciais exige dos candidatos um esforço grande e 

uma bateria de evidências e documentação sobre as aprendizagens realizadas. 

Qualidade e Qualificações na Irlanda (QQI) é a agência oficial responsável pelas qualificações no país e, 

localmente, qualquer estabelecimento educativo, centro de formação ou entidade de apoio à educação de 

adultos podem fornecer informação e esclarecer dúvidas sobre o RVCC. Hoje em dia, muitas profissões 

exigem competências digitais e as atividades de validação não são exceção. 
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Em Itália Promimpresa envolveu cinco profissionais, que responderam ao convite à participação, divulgado 

online, e por canais de comunicação internos.  As suas experiências e profissões foram muito relevantes 

para a discussão e interligaram-se, dado que uns participantes tinham experiência na validação e outros 

eram de um contexto mais escolar. 

Em conclusão, foi possível perceber que o sistema de validação de competências em território italiano 

ainda tem muito caminho a percorrer. É clara a necessidade de maior comunicação entre entidades, 

públicas e privadas, mas, acima de tudo, chegar às pessoas que podem aceder e beneficiar destes 

processos de validação. É importante não esquecer que o mundo, particularmente o do trabalho, está em 

constante mudança e é necessário adaptarmo-nos às necessidades e exigências de uma realidade 

multifacetada.  

Em Portugal, o Agrupamento de Escolas 2 de Beja abrangeu seis profissionais no grupo focal, em duas 

sessões, presencial e a distância, e dois mediadores que, após a explicitação inicial sobre objetivos e o 

projeto, orientaram os participantes pelas questões previstas e deixaram que falassem livremente. Os 

participantes trabalham na mesma região, Alentejo, e todos em Centros Qualifica, a saber, dois 

coordenadores, dois técnicos de orientação e validação de competências (TORVC) e dois 

professores/formadores.  

O processo de RVCC é uma forma eficaz de melhorar as qualificações, empregabilidade e bem-estar social 

que requer uma estrutura comum e coerente, diretrizes, ferramentas e metodologias adequadas e 

medidas de garantia de qualidade, mas também a flexibilidade suficiente para permitir respostas 

diversificadas. 

O RVCC assenta numa abordagem autobiográfica e num correto diagnóstico e é ajustável a cada indivíduo, 

respeitando o perfil, características e contexto, especialmente, públicos vulneráveis (deslocados, 
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migrantes, de baixas-qualificações, desempregados ou em precariedade laboral, reclusos e pessoas 

institucionalizadas), acima dos 23 anos e com alguma experiência social e profissional.  

Em resultado da auscultação, concluiu-se que:  

● o processo de RVCC precisa de maior divulgação e valorização, sobretudo entre empregadores, como 

forma fiável de desenvolver as competências e qualificações e incrementar a produtividade e 

empregabilidade dos trabalhadores. Neste âmbito, o sucesso e satisfação dos adultos validados podem 

atrair novos candidatos. 

● As parcerias com as entidades locais e empregadores e o trabalho em rede com entidades congéneres 

enraíza o processo e maximiza impacto e resultados. 

● As equipas pedagógicas requerem estabilidade, recursos humanos e tempo adequados para a gestão 

integral dos processos, diretrizes coerentes e claras, formação regular e um apoio próximo das autoridades 

responsáveis. 

Na Roménia CPIP foram cinco os profissionais que participaram e um mediador, numa sessão a distância. 

No âmbito da parceria com a Penitenciária Rahova, Luminita Medelet, o responsável pela Reinserção 

Social, que integrou o grupo focal, abriu portas à participação de quatro profissionais com vasta 

experiência na educação formal e não formal. O mediador resumiu os objetivos do projeto e da atividade 

junto dos participantes, que começaram por se apresentar e partilhar as suas experiências. Enquanto 

educadores de adultos e adultos jovens, a sua área de trabalho é no sistema prisional na Roménia, onde o 

processo de validação de aprendizagens não formais e informais ainda não é aplicado. Conhecem a sua 

existência, mas têm pouca informação sobre o assunto. Acreditam na sua relevância e consideram que 

seria útil a sua implementação no sistema prisional para apoio no processo de reinserção social de 

reclusos.  

Na Eslováquia, ICEP envolveu seis profissionais, alguns dos peritos na área no país e, pelo menos, três com 

trabalho na validação de educação não formal e informal. O grupo revelou que a área da validação não tem 

a atenção devida por parte do Estado, nem as pessoas estão conscientes destes processos. Está prevista, 
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até ao final deste ano, uma conferência internacional em Bratislava organizada pela Associação dos 

Estabelecimentos de Educação de Adultos da República Eslovaca, onde painéis de peritos vão ter a 

oportunidade de partilhar experiências e práticas. O Instituto Público de Formação Profissional planeia 

lançar uma campanha de informação sobre oportunidades de validação na Eslováquia. Prepara-se 

igualmente nova legislação para alterar a situação atual, mas não há garantia que seja aprovada pelo 

governo.                                                                                                                                                                   

 

4. Boas Práticas 

O conceito de boa prática surge no dicionário como “um procedimento demonstrado pela investigação e 

experiência para produzir resultados ótimos e que é instituído ou proposto como uma norma adequada 

para uma adoção generalizada”.  

Este estudo seguiu os seguintes critérios para identificar boas práticas em cada país parceiro: 

● Eficácia: este método ou técnica atingiu os resultados expectáveis. 

● Eficiência: bom uso dos recursos, ou seja, pode ser implementado com recursos acessíveis. 

● Relevância: pode ser útil no âmbito do projeto Competences Before Diplomas. 

● Sustentabilidade: pode ter continuidade no futuro. 

● Possibilidade de replicação: pode ser facilmente reproduzido. 

As boas práticas identificadas foram implementadas por entidades públicas e organizações sem fins 

lucrativos ou ONG. 

Para além dos critérios identificados, foi também avaliada a transmissibilidade, ou seja, o grau de 

sistematização e documentação desta prática que a torna eficaz noutros contextos e países.  Isso implica o 

uso de instrumentos, como por exemplo um guião pormenorizado que permita a sua replicação, recursos 

acessíveis e bons resultados. Assim, cada parceiro descreveu, numa matriz previamente definida, as 

melhores práticas de organismos nacionais públicos e ONG ou organizações sem fins lucrativos e os 

respetivos resultados, incluindo informação sobre o contexto, estruturação, custos e perfil do público-alvo. 



 

 

Boas práticas em França 
 

 

IDENTIFICAÇÃO - BOA PRÁTICA I 

Nome: E2C PARIS - École de la 2eme Chance (Escola de 2ª Oportunidade. E2O) 

Cidade/País: Paris, França 

Organização/Responsável: Chantal Lebernady (Diretora) 

Tipologia: Formação individualizada (com estágios) 

Descrição: Validação de competências não formais e informais através das TIC 

Objetivos chave: Manter o equilíbrio entre oferta de mão de obra e necessidades do mercado de trabalho, 

orientando os indivíduos num plano vocacional, combatendo o abandono escolar e apoiando jovens sem 

qualificações. A principal característica das Escolas de 2ª Oportunidade é o trabalho com públicos vulneráveis: 

jovens adultos, sem qualificações, com dificuldades sociais e de integração no mercado de trabalho. 

Objetivos específicos: A operacionalização das E2O assentou em três pilares: valorizar a situação social e 

sentimentos de exclusão, envolver as entidades relevantes no esforço conjunto de formação profissional, 

privilegiar metodologias ativas em vez da aprendizagem passiva. (The White Paper, Teaching and Learning - 

Towards the Learning Society, 1995). 

A inclusão social, cívica e profissional dos formandos concretiza-se em três formas complementares: delinear 

um projeto profissional baseado no desenvolvimento dos seus conhecimentos e competências; encontrar um 

trabalho à escolha, independentemente do vínculo; providenciar formação, contemplando diferentes 

tipologias, adequada ao projeto profissional; conhecer os seus direitos (saúde, habitação, etc.) e deveres 

(instituições, cidadania, etc.) 

 

Público-alvo 

As E2O acolhem jovens, entre os 16 e 25 anos, em risco de exclusão que pretendam 

aceder a uma profissão à escolha, através de formação ou de entrada direta no 

mercado de trabalho.  

Estes jovens têm em média 20 anos, 90% não têm qualificações adequadas (em 

França, BEP/CAP), 87% não têm experiência laboral e 6% está desempregado há mais 

de um ano, maioritariamente mulheres (48%) com nacionalidade francesa ou outra, 

com a situação legalizada num período variável (4 a 18 meses, em média 7 meses).



 

 

IMPLEMENTAÇÃO 

Atividades principais 

• Aconselhamento a jovens desempregados e sem qualificações, motivados para desenvolver as 

competências necessárias para a sua integração social, cívica e profissional. 

•  Estruturas independentes, construídas numa base local institucional, com parcerias com os atores 

relevantes e afetação de recursos. 

• Os formandos beneficiam de percursos alternativos individualizados para acesso ao mercado de trabalho. 

• Os formandos têm estatuto de estagiário e acesso a bolsa de formação (cerca de €500 por mês, variável de 

segundo a situação social individual e inclui proteção social).  

• Formação individualizada, em permanência, sobre conquistar a autonomia fora da sala de aula 

• Coaching: capitalização de competências adquiridas após o estágio. 

• Alternância: experiência laboral com e na empresa.  

Tempo: em qualquer altura do ano 

Participantes: Trabalhadores (formadores, monitores…) e voluntários  

Eficácia: As E2O desenvolvem atividades centradas nos formandos com bons resultados. 

• Criação de programa de rádio, com entrevistas e debates conduzidas pelos formandos da E2O Toulouse, 

projeto com o apoio da Fundação Edith CRESSON Foundation para as E2O. 

• Exposição de arte “Um olhar sobre a beleza” com trabalhos dos formandos da E2O Nîmes, integrada na 

celebração internacional regular do universo da poesia e cultura francesas “Printemps des poètes”.   

• Documentário sobre a exposição "Império das Rosas” (em inglês “The Rose Empire”) no Museu Louvre-

Lens, da autoria dos formandos da E2O de Artois, que de câmera e microfone em punho, registaram os 

principais momentos da inauguração, com a presença de Christian Lacroix (cenógrafo da exposição), Xavier 

Bertrand (Presidente da Região Altos da França) e a Sr.ª Lienard (Fundação Total). 

• Projeto “Bel Espoir”, da E2O de Yvelines, onde os formandos partem à descoberta da Bretanha a bordo de 

um navio de três mastros, de uma associação (no original, Association des Jeudis et Dimanches, AJD), 

durante uma semana, experiência única da vida em comunidade e de apoio mútuo e uma jornada de 

autodescoberta, confiança e responsabilidade. Para a maioria, foi decisivo na sua formação e emprego. 

• Projeto “Trilhos da minha terra” (no original, "Parcours ma ville") para os formandos conhecerem a cidade 

de Nantes. 

 
Transferibilidade: esta prática é replicável noutros Estados Membros, sobretudo para públicos migrantes com 

dificuldades na língua e integração profissional pela falta de qualificações ou documentação.  

 

 

 

 



 

 

IDENTIFICAÇÃO - BOA PRÁTICA II 

Nome:  Associação de Educação Popular Charonne Réunion (no original, Association 
d’Éducation Populaire Charonne Réunion) 

Cidade/País: Paris, France. 

Organização/Responsável: Yahia Adane (Director)  

Tipologia:  Educação popular individualizada  

Descrição: Formação física, intelectual e moral de crianças, adolescentes e adultos e ocupação de tempo útil 

de lazer. 

• Promove a educação popular 

• Cria, administra e apoia o trabalho social 

• Promove a cidadania ativa e a educação para a liberdade, igualdade e fraternidade 

• Solidariedade para com os mais vulneráveis 

Objetivos chave: Sensibilizar e educar jovens e adultos nas áreas da cidadania, sociedade e trabalho. 

Acompanhar o percurso para a sua integração socio-profissional.  

Objetivos específicos: Independentemente da função na associação, o mediador é sempre um educador: 

• promove o encontro e está disponível para cada pessoa; 

• preocupa-se em estabelecer uma relação autêntica e de confiança com cada pessoa; 

• atento à qualidade de vida, assegurando proteção e criando uma dinâmica de capacitação; 

• usa a pedagogia da confiança: uma relação assente na confiança, independentemente da idade, 

favorece a escuta e o diálogo. Incentivando o apoio, o mediador desenvolve uma abordagem 

preventiva, assumindo o risco e a incerteza; 

• usa a pedagogia da esperança: ao encarar as coisas de uma perspetiva auspiciosa, o mediador não 

reduz o indivíduo ao seu atual comportamento e incentiva à mudança; 

• usa a pedagogia da aliança: ao posicionar-se numa relação com equilíbrio entre distância e 

proximidade, o mediador estabelece uma aliança com cada pessoa, que se estende ao grupo, através de 

um clima de participação, onde cada um exerce as suas responsabilidades, e às famílias e outros 

agentes educativos, num verdadeiro espírito de parceria.  

 
 

Público-alvo 

Crianças, adolescentes e adultos de todos os géneros. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Boas práticas no Chipre 
 

 
IDENTIFICAÇÃO - BOA PRÁTICA I 

Nome: Projeto da EU Mingle 

Cidade e país: Nicósia, Chipre 

Organização/Responsável: Município de Nicósia  

Tipologia: Validação individual  

Descrição: No curto-médio prazo, 1000 pessoas (500 cidadãos nacionais de países terceiros, CPT, e 500 

cidadãos locais em 5 países diferentes) beneficiarão de um conjunto de atividades e oficinas inovadoras, 

concebidas a partir dos resultados comprovados de outros projetos (Ħwawar u Fjuri, EMKIT, oficinas 

multiculturais para empregadores e formação de língua, através da metodologia CLIL). O legado do projeto 

está disponível na plataforma digital “How to MINGLE”, numa abordagem holística, onde as partes 

interessadas podem aceder e replicar todas as ações do projeto para reforçar o capital humano (CH) e o 

capital social dos CPT através de intervenções, tanto com CPT como com os locais, com todos os materiais 

concebidos (guias para o mediador, materiais pedagógicos, ferramentas de avaliação, manuais detalhados 

das atividades implementadas pelos tutores, etc.) estarão acessíveis na plataforma.  

Objetivos chave: Fomentar a cidadania ativa e a integração para os CPT. 

Objetivos específicos: 1. Aumento do Capital Humano (CH) | 2. Aumento do Capital Social (CS) | 3. Exercício 

da cidadania ativa e integração social.  

 

IMPLEMENTAÇÃO  

Atividades principais  

• Cursos de línguas 

• Atividades culturais e institucionais 

• Experiências MINGLING 

• Sessões de tutoria 

• Oficinas e materiais de formação 
Tempo: 2020-2021 
Local: Município de Nicósia e MMC - Mediterranean Management Centre (Centro de Gestão Mediterrânico) 
Participantes: autoridades, voluntários do Município de Nicósia e do MMC - Mediterranean Management 

Centre  

      
    

Público-alvo 

Refugiados, imigrantes, migrantes, requerentes 

de asilo, cidadãos nacionais de países terceiros, 

habitantes locais. 

https://ec.europa.eu/migrant-integration/integration-practice/herbs-and-flowers-hwawar-u-fjuri-workshops-discover-strong-commonalities_en


 

 

Eficácia: Durante a última conferência do projeto em Chipre, os formandos tiveram oportunidade de 
expressar o que sentiram durante esta experiência única: 

- Gostei da informação da polícia e de como falaram dos nossos direitos (formando de línguas) 
- Visitamos aldeias tradicionais do Chipre […] Gostei de aprender como se faz o mel. (formando das oficinas 

interculturais) 

- Foi uma ótima experiência! (participante do MMC) 

- [Gostei] de estar com as pessoas e da comida. (Participante do Município de Nicósia nas “Experiências de 

Socialização”) 

- Foi uma experiência extraordinária [através da qual] percebi a versatilidade das pessoas e das mentalidades. 

Viveria tudo outra vez! (Tutor/Mentor do MMC) 

 

 
Transferibilidade: Esta prática pode ser replicada noutros Estados membros. Um projeto da União Europeia 

que contou com a colaboração de 10 organizações, foi traduzido para 5 línguas e é acessível online (ver em 

“Materials – Mingle”, projectsgallery.eu). Há atividades interativas para acreditação de Capital Humano 

(ferramenta digital para avaliação das competências linguísticas, materiais e programas de línguas para 3 

níveis, segundo o QECRL); guias metodológicos como EMKIT para Avaliação e Tutoria da Cidadania Ativa, uma 

ferramenta para o diálogo multicultural, ou questionários e guias das experiências de socialização entre 

cidadãos estrangeiros e locais. 

 

https://mingle.projectsgallery.eu/resources-and-materials/


 

 

IDENTIFICAÇÃO - BOA PRÁTICA II 

Nome: Cursos de Formação para desempregados, migrantes e refugiados 

Cidade e país: Nicósia, Chipre 

Organização/Responsável: Cidadãos no Poder (em inglês, Citizens In Power) 

Tipologia: Validação individual  

Descrição: Enriquecimento das competências digitais (TIC, Tecnologias de informação e Comunicação) 

Objetivos chave: Aumentar as oportunidades de indivíduos excluídos do mercado laboral. 

Objetivos específicos: Criação de oferta formativa na área da educação digital nas zonas rurais para promover o 

futuro da indústria 4.0; melhorar a inclusão social de indivíduos oriundos de contextos desfavorecidos, 

incluindo refugiados e migrantes; sensibilizar para a importância da educação digital e as oportunidades que 

estas criam.  

 
IMPLEMENTAÇÃO  
Atividades principais    

• Adquirir conhecimentos e competências digitais como oportunidades de desenvolvimento pessoal 

• Melhorar a empregabilidade 

• Integração social no quotidiano da comunidade, com uma integração progressiva a longo prazo, 

oportunidades de socialização e acesso mais fácil a produtos e serviços, por exemplo, de informação, 

educativos, económicos e sobre direitos e deveres. 

• Áreas de formação e desenvolvimento 

o Aptidões técnicas: codificação e programação, pensamento analítico, design de experiência de 

usuário, gestão de recursos humanos 

o Competências de aprendizagem e sociais: flexibilidade e criatividade, resolução de problemas, 

comunicação e cooperação, gestão e planeamento 

Tempo: 4-5 horas semanais durante 90 dias 
Local: Nicósia (Alexias, Lakatamia/ CIP), Limassol (B’ Technical School Limassol) 
Eficácia: Segundo o boletim do CIP’s “EDesign Newsletter”, vol.6 (e-designproject.eu), os participantes que 

concluíram o curso Hotspots ficaram muito satisfeitos com as competências adquiridas e mostraram-se 

disponíveis para continuar a formação no futuro. Destacaram o carácter prático das atividades e o potencial de 

aplicação das tecnologias digitais em múltiplos setores e contextos para que a indústria digital estimule a 

criação de emprego e inclua todas as comunidades.  

Transferibilidade: Esta prática pode ser replicada noutros Estados Membros. Está disponível em 6 línguas 
(alemão, grego, inglês, português, italiano e lituano) um manual para educadores/formadores, facilitando a 
sua aplicação nestas línguas. (pode aceder aqui, E-DESIGN WP10 Handbook (e-designproject.eu). 

Público-alvo 

Desempregados, refugiados e migrantes ( a partir dos 16 anos) 

https://e-designproject.eu/EDesign%20Newsletter%20Vol.6.pdf
https://e-designproject.eu/material/handbook/FINAL_E-DESIGN%20WP10%20Handbook.pdf


 

 

Boas práticas na Irlanda 
 
 
IDENTIFICAÇÃO - BOA PRÁTICA I 
Nome: SOLAS Autoridade para a Educação e Formação Contínuas 

Cidade e país: Dublin, Irlanda 

Organização/Responsável: Andrew Brownlee, ligação direta entre a administração e direção de SOLAS. 
Tipologia: validação em grupo  
Descrição: SOLAS foi constituído em outubro de 2013 e desenvolveu um programa estratégico a 5 anos para a 

Educação e Formação Contínuas. Em cooperação estreita com as estruturas e parceiros regionais e nacionais 

na área do emprego e qualificação, SOLAS é responsável por: 

• programas de EFC de apoio à melhoria da empregabilidade e qualidade de vida dos formandos: 

estágios profissionais, reconversão profissional (no original, Skills to Advance), plataformas digitais de 

formação online (no original, eCollege), com recurso ao Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização;  

• programas de formação e certificação na área da HSST e de certificação profissional nas indústrias da 

construção civil (no original, Construction Skills Certification Scheme, CSCS) e extrativas (no original, 

Quarrying Skills Certification Scheme, QSCS); 

•  o sistema nacional de necessidades de qualificações e competências (no original, National Skills 

Database) que produz estudos, dados e análises, no âmbito de painéis de peritos para assessoria 

governamental sobre as necessidades futuras de qualificações (no original, Expert Group on Future 

Skills Needs, EGFSN). 

SOLAS é o organismo intermediário para o Fundo Social Europeu (FSE), no programa para o Emprego, Inclusão 

e Qualificação 2014-2020, com programas de educação e formação contínuas cofinanciados pelo Governo 

irlandês, o FSE e a Iniciativa para o Emprego dos Jovens (IEJ): formação profissional para desempregados, 

alfabetização para adultos, centros comunitários educativos e iniciativas para jovens e de incentivo ao regresso 

à escola. 

Objetivos chave: SOLAS é um eixo estratégico para o setor de EFC na Irlanda, com responsabilidades na 

coordenação e financiamento dos programas. 

Objetivos específicos: Facilitar o acesso, transferência e progressão dos formandos através de processos de 

RVCC, enquadrados no QNQ. Emite as orientações para as entidades de formação e assegura os mecanismos 

de controle de qualidade. Monitoriza os processos de RVCC e articula metodologias e documentação sobre as 

melhores práticas. 

Público-alvo 

 
Pessoas com problemas de aprendizagem, adultos desempregados, 

nómadas e migrantes, de etnia cigana, ALV 



 

 

IMPLEMENTAÇÃO  
Atividades principais    
 

Programas de formação e Certificação em áreas específicas (atrás referidos HSST, CSCS, e QSCS, formação a 

distância, estágios profissionais, formação para reconversão profissional (para progressão na carreira ou 

novas oportunidades laborais) e formação de apoio à empregabilidade (por exemplo, para a reentrada do 

mercado de trabalho dos que perderam os empregos devido à pandemia COVID-19). 

SOLAS financia, planifica e coordena um leque variado de programas de formação continua em parceria com 

os centros de formação e estabelecimentos de ensino locais, serviços públicos e as agências e organismos 

nacionais. 
Tempo: desde 2013 
Local: Dublin, Irlanda 
Participantes: autoridades, voluntários, organizações, entidades empregadoras, conselhos locais de educação 

e formação. 

 
Eficácia: Informação estatística e resultados detalhados dos programas já implementados estão disponíveis na 

página digital, nomeadamente os números de inscritos e a taxa de empregabilidade. 

 
Transferibilidade: A sua aplicação envolve um largo número de atores em todo o território e o financiamento 

é estatal e o plano estratégico é racional e replicável noutros contextos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

IDENTIFICAÇÃO - BOA PRÁTICA II 

Nome: Organização Nacional para a Aprendizagem de Adultos, AONTAS 

(https://www.aontas.com/)  

Cidade e país: Dublin, Irlanda 

Organização/Responsável: Niammh O’Reilly, CEO, AONTAS  

Tipologia: validação em grupo 

Descrição: Educação de Adultos e Comunitária:  o programa de apoio a percursos de aprendizagem 2020-2021 

(no original, Supported Learner Pathways) visa capacitar os educadores comunitários e desenvolver novas 

orientações relativamente ao RVC com grupos marginalizados e vulneráveis e empregados com baixas 

qualificações. É gerido pela AONTAS na qualidade de coordenador para a Agenda Europeia para a Educação de 

Adultos, co-financiada pelo programa Erasmus+ e o Departamento de Educação através do SOLAS. AONTAS é 

uma ONG desde 1976 para a promoção da educação de adultos, com apoio estatal. 

Objetivos chave: Estão afetos à AONTAS, tanto os indivíduos, como entidades públicas (Conselhos de 

Educação e Formação, organizações de educação comunitária, sindicatos, institutos de tecnologia, centros de 

formação, entre outros). AONTAS produz uma série de publicações e boletins como o Boletim do Aprendente 

Adulto  (no original, The Adult Learners Journal) bem como estudos e investigação. 

Objetivos específicos: aumentar a visibilidade, dar voz e promover a importância da educação de adultos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Público-alvo 

grupos marginalizados e vulneráveis, empregados com baixas 
qualificações 

https://www.aontas.com/


 

 

IMPLEMENTAÇÃO 

Atividades principais 

Promoção & Reconhecimento,  Rede de Educação Comunitária, Festival dos Formandos, Rede  Nacional de 

Aprendizagem ao Longo da Vida, ações europeias, revista académica sobre Educação de Adultos. 

Tempo: Plano estratégico 2019-2022 

Local: Dublin, Irlanda (parcerias com Inglaterra, Escócia, País de Gales) 

Participantes: parceiros diversificados, através dos projetos europeus e de países diferentes. 

 

Eficácia: Os resultados estatísticos foram publicados num artigo final.  Na página oficial  estão também disponíveis 
testemunhos e histórias de adultos (“Voz dos formandos”) apoiados pela AONTAS. (https://www.aontas.com/learner-
stories/) 

 
Transferibilidade: O projeto Rede Transfronteiriça de Educação de Adultos (no original, Network for Adult Learning 
Across Borders, NALAB) une a República da Irlanda, Irlanda do Norte, Inglaterra, Escócia e País de Gales numa visão 
partilhada de igualdade na educação.  

http://www.aontas.com/learner-stories/
http://www.aontas.com/learner-stories/


 
 
 
 
 
 
 

 

Boas práticas em Itália 

IDENTIFICAÇÃO - BOA PRÁTICA I  

Nome: KODE-KoDE QNQ - Reconhecimento e validação de competências não formais e 

informais no Quadro Nacional de Qualificações  

Cidade e país: Bresica, Itália 

Organização/Responsável: Rótulo de Inovação Social (FR) 

Tipologia: Validação em grupo 

Descrição: SkillPass, passaporte de competências, utiliza uma abordagem indutiva para identificar 

competências através de jogos de vídeo. No jogo, o formando-jogador constrói o portefólio do seu herói e, 

gradualmente, vai aprendendo noções básicas da área de competência. As animações baseiam-se nestas 

aprendizagens para melhor perceber a realidade dos jovens. A aplicação "acompanha" os beneficiários 

através de experiências e situações criadas para revelar e cruzar aptidões com competências transversais, 

como resolução de problemas, comunicação, processamento de informação, trabalhar em equipa, entre 

outras. O formando desenvolve a sua “árvore”(em crescimento) de competências que pode partilhar com a 

comunidade (colegas, voluntários, colaboradores, etc.) 

Existe, igualmente, um sistema de reconhecimento e validação por terceiros (tutores, formadores, 

departamento de RH, etc.). Esta aplicação informática permite uma abordagem individualizada e a distância e 

os jovens podem registar diretamente as experiências de aprendizagem durante o estágio ou mobilidade 

internacional. 

Objetivo chave: O objetivo de KøDE-QNQ foi o de integrar as competências adquiridas em contextos não 

formais e informais com as resultantes da educação formal e dotar os profissionais de orientação vocacional 

de ferramentas eficazes para medir, avaliar e validar competências não-formais e informais, interligando-as 

com os quadros europeu e nacional de qualificações. Um manual com diretrizes sobre o processo de 

orientação e para a implementação destas ferramentas são um dos produtos deste projeto. 

Objetivo específico: Dotar os técnicos de orientação vocacional com diretrizes e ferramentas eficazes para 

medir, avaliar e validar competências não-formais e informais e a sua relação com o QEQ e QNQ. 

 

 

 

 

 

 

Público-alvo 
Kode foi pensado para responder a pessoas que: 

- procuram novos desafios e/ou objetivos profissionais; 

- procuram orientação vocacional básica; 

- procuram orientação profissional  ou a começar um novo emprego ou carreira; 

- procuram um (novo) lugar na sociedade: com baixos níveis de autoestima, por limitações físicas, 

culturais ou sociais, em busca de novas perspetivas; “inadaptados”, sobretudo a partir da meia-idade; 

desempregados e trabalhadores precários e quem, independentemente do motivo, procura um novo 

emprego ou oportunidade de negócio. 

- assumiram a responsabilidade recente sobre um negócio familiar.



 
 
 
 
 
 
 

 

IMPLEMENTAÇÃO 
Atividades principais 

KODE assenta num conjunto de ferramentas para formação, coaching, mentorias e autoformação. O 

questionário de autoavaliação de competências abrange 64 competências incluídas no chamado “Atlas de 

competências KODE”. 

Tempo: SkillPass foi testado durante mais de 20 meses a partir de 2011. 
Local: Alemanha, Polónia e Itália 
Participantes: Parceiros e autoridades regionais 

 
Eficácia: O projeto culminou na publicação de um manual, traduzido para as línguas dos parceiros envolvidos, e contou 

com a participação de mais de 1500 beneficiários no espaço europeu. Atingiu, assim, os objetivos delineados. 

 

Transferibilidade: Esta prática pode ser replicada noutros estados-membros. Na página eletrónica estão descritos a 

sua implementação e uso e outros desenvolvimentos através da colaboração com outros parceiros. No entanto, alguns 

dos materiais apenas estão disponíveis para aquisição. 



 

 

IDENTIFICAÇÃO - BOA PRÁTICA II 

Nome: Projeto Lever - Adaptação de competências informais e aprendizagem de soft skills no 

voluntariado para melhoria da empregabilidade e mobilidade dos cidadãos 

(http://www.leverproject.eu/) 
Cidade e país: Milão, Itália 

Organização/Responsável: Centro de Serviços de Voluntariado da província de Sondrio (no original, Centro di 

Servizi per il Volontariato della provincia di Sondrio, Lavops) 

Tipologia: Validação em grupo (voluntários) 

Descrição 

Etapas  

• candidatura individual com identificação das competências selecionadas de acordo com os níveis do  

QEQ e QRSP, quadro de referência nacional; 

• avaliação da candidatura pelo organismo de certificação e entrevista de orientação; 

• recolha de evidências por parte do candidato (implícitas e explícitas, ferramentas de apoio, indicadores 

de referência, exemplos de testes); 

• avaliação por parte do avaliador e organismo de certificação: avaliação de testes e avaliação final, 

presencial, com os indicadores de referência; 

• certificação emitida pelo organismo de certificação e eventual ligação à caderneta do cidadão. 

Objetivos chave:  

• reforço da confiança mútua, com base num modelo e ferramentas comuns para a valorização das 

competências transversais com total transparência e transferibilidade entre o ensino profissional, 

voluntariado e o mercado laboral;  

• implementação de um serviço específico, capaz de responder, eficazmente e em tempo útil, dentro dos 

sistemas nacional e internacional.  

Objetivos específicos:  

• alcançar o reconhecimento recíproco dos quadros de referência e descritores relativos às competências 

transversais em causa, entre parceiros e atores políticos, a nível local e europeu, para reforço da confiança 

que permita mobilidade, segundo as diretivas europeias sobre profissões não regulamentadas (ex.:  

2013/55/EU); 

• maior consciencialização entre as partes interessadas da importância do voluntariado enquanto ambiente 

de aprendizagem com repercussão no mundo do trabalho; 

• implementação de serviços internos nas organizações de voluntariado, dirigidos aos voluntários, para 

viabilizar e apoiar processos de valorização e reconhecimento formal de competências adquiridas. 

 

Público-alvo 

Jovens e adultos 

http://www.leverproject.eu/


 

 

 
IMPLEMENTAÇÃO 

Atividades principais 

O processo prevê 5 etapas: consciencialização, identificação, documentação, avaliação e prospetivas futuras  

Tempo:  09/2017 – 11/2019 (27 meses) 

Local: Itália (parcerias com Bélgica, Polónia, Espanha e Países Baixos) 

Participantes: Agências de certificação, o candidato, o avaliador/validador e o tutor. 

 

Eficácia: Na Academia Avis, 25 jovens voluntários da Avis Regionale Lombardia passaram por um processo de 

certificação de competências adquiridas através de voluntariado e validadas pelos técnicos Randstad, 

aplicando o modelo do projeto Lever, seguindo os padrões europeus, demonstrando a sua eficácia. 

 

Transferibilidade: A prática pode ser replicada noutros Estados-membros, até mesmo porque este projeto resulta da 

parceria de 5 Estados-membros, Itália, Bélgica, Países Baixos, Polónia e Espanha. Os recursos produzidos foram 

traduzidos nas respetivas línguas, e destinam-se particularmente aos candidatos (voluntários, estudantes, 

trabalhadores), mas também aos avaliadores; estes recursos são importantes para o tutor que orienta o candidato 

adulto. 

 

Informação adicional 

Na plataforma digital do projeto está disponível um conjunto de recursos em todas as línguas da parceria, 

bem como a ferramenta online LEVER UP que apoia candidatos e centros de validação. 



 

 

Boas práticas em Portugal 

     
IDENTIFICAÇÃO - BOA PRÁTICA I  

Nome: Guião da História de Vida 
Cidade e país: Portugal 

Organização/Responsável: Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, I.P - ANQEP 

Tipologia: validação individual 

Descrição 

Uso de um guião para a construção da História de Vida, para orientação do adulto candidato e uma ferramenta 

de apoio à identificação e descrição das experiências relevantes e os contextos em que ocorreram. É, regra 

geral, um documento escrito em formato digital, mas pode assumir outras formas e incluir outros recursos 

(registo vídeo/áudio, multimédia) e ser usado criativamente. Esta ferramenta tem sido usada e aperfeiçoada 

nos processos de RVCC, partilhada entre os centros de competências (Centros Qualifica) e passível de ser 

adaptada às características do candidato. 

Objetivo chave: reconhecer e validar competências adquiridas em contextos não formais e informais.  

Objetivos específicos: apoiar o desenvolvimento de um portefólio reflexivo e valorizar as aprendizagens 

(conhecimentos, aptidões e atitudes) realizadas ao longo da vida. 
 
 
 
 

 

Público-alvo 

Adultos que abandonaram precocemente a escola e procuram qualificações 

para melhorar a sua empregabilidade; migrantes sem comprovativo de 

qualificação ou com baixas qualificações que pretendam ver reconhecidas e 

certificadas as suas competências, melhorar as qualificações e empregabilidade 

e prosseguir estudos.  

https://anqep.gov.pt/np4/home.html


 

 

 

IMPLEMENTAÇÃO 

Atividades principais 

A implementação do processo de RVCC impulsionado a partir de 2007, com programa e investimento 

governamental para ultrapassar a estrutural falta de qualificações da maioria da população. Formação 

especializada regular e trabalho colaborativo abriu caminho para cimentar a metodologia, atividades e 

ferramentas para responder à diversidade.  

O processo de RVCC desdobra-se nas seguintes fases: 

- apresentação e análise do guião em sessões de reconhecimento, com o educador e o adulto aprendente; 

- atividades diversas para apoiar o aprendente a identificar as aprendizagens relevantes e os respetivos 

contextos (questionário, entrevista, debate, apresentações, textos, etc.), ajustadas as necessidades 

individuais; 

- registo narrativo e reflexivo sobre as competências adquiridas e as evidências: 

- avaliação 
 
Tempo: desde 2009   
Local: Portugal 
Participantes: Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, ANQEP, I.P; Centros Qualifica 

 
Eficácia: Este método e prática é importante para a condução dos processos de RVCC e paralelamente  uma 
forma de autoconhecimento e autoestima.  
 

Transferibilidade: Esta prática pode ser facilmente replicada nos diferentes contextos e sistemas nacionais. 

Uma vez que assenta numa abordagem autobiográfica, pode ser adaptada a diferentes circunstâncias. 



 

 

 

IDENTIFICAÇÃO - BOA PRÁTICA II 

Nome: e-portfolio 

Cidade e país: Portugal 

Organização/Responsável: Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, I.P - ANQEP; 

Centros Qualifica 

Tipologia: validação individual 

Descrição 

Construção de um portefólio digital como instrumento nuclear do processo de RVCC. Através de 

uma abordagem autobiográfica, o portefólio individual em formato digital abre novas 

possibilidades criativas: registos vídeo e áudio, multimédia, hiperligações, etc.). Esta prática 

exige o desenvolvimento prévio de competências digitais (acesso e gestão de e-mail, uso das 

funcionalidades do armazenamento em nuvem, trabalho colaborativo online, uso de uma 

plataforma de aprendizagem, uso de processador de texto, de apresentações gráficas, uso de 

ferramentas de videoconferência, etiquete online, etc.) através de formação ou demonstração. 

Obejtivos chave:  Validação e certificação de aprendizagens adquiridas ao longo da vida em 

contextos não formais e informais com equiparação dentro do sistema educativo nacional. 

Objectivos específicos: apoio ao desenvolvimento do portefólio reflexivo de aprendizagens; valorizar 

e certificar os conhecimentos, aptidões e atitudes adquiridos/desenvolvidos ao longo da vida.  

 

Público-alvo 

adultos que abandonaram a escola precocemente à procura de 

melhores qualificações e empregabilidade; migrantes sem certificado de 

escolaridade ou com baixas qualificações, à procura de certificação das 

suas competências para melhorar qualificações e empregabilidade ou 

para prosseguir estudos. 

https://anqep.gov.pt/np4/home.html


 

 

 

IMPLEMENTAÇÃO 

Atividades principais: A construção do portefólio ocorre desde o início do processo de RVCC e o seu 

desenvolvimento é da responsabilidade do adulto aprendente, com o apoio da equipa pedagógica. É o 

principal produto para validação de competências.  

Os conteúdos do e-portefólio são escolhas e situações individuais articuladas com os referenciais de 

competências chave, níveis básico ou secundário, reveladas através de atividades de desocultação como 

debate, reflexões sobre as competências transversais, pessoais e sociais, assuntos globais, cidadania, etc. 

No final do processo, este é o principal produto em avaliação, primeira na fase de validação por parte 

d equipa pedagógica e, posteriormente, por um júri na fase de certificação de competências 

adquiridas em contextos não formais e informais. 

 

 
Eficácia: Esta prática tem permitido maior motivação e empenho no processo de RVCC por parte dos adultos, 

uma vez que lhes permite uma gestão mais eficaz do seu tempo e é uma ferramenta de trabalho colaborativo 

entre o aprendente e a equipa pedagógica. Sentem-se mais apoiados, confiantes e menos propensos a 

desistir. 

Durante o período de confinamento em pandemia, quando só era possível o ensino a distância, esta 

metodologia permitiu manter o seu processo de qualificação, com mitigação dos constrangimentos e foi 

possível mesmo aumentar os níveis de participação. No entanto, enquanto uns se adaptaram bem, aos que 

não tinham acesso a equipamento e conectividade foi difícil encontrar soluções. Contudo, as taxas de 

conclusão aumentaram e atingiram o pico durante 2020. 

 
Transferibilidade: Esta prática pode ser replicada em diferentes contextos, incluindo nos sistemas educativos 

nacionais. Também, o facto de ser uma abordagem autobiográfica e a sua flexibilidade permite dar resposta a 

diferentes necessidades. No entanto, é necessário o acesso a equipamento informático e conectividade, o que 

estimula paralelamente ao desenvolvimento de competências digitais. 



 

 

Boas práticas na Roménia 
 

 
 

IDENTIFICAÇÃO - BOA PRÁTICA I  

Nome: Validação em centros e redes de formação 

Cidade e país: Roménia 

Organização/Responsável: Autoridade Nacional de Qualificação 

Tipologia: validação individual  

Descrição 

Os centros de validação têm de ser acreditados pela ANQ para poderem funcionar. Indivíduos e 

organizações  devem cumprir determinados requisites para obter a Certificação pretendida, incluindo o 

desenvolvimento de ferramentas, testar a sua aplicabilidade em contextos laborais reais, emitir relatórios 

de autoavaliação entre outros. 

O processo de validação tem as seguintes características: 

- é voluntário; 

- é conduzido de acordo com os parâmetros profissionais, com recolha de evidências através da 

aplicação de diferentes métodos de avaliação, em contextos e situações diversos; 

- a avaliação é independente da educação profissional formal e pode ocorrer fora deste contexto; 

- a avaliação das unidades de competência deve ser concluída com a indicação de “competente” ou 

“não competente” para o candidato. 

O processo de avaliação de competências profissionais consiste em: 

- aplicação individual dos instrumentos de avaliação; 

- certificação implica a validação  de requisitos mínimos obrigatórios, por instrumentos de avaliação 

autorizados respeitantes às unidades de competência e objetivos de aprendizagem definidos; 

- por cada qualificação profissional sujeita a autorização, é obrigatório o mínimo de cinco 

procedimentos de avaliação, de acordo com as diretrizes (art.º 11, parag. (1), alínea c) da legislação 

em vigor) em contexto profissional real, por cada avaliador; 

- é obrigatória a testagem dos instrumentos a utilizar se os parâmetros profissionais ou educativos 

forem revistos;  

- os instrumentos de avaliação são aplicados uma única vez, após aprovação pela ANQ, por cada 

avaliador, no centro de competências, cuja avaliação é verificada através de um exame escrito e uma 

prática simulada, posteriormente realçada no relatório de autoavaliação submetido pelo centro. O 

exame escrito, já avaliado pelo avaliador, será apresentados ao avaliador externo para verificação; 

- os procedimentos de avaliação por si só não permitem ao centro a emissão de certificados de 

competência ao candidato. 

 

Público-alvo 
Qualquer pessoa com experiência adquirida previamente em contextos não formais e 

informais, fora da sua área de formação.  



 

 

 

Objetivo chave: reconhecimento e validação oficiais de qualificação e aprendizagens adquiridas através de 
experiência profissional, em atividades não formais e informais 
Objetivo específico: aumentar a mobilidade da mão de obra nacional no mercado laboral europeu. 
 
IMPLEMENTAÇÃO 

 
Atividades principais 
Implementação de centros onde os candidatos podem obter a validação das suas competências através de 
métodos não formais e informais 
Tempo: anualmente, em horário normal de expediente 
Local: em todo o país, em cidades como Bucareste, Braso ou Subiu. 
Participantes: autoridades, organizações e indivíduos 
 
Eficácia: Não há dados disponíveis quanto à percentagem da população que obteve a validação de 
competências através destes centros. 
 
Transferibilidade: Acredita-se que esta prática pode ser replicada noutros Estados-Membros, com a implementação 
destes centros de validação por parte do governo  ou organizações similares e podem ser adaptadas aos contextos 
nacionais para facilitar o seu acesso a todos. 



 

 

IDENTIFICAÇÃO - BOA PRÁTICA II 

 

Nome: SOSTRA – Recrutamento e formação de competências transversais para educadores de 

adultos  

Cidade e país: Roménia 

Organização/Responsável: CPIP; Orange Hill; Fondazione Hallgarten; Defoin; Universidade de Córdova; 

HAMK 

Tipologia: validação individual 

Descrição 

Projeto europeu com parceiros de diferentes países que identificou a importância e necessidades de 

competências transversais na Educação de Adultos na Europa e criou um sistema digital open-badge para a 

aprendizagem dirigido a educadores de adultos para reconhecimento e obtenção de competências, ou seja, 

atribuição de emblemas ou evidências digitais que funcionam como  microcredenciais. Estes emblemas (ex.: 

Mozilla  Open  Badge,  Badgr) sinalizam a participação em ações de formação ou desenvolvimento de 

competências  ou obtidas na sequência de uma certificação. A conceção do Open Badge traduz-se numa 

imagem ou ícone e respetiva descrição, com a identificação do beneficiário e da entidade formadora, das 

competências e critérios de evidência exigidos (ex.: um documento online) (Abramovich, Schunn, & Higashi, 

2013; Brauer & Ruhalahti, 2014). 

Porém, esta metodologia de validação de competências adquiridas não é oficial, nem regulamentada; trata-

se de uma prática implementada informalmente, de forma transversal. 

Objetivos chave: Validação de competências adquiridas e desenvolvimento de soft skills por educadores de 

adultos através de distintivos (badges) digitais. 

Objetivos específicos: 

- reconhecer a importância e necessidade de soft skills nos educadores de adultos no espaço europeu;  

- identificar e descrever objetivos de aprendizagem de 15 competências transversais chave; 

- desenvolver um instrumento de autoavaliação reflexiva online para soft skills; 

- criação colaborativa de um processo de aprendizagem em open badge e materiais educativos 

multimodais para melhoria de soft skills 
 
 

 
 

 

 

Público-alvo 

Educadores/formadores de adultos, gestores e técnicos de RH 

(recrutamento) em estabelecimentos educativos, consultores na área 

da educação e decisores políticos a nível local, regional, nacional e 

europeu.



 

 

IMPLEMENTAÇÃO 

Atividades principais 
O projeto SOSTRA desenvolveu 3 produtos, mas para o efeito considera-se apenas o terceiro, que tinha como 
objetivos: o desenvolvimento de um teste online de autorreflexão para avaliar e validar soft skills e criação de 
um sistema digital open-badge para a aprendizagem de novas competências transversais.  
Na pilotagem deste sistema participaram, presencialmente e a distância, 123 pessoas (educadores de adultos, 
investigadores, assistentes sociais) de vários países europeus e foram aprovados e atribuídos 274 distintivos  
Tempo: janeiro a junho de 2020 
Local: online 
Participantes: parceiros do projeto e participantes (grupo-alvo) 

 
Eficácia 

Na recolha de dados relativamente à aplicação dos distintivos, os participantes sentiram que o procedimento 

foi simples, ainda que um grupo identificasse algumas dificuldades. Conclui-se que a documentação e 

instruções deviam ser clarificadas e o sistema de atribuição de distintivos melhorado (ex.: em Open Badge 

Factory). Um dos grupos assinalou que há competências transversais que implicam outras e dificuldades em 

distinguir competências como inclusão, diversidade e respeito pelos outros, pelo que seria necessário 

critérios de avaliação mais detalhados para a atribuição dos distintivos, questões quanto ao seu 

reconhecimento oficial e, nos procedimentos de avaliação, muito era deixado à discrição do avaliador. Os 

participantes relataram que deveria haver mais níveis de avaliação e não apenas “validou” ou “não validou”, a 

par de questões de objetividade na autoavaliação. 

 
Transferibilidade 

Esta prática pode ser aplicada noutros Estados-Membros dado que pode ser inteiramente aplicada online. 

Desde que haja tradução dos conteúdos, qualquer cidadão independentemente do país pode aceder à 

plataforma e validar ou desenvolver novas competências.  



 

 

Boas práticas na Eslováquia 

 

 
 
 

IDENTIFICAÇÃO - BOA PRÁTICA I  

Nome: O SOM DO NEGÓCIO - Alavancar as Competências Empresariais dos Adultos para 

Mitigar Lacunas nas Competências Empresariais 
Cidade/País: Eslováquia 

Organização/Responsável: ICEP s.r.o.(Eslováquia); ECQ- Centro Europeu para a Qualidade (Bulgária); AKEP – 
Academia de Empreendedorismo Astiki Etairei ( Grécia); CSMKIK Csongrad Câmara Municipal de Comércio e 
Indústria (Hungria); AN-społeczna akademia nauk (Polónia); PRISM impresa sociale s.r.l.(Itália) 
Tipologia: validação individual 
Descrição 

O projeto Erasmus+ KA2 assentou em profícua cooperação e partilha de conhecimento e experiência entre os 

parceiros, assente nos princípios da “Agenda das novas competências e emprego” da Comissão Europeia 

sobre empreendedorismo, autoemprego e inovação. 

No Manifesto da Associação Europeia para a Educação de Adultos (Association for the Education of Adults, 

EAEA), a educação de adultos necessita de um enquadramento objetivo no âmbito de uma estratégia global 

de aprendizagem ao longo da vida e igualdade de circunstâncias para todos os sectores e formas de 

aprendizagem (formal, não formal e informal), dado que: 

- a educação de adultos é um bem comum e fator de transformação de vidas e sociedades; 

- a participação de todos os aprendentes deve ser estimulada, especialmente os de baixas qualificações. 

- Metodologias não formais de capacitação abarcam a criatividade, conhecimento e competências que os 

adultos já possuem e favorecem experiências de aprendizagem inspiradoras;  

- equipas e formadores profissionais e experientes são fundamentais para a implementação de métodos 

adequados de excelência e o sucesso do aprendente; 

- capacitação e inovação na educação de adultos; 

- cooperação (regional, europeia, global e institucional) é vital para a visibilidade da educação de adultos, 

para a aprendizagem entre pares  e transferência de inovação.  

 

Objetivos: específicos: (1) Equipar os formadores com ferramentas práticas e métodos inovadores no âmbito 

das competências básicas e transversais, competências de gestão inovadoras e espírito empreendedor; (2) 

Aplicar e promover uma abordagem não formal através da arte e música; (3) Fomentar as iniciativas de 

autoemprego entre adultos segundo as necessidades e antecedentes dos desempregados; (4) 

Promover/renovar competências de gestão dos adultos e fomentar a consciência da importância da inovação 

e da aprendizagem ao longo da vida, (5) Reconhecer e validar a aprendizagem não formal a nível europeu. 

 

 

Público-alvo 
- formadores de adultos 
- coaches empresariais, aprendentes adultos, peritos em desenvolvimento 
empresarial, membros da Enterprise Europe Network, departamentos de formação de 
empresas 
- profissionais da educação não formal, gestores de projeto, empresários, área da 
música 
- estabelecimentos de ensino 



 

 

IMPLEMENTAÇÃO 

Atividades principais 

No projeto foram desenvolvidos 4 produtos: ferramentas de aprendizagem da metodologia SOB, plataforma e 

documentário de aprendizagem e protocolo para certificação de competências, a abordar em mais pormenor.  

ICEP, responsável pelo protocolo, identificou um conjunto de conhecimentos e competências de gestão, 

cruzando a Classificação Europeia de Competências, Qualificações e Profissões (ESCO), o Quadro Europeu de 

Competências Empresariais (EntreComp) e o Quadro Europeu de Qualificações (QEQ) para certificar 

competências básicas e transversais, empreendedorismo e inovação empresarial,  a partir dos instrumentos 

de gestão do projeto partilhados durante a formação e inspirado nos critérios de sistemas de certificação de 

gestão de projetos e programas europeus.  O protocolo centrou-se numa estratégia de sustentabilidade com 

os seguintes objetivos: promover o desenvolvimento de um sistema por níveis e novas iniciativas no âmbito 

da competência de empreendedorismo; estabelecimento de parcerias comunitárias estratégicas; reformas 

curriculares; envolvimento dos empregadores e centros de emprego no desenvolvimento e avaliação destas 

competências na procura de emprego e no local de trabalho; promover a inovação nesta área contemplando 

diferentes contextos de aprendizagem e envolvendo as mais diversas entidades; perceber a natureza 

evolutiva do mercado de trabalho e formação profissional, sobretudo a incorporação da tecnologia digital 

como motor da inovação e a criatividade. 

Tempo: o projeto decorreu de 1/10/18 a 30/12/20. O produto identificado (PR4, o protocolo de certificação 

de competências foi implementado de 01/08/20 a 31/12/20. 

Local: online 

Participantes: organizações parceiras do projeto, grupos-alvo, estabelecimentos de formação. 

Eficácia 

• 23 formadores de adultos adquiriram conhecimentos, aptidões e ferramentas inovadoras  que 

combinaram o desenvolvimento empresarial com música rock;  

• 118 participantes na análise inicial e avaliação de necessidades 

• 91 formadores e outros peritos empresariais, aprendentes adultos, membros da Enterprise Europe 

Network, departamentos empresariais de formação training adquiriram competências profissionais 

para o desenvolvimento empresarial. 

• 345 profissionais interessados na educação não formal, na gestão de projetos e negócios, no mundo 

da música participaram em 6 eventos de divulgação (Multiplier Event) e receberam formação. 

• 133 candidatos a formadores solicitaram certificação de competências. 

• 2 propostas de criação de negócios a partir deste projeto. 



 

 

 
 

 

Transferibilidade 

ICEP desenvolveu uma estratégia de disseminação assente na identificação de agentes e instituições 

chave, para sensibilizar para a importância e compromisso na criação de sistemas de reconhecimento 

e certificação de competências  eficazes, transparentes e coerentes. 

Todos os resultados e produtos deste projeto estão disponíveis ao público no seu site, bem como através 

dos  respetivos parceiros nos diferentes países, 3 anos após o término, com diversidade linguística (mais 

de 7 línguas), com toda a informação também disponível na plataforma Erasmus+. 

 
Informação adicional  

O investimento no desenvolvimento de competências cria um ciclo virtuoso em que as competências mais 

procuradas e avançadas aumentam a produtividade e empregabilidade, apoiam a modernização da economia, 

asseguram a inclusão social e melhores condições de trabalho e de vida. Também, durante a implementação do 

projeto, e no período histórico que estamos a atravessar, o reforço de uma abordagem multi-stakeholder, 

especialmente quando falamos de validação e certificação de competências, tem sido fundamental. Manter a 

ligação entre os serviços públicos e as agências privadas de emprego (incluindo peritos e representantes da 

indústria empresarial nacional e internacional, centros de formação profissional, organizações de formação, 

parceiros sociais, e outras instituições) serve como plataforma para a troca de opiniões sobre iniciativas e boas 

práticas na inclusão socioeconómica. A falta de envolvimento das partes interessadas no planeamento e 

desenvolvimento da avaliação e antecipação de competências é vista como um obstáculo à elaboração de 

políticas fundamentadas. 

A abordagem do projeto Sound of Business pode inspirar projetos sobre inovação estratégica competitiva para 

PMEs, descobrir enquadramentos e práticas inovadoras para avaliar os recursos existentes, estimular e gerir a 

inovação e estabelecer uma estratégia competitiva a longo prazo. 

 



 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO - BOA PRÁTICA II 

Nome: ICEP Approved © Covid Manager Certification (www.iceponline.com/icep-approved-

courses/) 
Cidade e país: online 

Organização/Responsável: ICEP em colaboração com Audit, Itália  (www.verifiche.info)  

Tipologia: validação individual  

Descrição 

Em algumas regiões do norte de Itália e outras zonas europeias, o perfil do Gestor Covid começou a ser 

regulado e exigido e é uma mais-valia no contexto profissional e empresarial. O Gestor Covid é a figura chave 

na organização ou empresa que coordena e operacionaliza as ações necessárias à contenção e prevenção 

Covid (visitas à página eletrónica, recolha de dados, reuniões com a administração, elaboração do plano de 

intervenção, auditorias periódicas) e articula com os organismos de controlo da epidemia. 

Previsivelmente, este perfil ganhará cada vez mais importância e estas competências podem ser facilmente 

adaptadas à gestão de outras situações de emergência e necessidades relacionadas com a saúde no local de 

trabalho.  

O parceiro italiano Audit (um centro de competências certificado) tem ministrado formação à medida destas 

competências para profissionais. ICEP delineou um regime de Certificação das competências básicas deste 

perfil profissional e desenvolveu um exame de validação destas aprendizagens e certificação destes 

trabalhadores, para permitir a sua entrada no mercado laboral e acrescentar aos seus CV e portefólio de 

competências. 

Objetivo chave: assegurar transparência no reconhecimento e validação das competências pessoais e 

profissionais para aumentar o valor e competitividade profissionais intrínsecas do indivíduo no setor laboral.  

Objetivo específicos: validar aprendizagens dos participantes na formação ministrada pelos parceiros, sobre 

as questões da gestão Covid. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Público-alvo 
Profissionais empregados ou desempregados que adquiriram aptidões específicas 

através de formação não formal ou experiência profissional no setor identificado 

(normas Covid). 

http://www.iceponline.com/icep-approved-courses/
http://www.iceponline.com/icep-approved-courses/
http://www.verifiche.info/


 

 

 

IMPLEMENTAÇÃO 

Atividades principais 

ICEP Approved © Training Courses são ações de formação ministradas pelos respetivos centros (ICEP 

Approved © Competence Centre), presencial ou remotamente. Estes centros de competências  desenvolvem 

as atividades segundo parâmetros de eficácia e eficiência, com base nos requisitos de ICEP CertiSkill e, 

também, centros de avaliação para a atribuição de certificação de competências não formais, entre outras 

formações.  Para a concessão dos certificados de competências adquiridas é necessário: 1) submissão de 

candidatura; 2) verificação do cumprimento dos requisitos; 3) Prova na plataforma online 

(www.competenceinstitute.com); 4) Emissão do certificado; 5) Acompanhamento e apoio ao indivíduo 

certificado. 

 

Termpo: desde maio de 2020 

Local: online (www.competenceinstitute.com) 

Participantes: ICEP & Audit in Italy 

 
Eficácia 
Investir numa certificação pessoal é uma mais-valia para um profissional moderno e abre caminho para uma 

atualização permanente e regular (anual, trienal ou quinquenal, dependendo do perfil) para manter a sua 

certificação. Na perspetiva do empregador, uma certificação emitida por entidade terceira, segundo 

parâmetros internacionais, é garantia efetiva das competências específicas e práticas do trabalhador, em vez 

de qualificações genéricas. Perante alguma dificuldade, o empregador pode reportar qualquer não 

conformidade ou necessidade de melhoria das competências ao Instituto de Certificação. Até março de 2022, 

ICEP formou e certificou 163 pessoas como gestor Covid. 

 
Transferibilidade 

Para a certificação de competências não formais relacionadas com perfis profissionais que não exigem  

acreditação pelos organismos nacionais de certificação, ICEP concebeu, atualiza e alarga regularmente vários 

sistemas de certificação para diferentes perfis profissionais, com base em regulamentos nacionais e 

internacionais, tais como normas ISO (em particular ISO/IEC 17024:12) e classificações ESCO.  

Uma vez que este processo se baseia em padrões internacionais, podem ser facilmente replicados e 

adaptados noutros países, contextos de aprendizagem e para outros grupos-alvo específicos ou genéricos 

http://www.competenceinstitute.com/
http://www.competenceinstitute.com/
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5. Conclusões 

 

O Consórcio fez a análise com base num perfil de adulto tipo com as seguintes características: mais de 18 

anos, homem ou mulher, desempregado ou empregado, regra geral com salário baixo ou numa situação de 

precariedade laboral, oriundo de uma situação mais vulnerável, com baixas qualificações/competências, 

como migrantes, requerentes de asilo ou noutras circunstâncias de risco (institucionalizadas, reclusas, 

beneficiários de apoio social). 

O relatório nacional de cada parceiro no estudo demonstrou que na maior parte dos países o 

reconhecimento e validação de competências assenta num conjunto de ferramentas, metodologias e 

políticas, implementadas por diferentes entidades, públicas ou privadas, que trabalham com públicos 

vulneráveis (migrantes, refugiados, jovens, adultos isolados, ...). Contudo, é no setor público que 

encontramos a maior parte das estruturas de RVC, com exceção da Irlanda, onde o setor privado é mais 

ativo.  

A comparação também permitiu perceber que em alguns países, nomeadamente, Portugal, França, Irlanda 

e Roménia, os processos RVC estão implantados, enquadrados legalmente e integrados nos sistemas 

nacionais de qualificações. Estes instrumentos foram apropriados pelos diferentes agentes nos setores 

público e privado para a validação de competências adquiridas fora do sistema formal de educação e 

suporte da ALV, prova da sua normalização e aceitação. 

Na maior parte dos países o acesso às oportunidades de reconhecimento e validação exigem o pagamento 

de uma certa quantia, às vezes, centenas de euros. Contudo, alguns oferecem bolsas de formação e 

financiamento para apoio de quem necessita.  

Paralelamente, há casos em que o processo é gratuito. Na Irlanda há formação e programas de educação 

não formal integralmente financiados pelo Estado. Em Portugal o processo é totalmente gratuito e,  
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atualmente, os adultos recebem uma compensação financeira (mais de 500€) aquando da certificação, 

desde que tenham a sua situação fiscal e perante a segurança social regularizada. Já no Chipre, apenas se 

dois familiares já frequentam a formação, o terceiro pode frequentar de graça. Em Itália também há a 

possibilidade de apoio público. Na Eslováquia o financiamento é vital para o desenvolvimento de processos 

de validação e neste momento está mais afeto a projetos isolados de validação do que para o 

desenvolvimento de um sistema geral. Por último, na Roménia não há financiamento disponível a nível 

nacional para aceder às oportunidades de RVC. 

Noutro ponto do estudo, o consórcio recolheu e analisou os testemunhos sobre necessidades a lacunas. A 

maioria dos parceiros concentrou-se em grupos sociais vulneráveis, como a Roménia que trabalhou sobre 

o sistema prisional, ou o Chipre com migrantes, refugiados e requerentes de asilo. Estes elementos 

trouxeram ao estudo uma perspetiva interessante sobre a necessidade de medidas específicas dentro do 

sistema de Educação de Adultos. As diferentes auscultações permitiram perceber os principais obstáculos 

para aprendentes e para educadores. 

Para aprendentes, os obstáculos são sobretudo financeiros, linguísticos, burocráticos e de falta de 

informação. 

Com mais pormenor, o Chipre fundamentou de que forma estes obstáculos reduzem as oportunidades. Na 

Irlanda, a dificuldade está na terminologia e linguagem dos resultados de aprendizagem dos referenciais de 

competências. Em Portugal as dificuldades são a falta de equipamentos digitais e de conectividade, a 

distância associada à escassez de transporte público e questões de género, onde as mulheres abandonam 

mais os processos pela pressão e discriminação social, sobretudo em certos contextos. Na Roménia a 

situação aparenta maior gravidade do que noutros países, dado que, para além do já referido, verifica-se a 

falta de centro de formação e um desconhecimento generalizado sobre estas possibilidades de validação 

de competências adquiridas informalmente. 

No caso dos educadores, alguns participantes franceses identificaram discrepâncias entre as expetativas 

apresentadas nas publicações oficiais e a qualidade das respostas aquando da avaliação. É claro que  há um  
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conjunto de competências que são trabalhadas e não são tidas em consideração, por exemplo, no sistema 

educativo italiano. Estas fragilidades fragmentam os processos de validação e os profissionais não se 

sentem suficientemente preparados para medir resultados de aprendizagens. No caso da Irlanda, foi 

descrita uma situação interessante: para obter uma certificação idónea, o candidato pode ter de interagir 

com o sistema formal, frequentando aulas, elaborando trabalhos, etc. Em Portugal foi elencado um 

conjunto de barreiras interligadas: escassez e precariedade de recursos humanos, equipamentos e tempo 

para responder às solicitações e gerir os processos, sobretudo com indivíduos com baixas qualificações e 

competências; elevados níveis de absentismo por parte dos adultos; falta de apoio por parte dos 

empregadores. 

Também a Roménia aponta várias dificuldades: pouca ou nenhuma informação disponível sobre esta 

metodologia ou que efeito tem no contexto laboral; também não tem articulação com a formação contínua 

ou prosseguimento de estudos; falta de cooperação entre agências e entidades e mesmo falta de interesse 

por parte dos responsáveis governamentais e outras entidades não governamentais e dos agentes 

económicos na implementação de um sistema dual. Por fim, na Eslováquia o processo de validação de 

aprendizagens não formais e informais ainda não está bem estabelecido, apesar do normativo já em vigor. 

Quanto às Boas Práticas, é possível concluir que em todos os países estão implementados metodologias e 

procedimentos de reconhecimento e validação de competências adquiridas em contextos não formais e 

informais que nos merecem atenção pela sua eficácia, criatividade e aplicabilidade noutros contextos 

europeus.  Mas temos a perceção de que os processos de RVCC têm de ser reforçados junto dos grupos 

sociais mais vulneráveis, nomeadamente, refugiados, jovens e adultos de baixas qualificações, que 

abandonaram o ensino, etc. Estes são públicos que necessitam de apoio e a singularidade do processo 

torna-o facilmente maleável a diferentes grupos, especialmente quem tem baixas qualificações e 

competências. 
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No caso de Portugal, um adulto pode obter uma certificação parcial e concluir mais tarde com formação 

nas áreas em falta (por exemplo, frequentando um curso de formação em competências digitais). Contudo, 

um processo de RVC exige competências em português e os casos de imigrantes que conseguiram obter a 

certificação já tinham algum tempo de permanência no território e adquirido competências de língua.   

Além do reconhecimento e validação de competências adquiridas, também é importante dotar estes 

aprendentes de outras competências: em línguas, administrativas (para lidar com a burocracia), financeiras 

e, claro, digitais. 

Também foi possível concluir que os processos de RVC ganham em tornar-se mais disponíveis e acessíveis 

aos seus utilizadores, mais divulgados e alargados a outros públicos, valorizando os canais de comunicação 

e interligação de todos os instrumentos. 

Estas discussões entre profissionais também permitiram identificar o que não corre bem nos diferentes 

países e pontos em comum que carecem de uma abordagem no reconhecimento e validação de 

competências informais e não formais. Em primeiro, a clarificação e acessibilidade do processo de RVC e 

dos seus instrumentos permitiria ultrapassar a falta de informação, com impacto, quer junto dos potenciais 

beneficiários, quer dos profissionais que os acompanham. Outra das questões levantadas prende-se com as 

características do processo. Sendo um processo que depende dos conhecimentos e competências 

adquiridas, sobretudo, em contextos profissionais e sociais, está mais dirigido a adultos com alguma 

experiência de vida. Em Portugal, por exemplo, o processo só está disponível para adultos com mais de 23 

anos ou com 3 anos completos de experiência laboral. 

Em resumo, a validação e reconhecimento de competências adquiridas informal e não formalmente é 

recente, visível sobretudo na falta de informação, de comunicação e de rigor de muitos dos instrumentos e 

medidas em vigor. São práticas ainda pouco implementadas e pouco disseminadas por todos os setores, 

alguns, mesmo, só reconhecem qualificações escolares formais.  

É, por isso, fundamental tornar estes instrumentos acessíveis, mais divulgados e, sobretudo, demonstrar a 

sua eficácia junto de públicos desfavorecidos. Aqui, o estabelecimento de parcerias com os atores locais 

(autarquias, empregadores, etc.) é muito importante para enraizar este processo.   
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6. Glossário 
 

Aprendizagem: Processo cumulativo no qual os indivíduos assimilam gradualmente ideias cada vez mais 

complexas e abstratas (conceitos, categorias e modelos, comportamento) e/ou adquirem aptidões e 

competências.15 

Aprendizagem formal: “a aprendizagem que tem lugar num ambiente organizado e estruturado, 

especificamente dedicado à aprendizagem, e que conduz normalmente à atribuição de uma qualificação” 

(certificado e/ou diploma) e é intencional por parte do aprendente. 

Aprendizagem não formal: “desenvolvida através de atividades planeadas” não explicitamente concebidas 

para ensino, mas ”com recurso a alguma forma de apoio à aprendizagem” e é intencional por parte do 

aprendente. 

Aprendizagem informal: “a aprendizagem que decorre das atividades da vida quotidiana relacionadas com 

o trabalho, com a família ou com o lazer e que não é organizada nem estruturada em termos de objetivos, 

duração ou apoio à aprendizagem [e] pode ser involuntária do ponto de vista do aprendente” 16  

Aptidões: Capacidade de aplicar conhecimentos e know-how para completar tarefas e resolver problemas. 

No contexto do Quadro Europeu de Qualificações, as capacidades são descritas como cognitivas (ou seja, 

envolvendo o uso de pensamento lógico, intuitivo e criativo) ou práticas (ou seja, envolvendo destreza 

manual ou o uso de métodos, materiais, ferramentas e instrumentos).17 

Avaliação (de competências): A soma dos métodos e processos utilizados para avaliar os resultados de um 

indivíduo (conhecimentos, aptidões e/ou competências), geralmente conducentes à certificação. 

Certificado/diploma: Documento oficial emitido por entidade autorizada que atesta as realizações de um 

indivíduo de acordo com um procedimento de avaliação. 

Certificação: Processo formal de validação de competências adquiridas pelo indivíduo em resultado de um 

procedimento de avaliação e materializado em certificados e/ou diplomas. 

 

 
15 Commission européenne,“Common European principles for validation of non-formal and informal learning”, p10. Disponível em: 
https://www.cedefop.europa.eu/files/etv/Information_resources/EuropeanInventory/publications/EC_common_principles_validati
on_20040303.pdf 
16 Ibid, p 10 
17 Bjonarvold, Jens ; Colardyn Danielle, Validation of Formal , Non-Formal and Informal Learning : policy and practices in EU Member 
States, European Journal of Education, Vol 39, N°1, 2004, p 71 
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Competência: a capacidade reconhecida para mobilizar os conhecimentos, as aptidões e as atitudes em 

contexto de trabalho, de desenvolvimento profissional, de educação e de desenvolvimento pessoal. (DL n.º 

14/2017, de 26 de janeiro) 

Conhecimento: é constituído por factos e números, conceitos, ideias e teorias já existentes que facilitam a 

compreensão de um determinado setor do conhecimento ou disciplina.18 

Qualificação: (a) “o resultado formal de um processo de avaliação e validação, obtido quando um órgão 

competente decide que um determinado indivíduo alcançou um resultado de aprendizagem conforme com 

determinadas exigências” ou obteve resultados positivos na realização de um teste/exame; (b) requisito 

para o acesso a uma profissão ou progressão na carreira. 

Reconhecimento: (a) Reconhecimento formal: o processo de atribuição do estatuto oficial às competências, quer 

através da emissão de certificados, quer através da emissão de equivalências, unidades de crédito ou validação das 

competências adquiridas e/ou b) reconhecimento social : quer através do reconhecimento do valor das 

competências pelos agentes económicos e sociais. 

Resultados de Aprendizagem: “aquilo que o aprendente sabe, compreende e é capaz de realizar aquando 

da conclusão do processo de aprendizagem, em termos de conhecimentos, aptidões e competências.17 

Validação: processo de reconhecimento e avaliação de competências (conhecimentos, aptidões, atitudes) 

adquiridas ao longo da vida em diferentes contextos, por norma por entidade autorizada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Recomendação do Conselho Europeu sobre as Competências Essenciais para a Aprendizagem ao Longo da Vida, 22,maio 2018, 
(2018/C 189/01) 
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