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1. Introdução
1.1 Objetivos e finalidade
Este relatório foi realizado pela Rinova, como resultado principal do IO6 para o
projeto Crafts 3.0. O objetivo do IO6 é fornecer um documento de referência com
recomendações para validação, certificação e acreditação, destinado aos decisores
políticos, instituições educativas, prestadores de EFPI e EFPC, parceiros sociais e outros
organismos intermediários, com o contributo de todos os parceiros, de modo a fornecer
recomendações, destinadas aos decisores políticos, instituições educativas, prestadores
de EFPI e EFPC, parceiros sociais e outros organismos intermediários para apoiar o
aperfeiçoamento das políticas de certificação e acreditação decorrentes da aplicação
prática das duas fases piloto do projeto Crafts 3.0. Este relatório final visa explorar, tanto
a nível nacional como a nível europeu/coletivo, as opções que estão disponíveis para os
parceiros no sentido da futura validação, acreditação ou certificação do programa de
estudos do Crafts 3.0.

O relatório consiste em:
1) Uma análise comparativa sobre o estado atual de desenvolvimento e as
possibilidades futuras de acreditação, certificação e validação de Métodos de
Aprendizagem Inovadores baseados nas TIC no EFP para os Setores do Artesanato na
Europa. A nível europeu, isto inclui uma descrição de três pilares essenciais da
política da UE que visam promover a integração dos quadros de acreditação nos
países membros:
* O Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos (ECTS) no
domínio do Ensino Superior;
* O Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação Profissionais (ECVET) no
domínio do ensino e formação profissionais (EFP);
* O Quadro Europeu de Qualificações (QEQ), do qual o ECVET é um dos principais
pilares.
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2) Relatórios Nacionais de cada parceiro que fornecem um contexto e um histórico
sobre validação, certificação e acreditação no EFP para o Setor do Artesanato no
vosso país, e como isto se enquadra com as estruturas europeias.
3) Uma avaliação da implantação piloto da aplicação de aprendizagem móvel (IO3),
plataforma

multilingue

de eLearning (IO4),

e

conjunto

de

aplicações

de

aprendizagem móvel (IO5)
4) Finalmente algumas conclusões, decorrentes do processo de implantação e
fundamentadas por esses resultados e elementos, que se destinam a reforçar o
potencial de transferibilidade desses resultados, maximizando o conhecimento e a
utilização dos produtos artesanais por parte de decisores políticos, instituições
educativas, partes interessadas e outros potenciais utilizadores.

1.2. Metodologia de investigação
1.2.1 A investigação e produção do Relatório foram lideradas pela Rinova, o parceiro
principal na produção do IO6, com o contributo dos parceiros do projeto. O Relatório inclui
perspetivas nacionais de Espanha, Reino Unido, Grécia, Polónia, Portugal e Roménia.

1.2.2 A Rinova produziu um Quadro de Investigação que foi distribuído aos parceiros. Este
Quadro de Investigação consistia em:


Uma explicação da abordagem ao IO6, os resultados a gerar e como os parceiros irão
contribuir para esses resultados;



O formato do relatório inicial do Relatório de Análise Comparativa Nacional e
Europeia, incluindo o projeto inicial de texto para secções do Relatório e o modelo
do Relatório Nacional - que incluía orientações e um conjunto de questões a
considerar e fornecia o formato para cada parceiro redigir os resultados.

1.2.3 A Rinova reviu os relatórios nacionais e procedeu à análise dos resultados, de modo a
produzir uma análise comparativa europeia.
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1.2.4 Mediante consulta e acordo com os parceiros, a Rinova produziu uma metodologia
comum para a implantação da pilotagem do Programa de Estudos e instruiu os parceiros
sobre a forma de o aplicar durante a atividade de formação de capacitação na Roménia em
abril de 2019. A primeira fase-piloto centrou-se na Aplicação de Aprendizagem Instrucional
Móvel (IO3) e na Plataforma Multilingue de e-Learning (IO4).

1.2.5 Em articulação com a Innoquality Systems, a Rinova propôs e acordou uma
metodologia para a monitorização e avaliação da primeira fase piloto. Os parceiros
partilharam as reações e recomendações da avaliação na Quarta Reunião de Parceria na
Grécia.

1.2.7 Os resultados da avaliação da primeira fase piloto indicaram uma metodologia comum
para a segunda fase piloto que foi acordada pelos parceiros. A Rinova instruiu os parceiros
sobre a forma de aplicar esta metodologia. Esta fase foi centrada na Plataforma Multilingue
de e-Learning (IO4) e no conjunto de Aplicações Móveis (IO5).

1.2.8 Em articulação com a Innoquality Systems, a Rinova propôs e acordou uma
metodologia para a monitorização e avaliação da segunda fase de pilotagem. Os parceiros
partilharam o feedback e as recomendações da avaliação no final deste processo.

1.2.9 A Rinova produziu uma Revisão avaliando ambas as fases piloto com recomendações
para validação, certificação e acreditação sobre a utilização de métodos inovadores de
ensino-aprendizagem baseados nas TIC no EFP para os setores do artesanato na Europa, que
está incorporada no presente relatório.

1.2.10 A Rinova integrou e finalizou os resultados nesta versão final do Guia.
A Innoquality Systems integrou os resultados da avaliação e o feedback num Relatório de
Avaliação final, incluindo recomendações para divulgação e exploração, com especial
incidência nos decisores políticos a nível nacional e europeu.
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1.3 Contexto
O projeto Crafts 3.0 produziu um Programa de Estudos ECVET (IO1), mapeando os
conhecimentos, aptidões e competências que professores e formadores de artesanato
necessitam para utilizar métodos inovadores de ensino/aprendizagem baseados nas TIC no
EFP para os setores do artesanato na Europa. Nesta base, desenvolveu conteúdos para
quatro Módulos de Formação sobre métodos de ensino-aprendizagem baseados em TIC no
EFP para os setores do artesanato (IO2). Cada um destes Módulos de Formação está
dividido em Unidades com conteúdos de aprendizagem especificados para cada uma. Estes
módulos de e-learning foram pilotados e avaliados por professores e formadores de
artesanato e pelos aprendentes com quem trabalham em cinco países: Espanha, Reino
Unido, Grécia, Polónia e Portugal. Como desenvolvimento adicional, o projeto criou uma
Aplicação de Aprendizagem Móvel Instrucional (IO3) destinada a facilitar a conceção e
criação de novas Aplicações de Aprendizagem (IO5) pelos próprios professores de
artesanato. Estes recursos e conteúdos de aprendizagem estão a ser disponibilizados
gratuitamente numa Plataforma Multilingue de eLearning (IO4) como um Recurso Educativo
Aberto.

Embora não seja um objetivo deste projeto assegurar uma qualificação profissional
certificada para o programa de estudos que possa ser universalmente reconhecida, um
objetivo central do IO6 é a exploração de diferentes opções para a parceria em relação à
acreditação, certificação e validação do Programa de Estudos Crafts 3.0 a nível nacional e
europeu.

Isto desenvolve-se a dois níveis. Primeiro, o nível europeu, onde são discutidas opções em
relação ao ECTS e ECVET. Além disso, dado que a situação nacional para a prestação de
formação e aprendizagem de artesanato inovadora baseada nas TIC é tão diferente em cada
um dos países parceiros, os capítulos nacionais visam explorar diferentes opções para a
acreditação a nível nacional e descrever os passos básicos que teriam de ser dados para
desenvolver o programa de estudo ou partes do mesmo no contexto do panorama
educacional nacional de cada parceiro e dos correspondentes Quadros Nacionais de
Qualificação (QNQ).
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1.4 Acreditação, certificação e validação
Antes da discussão de diferentes opções a nível europeu e nacional é importante ter um
entendimento comum dos termos acreditação, certificação e validação:
1.4.1 Acreditação
Acreditação1 significa que o funcionamento de uma instituição ou a elaboração de um
determinado programa é autorizado por um organismo legalmente habilitado para o fazer.
O organismo pode ser um ministério governamental ou uma agência de acreditação ou de
garantia da qualidade dedicada à verificação de aspetos da prestação do ensino superior. A
acreditação é um processo externo. Para a obter, as instituições e programas têm de
satisfazer as condições impostas pelo exterior. Assim, a acreditação proporciona confiança
no valor e credibilidade dos vários tipos de avaliação da conformidade e representa o último
nível de controlo da validade dos serviços de avaliação da conformidade, tanto em áreas
voluntárias como regulamentadas. Em relação aos prestadores de formação 2, acreditação
significa um processo de garantia de qualidade através do qual um estatuto de acreditação
de educação é concedido a um prestador de educação ou formação, demonstrando que foi
aprovado pelas autoridades legislativas ou profissionais relevantes por ter cumprido normas
pré-determinadas. Em relação aos cursos de EFP3, significa o reconhecimento formal de que
um curso profissional está em conformidade com os princípios e diretrizes nacionais para a
acreditação e com um quadro nacional de qualificações. Isto significa que:


o seu conteúdo e normas são adequados à qualificação;



cumpre o objetivo para o qual foi desenvolvido; e



baseia-se nas normas nacionais de competência, onde elas existem.

1

http://eurorecognition.eu/Manual/EAR%20HEI.pdf

2

http://www.eqavet.eu/qc/gns/glossary/a/accreditation-education-training-

provider.aspx
3

http://www.eqavet.eu/qc/gns/glossary/a/accreditation-vet-courses.aspx
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1.4.2 Certificação
A certificação é um procedimento formal pelo qual uma pessoa ou agência acreditada ou
autorizada avalia e verifica (e atesta por escrito através da emissão de um certificado) os
atributos, características, qualidade, qualificação ou estatuto dos indivíduos ou
organizações, bens ou serviços, procedimentos ou processos, ou eventos ou situações, de
acordo com os requisitos ou normas estabelecidas.4 O resultado da certificação bemsucedida é o certificado concedido à organização pelo organismo de certificação.
Certificação em relação aos resultados da aprendizagem5 significa um processo de emissão
de um certificado, diploma ou título de resultado de aprendizagem que atesta formalmente
que um conjunto de resultados de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)
adquiridos por um indivíduo foram avaliados e validados por um organismo competente em
relação a uma norma pré-definida. A certificação pode validar o resultado da aprendizagem
adquirida em contextos formais, não formais ou informais.
1.4.3 Validação
Validação significa uma verificação, em que os requisitos especificados são adequados para
uma utilização pretendida. Em relação aos resultados de aprendizagem, validação significa o
processo de confirmação de que certos resultados de aprendizagem avaliados alcançados
por um aprendente correspondem aos resultados específicos que podem ser exigidos para
uma unidade ou uma qualificação.

4

http://www.businessdictionary.com/definition/certification.html

5

http://www.eqavet.eu/qc/gns/glossary/c/certification-learning-outcomes.aspx
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2 Nível Europeu
A nível europeu, o projeto Crafts 3.0 destinou-se especificamente a produzir um programa
de estudos em conformidade com os quadros europeus de acreditação para o EFP. Estes
enquadram-se no Sistema Europeu de Transferência de Créditos (ECTS).

2.1 ECTS
O ECTS é um sistema de créditos que é aplicado principalmente no Espaço Europeu do
Ensino Superior (EHEA) concebido para facilitar a circulação de estudantes entre diferentes
países e/ou instituições. Uma vez que se baseiam nos resultados da aprendizagem e na
carga de trabalho de uma atividade de aprendizagem, um aprendente pode transferir os
seus créditos ECTS de uma universidade para outra, de modo a que sejam adicionados para
contribuir para um programa de graduação ou formação de um indivíduo. O ECTS tem como
objetivo tornar a aprendizagem mais centrada no aprendente. É uma ferramenta
fundamental no Processo de Bolonha, que tem como objetivo tornar os sistemas nacionais
mais compatíveis. O ECTS também ajuda no planeamento, produção e avaliação de
programas de aprendizagem, tornando-os mais transparentes.

O ECTS pode ser aplicado a todos os programas, qualquer que seja o modo de execução
(baseado na sala de aula, no trabalho, à distância) ou o estatuto do aprendente (a tempo
inteiro, a tempo parcial), e a todos os tipos de contextos de aprendizagem (formal, não
formal e informal).

Um dos principais elementos do ECTS é o chamado "crédito ECTS". Os créditos ECTS
expressam o volume de aprendizagem com base nos resultados de aprendizagem definidos
e na sua carga de trabalho associada. Os resultados de aprendizagem refletem o que o
indivíduo sabe, compreende e é capaz de fazer após a conclusão de um processo de
aprendizagem. Exprimem o nível de competência atingido pelo aprendente e verificado por
avaliação. A realização dos resultados de aprendizagem tem de ser avaliada através de
procedimentos baseados em critérios claros e transparentes. De modo a facilitar a
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avaliação, os resultados de aprendizagem têm de ser verificáveis. Os resultados de
aprendizagem são também utilizados em quadros de qualificação europeus e nacionais para
descrever o nível da qualificação individual.

60 créditos ECTS são atribuídos aos resultados da aprendizagem e à carga de trabalho
associada de um ano académico a tempo inteiro ou o seu equivalente. A correspondência
da carga de trabalho a tempo inteiro de um ano académico para 60 créditos é
frequentemente formalizada pelas disposições legais nacionais. Na maioria dos casos, a
carga de trabalho varia entre 1 500 e 1 800 horas para um ano académico, o que significa
que um crédito corresponde a 25 a 30 horas de trabalho. Contudo, é de notar que estas
durações são meramente indicativas e que os créditos são atribuídos com base na conclusão
satisfatória dos resultados de aprendizagem no respetivo nível, e não com base no número
de horas de aprendizagem concluídas.

As autoridades nacionais devem indicar quais as instituições que têm o direito de conceder
créditos ECTS. Os créditos são atribuídos a aprendentes individuais após terem concluído as
atividades de aprendizagem requeridas e alcançado os resultados de aprendizagem
definidos, de acordo com o resultado de uma avaliação adequada. Se os aprendentes
tiverem alcançado resultados de aprendizagem noutros contextos ou durações de
aprendizagem formais, não formais ou informais, os créditos podem ser atribuídos através
de avaliações e reconhecimento desses resultados de aprendizagem. Um aprendente pode
acumular créditos de modo a:


Obter qualificações, tal como exigido pela instituição de graduação



Documentar realizações pessoais.

Os créditos são concedidos quando uma avaliação adequada demonstra que os resultados
de aprendizagem definidos foram alcançados no respetivo nível. Os métodos de avaliação
incluem toda a série de testes/exames escritos, orais e práticos, projetos e portfólios que
são utilizados para avaliar o progresso dos aprendentes e verificar a obtenção dos
resultados de aprendizagem de uma unidade ou módulo de curso, enquanto que os critérios
de avaliação são descrições do que se espera que o aprendente faça, a fim de demonstrar
que um resultado de aprendizagem foi alcançado. Para serem adequados, os métodos e
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critérios de avaliação escolhidos para uma componente educacional têm de estar em
consonância com os resultados de aprendizagem que foram definidos para a mesma e com
as atividades de aprendizagem que tenham tido lugar.

O panorama da aprendizagem no ensino superior está a mudar com o rápido
desenvolvimento de oportunidades de aprendizagem mais diversificadas e flexíveis incluindo a aprendizagem mista, novas formas de aprendizagem on-line aberta, Curso
Online Aberto a Todos (MOOC), Recursos Educativos Abertos (OER), aprendizagem baseada
no trabalho, aprendizagem autodirigida, percursos de aprendizagem individuais,
desenvolvimento profissional contínuo.

O novo Guia ECTS afirma explicitamente que o ECTS pode ser aplicado a todos os contextos
de aprendizagem ao longo da vida. Além disso, encoraja os prestadores do ensino superior
formal a oferecerem possibilidades de atribuição de créditos por resultados de
aprendizagem adquiridos fora do contexto de aprendizagem formal através de experiência
de trabalho, trabalho voluntário, estudo independente, desde que esses resultados de
aprendizagem satisfaçam os requisitos das suas qualificações ou componentes. O
reconhecimento dos resultados de aprendizagem obtidos através da aprendizagem não
formal e informal deve ser automaticamente seguido da atribuição do mesmo número de
créditos ECTS associados à parte correspondente do programa formal.

2.2 ECVET
O ECVET é o sistema europeu equivalente de transferência de créditos para a área da
formação profissional. É muito semelhante ao ECTS e destina-se a facilitar a transferência,
acumulação e reconhecimento de resultados de aprendizagem avaliados de indivíduos que
visam alcançar uma qualificação no ensino e formação profissional (EFP). Tal como o ECTS, o
ECVET facilita e apoia os aprendentes na formação do seu próprio percurso de
aprendizagem através da acumulação de créditos.
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O ECVET destina-se a jovens em formação profissional inicial, aprendizes, adultos em
formação contínua e, de um modo mais geral, a qualquer pessoa em percursos de
aprendizagem formais, não formais ou informais e visa:


Promover e facilitar os seus percursos de aprendizagem ao longo da vida, permitindo
a avaliação, transferência, validação e reconhecimento dos seus resultados de
aprendizagem, com vista à obtenção de qualificações;



Encorajar e facilitar a colaboração entre autoridades de qualificação a nível nacional,
regional ou setorial, e entre prestadores de formação, a fim de permitir a cada um
desenvolver as disposições mais adequadas no seu domínio específico para o
reconhecimento dos resultados de aprendizagem dos indivíduos envolvidos na
formação profissional, especialmente se se tirar partido da mobilidade geográfica.

Assim, o ECVET é uma de um conjunto de iniciativas, todas elas contribuindo para:


Melhorar a qualidade dos sistemas e práticas de formação profissional e adequar os
sistemas de qualificação às necessidades, tanto dos cidadãos como do mercado de
trabalho, reforçando a dimensão europeia do EFP;



Melhorar a qualidade da mobilidade geográfica dos beneficiários dos programas da
União Europeia, em conformidade com a Carta Europeia da Qualidade da
Mobilidade, que estabelece que, quando uma pessoa passa tempo no estrangeiro
para fins de estudo ou destacamento, a organização de origem deve comprometerse a reconhecer períodos de mobilidade adequados.

2.3 Quadro Europeu de Qualificações (QEQ)
O Quadro Europeu de Qualificações (QEQ) é um quadro de referência europeu comum cujo
objetivo é tornar as qualificações mais legíveis e compreensíveis nos diferentes países e
sistemas. Abrangendo qualificações a todos os níveis e em todos os subsistemas de
educação e formação, o Quadro Europeu de Qualificações proporciona uma visão global das
qualificações nos 39 países europeus atualmente envolvidos na sua implantação.

O núcleo do QEQ é os seus oito níveis de referência definidos em termos de resultados de
aprendizagem, ou seja, conhecimento, competências e autonomia-responsabilidade. Os
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resultados da aprendizagem expressam o que os indivíduos sabem, compreendem e são
capazes de fazer no final de um processo de aprendizagem. Os países desenvolvem quadros
nacionais de qualificações (QNQ) para implantar o QEQ.

Cada um dos 8 níveis é definido por um conjunto de descritores que indicam os resultados
de aprendizagem relevantes para as qualificações a esse nível em qualquer sistema de
qualificações.
Conhecimento
No contexto do QEQ, o
conhecimento é descrito
como teórico e/ou factual.

Competências
Responsabilidade e autonomia
No contexto do QEQ, as
No contexto do QEQ,
competências são descritas responsabilidade e autonomia é
como cognitivas (envolvendo descrita como a capacidade do
o uso de pensamento lógico, aprendente de aplicar
intuitivo e criativo) e práticas conhecimentos e competências
(envolvendo destreza manual de forma autónoma e com
e o uso de métodos,
responsabilidade
materiais, ferramentas e
instrumentos).
Nível 1
Conhecimentos gerais básicos Competências básicas
Trabalhar ou estudar sob
Os resultados
necessárias para realizar
supervisão direta num contexto
de
tarefas simples
estruturado
aprendizagem
relevantes para
o Nível 1 são
Conhecimento factual básico Competências cognitivas e Trabalhar ou estudar sob
Nível 2
de um campo de trabalho ou práticas básicas necessárias supervisão com alguma
Os resultados
estudo
para utilizar a informação
autonomia
de
relevante a fim de realizar
aprendizagem
tarefas e resolver problemas
relevantes para
quotidianos utilizando regras
o Nível 2 são
e ferramentas simples
Conhecimento de factos,
Um leque de competências Assumir a responsabilidade pela
Nível 3
princípios, processos e
cognitivas e práticas
conclusão de tarefas no trabalho
Os resultados conceitos gerais, num campo necessárias para realizar
ou estudo; adaptar o próprio
de
de trabalho ou estudo
tarefas e resolver problemas comportamento às
aprendizagem
através da seleção e
circunstâncias na resolução de
relevantes para
aplicação de métodos,
problemas
o Nível 3 são
ferramentas, materiais e
informação básicos
Conhecimentos factuais e
Um leque de competências Exercer a autogestão dentro das
teóricos em contextos amplos cognitivas e práticas
orientações dos contextos de
dentro de um campo de
necessárias para gerar
trabalho ou estudo que são
Nível 4
trabalho ou estudo
soluções para problemas
normalmente previsíveis, mas
Os resultados
específicos num campo de que estão sujeitos a mudanças;
de
trabalho ou estudo
supervisionar o trabalho
aprendizagem
quotidiano de outros, assumindo
relevantes para
alguma responsabilidade pela
o Nível 4 são
avaliação e melhoria das
atividades de trabalho ou
estudo
Nível 5
Conhecimento abrangente, Um leque abrangente de
Efetuar a gestão e supervisão
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Os resultados especializado, factual e
de
teórico dentro de um campo
aprendizagem de trabalho ou estudo e uma
relevantes para consciência dos limites desse
o Nível 5 são conhecimento

competências cognitivas e
práticas necessárias para
desenvolver soluções
criativas para problemas
abstratos

Conhecimento avançado de
um campo de trabalho ou
Nível 6
estudo, envolvendo uma
Os resultados compreensão crítica de
de
teorias e princípios
aprendizagem
relevantes para
o Nível 6 são

Competências avançadas,
demonstrando domínio e
inovação, necessárias para
resolver problemas
complexos e imprevisíveis
num campo especializado de
trabalho ou estudo

Conhecimentos altamente
especializados, alguns dos
quais se encontram na
vanguarda do conhecimento
Nível 7
num campo de trabalho ou
Os resultados
estudo, como base para o
de
pensamento original e/ou
aprendizagem
investigação
relevantes para
Sensibilização crítica para as
o Nível 7 são
questões do conhecimento
num campo e na interação
entre diferentes campos

Competências especializadas
de resolução de problemas
necessárias na investigação
e/ou inovação, a fim de
desenvolver novos
conhecimentos e
procedimentos e de integrar
conhecimentos de diferentes
áreas

Conhecimentos dos mais
avançados de um campo de
Nível 8
trabalho ou estudo e na
Os resultados interação entre campos
de
aprendizagem
relevantes para
o Nível 8 são

As competências e técnicas
mais avançadas e
especializadas, incluindo
síntese e avaliação,
necessárias para resolver
problemas críticos na
investigação e/ou inovação e
para alargar e redefinir o
conhecimento ou a prática
profissional existente

em contextos de trabalho ou
atividades de estudo onde há
mudanças imprevisíveis; rever e
desenvolver o seu próprio
desempenho e o desempenho
de outros
Gerir atividades ou projetos
técnicos ou profissionais
complexos, assumindo a
responsabilidade de tomar
decisões em contextos de
trabalho ou estudo
imprevisíveis; assumir a
responsabilidade de gerir o
desenvolvimento profissional de
indivíduos e grupos
Gerir e transformar contextos de
trabalho ou estudo que são
complexos, imprevisíveis e
exigem novas abordagens
estratégicas; assumir a
responsabilidade de contribuir
para o conhecimento e a prática
profissional e/ou de rever o
desempenho estratégico das
equipas

Demonstrar autoridade
substancial, inovação,
autonomia, integridade
académica e profissional e
empenho sustentado no
desenvolvimento de novas
ideias ou processos na
vanguarda dos contextos de
trabalho ou estudo, incluindo a
investigação

O Quadro de Qualificações do Espaço Europeu do Ensino Superior fornece descritores para
três ciclos acordados pelos ministros responsáveis pelo ensino superior na sua reunião em
Bergen, em maio de 2005, no âmbito do processo de Bolonha. Cada descritor de ciclo
oferece uma declaração genérica das expetativas típicas das realizações e capacidades
associadas às qualificações que representam o fim desse ciclo.
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O descritor do ciclo curto desenvolvido pela Iniciativa Conjunta para a Qualidade como
parte do processo de Bolonha, (no primeiro ciclo ou relação ao mesmo), corresponde aos
resultados de aprendizagem para o nível 5 do QEQ.
O descritor para o primeiro ciclo corresponde aos resultados de aprendizagem para o nível 6
do QEQ.
O descritor para o segundo ciclo corresponde aos resultados de aprendizagem para o nível 7
do QEQ.
O descritor para o terceiro ciclo corresponde aos resultados de aprendizagem para o nível 8
do QEQ.

3 Nível nacional
Além do nível europeu, os parceiros pesquisaram e exploraram opções para a acreditação a
nível nacional, e as conclusões estão aqui incluídas nos relatórios de análise comparativa de
cada país.

3.1 Espanha
3.1.1 Introdução
Acreditação, Reconhecimento e Avaliação das Competências Profissionais obtidas no
trabalho
É um conjunto de ações destinadas a reconhecer, avaliar e acreditar as competências
profissionais adquiridas através da experiência profissional ou da formação não formal.

Esta avaliação e acreditação de competências profissionais serão desenvolvidas segundo
critérios que garantam a fiabilidade, objetividade e rigor técnico da avaliação. O Catálogo
Nacional de Qualificações Profissionais serve como uma referência objetiva neste
procedimento.

Se as competências profissionais do trabalhador avaliadas não corresponderem às
qualificações descritas num determinado título de formação profissional ou certificado de
profissionalismo, é-lhe concedida uma acreditação parcial cumulativa. Desta forma, se assim

P á g i n a | 16

o desejar, o trabalhador pode concluir a sua formação de modo a obter o título ou
certificado correspondente.
A União Europeia estabeleceu em março de 2004 os Princípios Europeus Comuns para a
validação da aprendizagem não formal e informal, que são necessários para promover a
comparabilidade e aceitação das diferenças entre os Estados-Membros, bem como para a
transferência e aceitação dos resultados educativos e da formação em diferentes
ambientes.

Certificados Profissionais
Os Certificados Profissionais regulamentados pelo Real Decreto 34/2008, de 18 de janeiro,
incluem ações de formação destinadas a adquirir e melhorar competências e qualificações
profissionais. A oferta de formação destinada à obtenção dos Certificados Profissionais será
modular, de modo a promover a acreditação parcial cumulativa da formação obtida e a
permitir ao trabalhador avançar no seu percurso de Formação Profissional, qualquer que
seja a sua situação laboral em determinado momento.
Cada Certificado Profissional acredita uma Qualificação Profissional do Catálogo Nacional de
Qualificações Profissionais. Os módulos de formação do Certificado Profissional são os do
Catálogo Modular de Qualificações Profissionais.
Estes certificados atestam o conjunto de competências profissionais que permitem o
exercício de uma atividade laboral identificável no sistema produtivo, sem que tal constitua
uma regulamentação da prática profissional.
Têm estatuto oficial e validade em todo o território nacional e são emitidos pelo Serviço
Público de Emprego de Espanha e pelos organismos competentes das Comunidades
Autónomas.
São obtidos através de duas vias:
• Excedendo todos os módulos que compõem o certificado de profissionalismo.
• Seguindo os procedimentos estabelecidos para a avaliação e acreditação de competências
profissionais adquiridas através de experiência profissional ou formação não formal.
O procedimento consistirá nas seguintes fases:
• Publicação da Convocatória.
• Lista de admitidos e excluídos do procedimento.
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• Aconselhamento.
• Avaliação da competência profissional.
• Acreditação e registo da competência profissional.
Ligação entre os níveis do quadro espanhol e europeu
O Catálogo Nacional de Qualificações Profissionais especifica as qualificações dos níveis 1, 2
e 3 (níveis 1, 2, 3, 4 e 5 do QEQ), que são entendidas como o domínio da formação
profissional inicial (média e superior), bem como da formação profissional para o emprego
no domínio da aprendizagem ao longo da vida.

QEQ

CNCP

Acreditação

Nível 1

Operador

Nível 2

Técnico médio

Nível 5

Nível 3

Técnico superior

Nível 6

Nível 4

Licenciado

Nível 7

Nível 5

Mestre

Nível 8

Não definido Doutor

Nível 1
Nível 2
Nível 3
Nível 4

Relação entre o QEQ e o CNCP
4.1.2 Sistema e processo de acreditação
Quais são os organismos competentes para a acreditação de um programa de estudos de
artesanato no vosso país? De que tipo de instituições se trata?
A Gestão do Sistema é descentralizada nas Comunidades Autónomas, o que corresponderá
à convocatória e gestão dos processos de avaliação e acreditação de competências. Os
anúncios serão publicados nos Boletins das diferentes Comunidades Autónomas.
Uma Comunidade Autónoma é uma entidade territorial administrativa espanhola que,
dentro da ordem jurídica constitucional do Estado, é dotada de certa autonomia legislativa
com os seus próprios representantes e certos poderes executivos e administrativos.
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Como é que a Qualificação de Artesanato se harmoniza com o catálogo de qualificações
profissionais no vosso país? Estas qualificações diferem nas várias regiões?
As qualificações profissionais das Artes e Artesanato são integradas no Catálogo Nacional de
Qualificações Profissionais, que é ordenado por famílias profissionais e por níveis de
qualificação, tendo em conta os critérios da UE.
As 26 famílias profissionais nas quais o Catálogo Nacional de Qualificações Profissionais está
estruturado respondem a critérios de afinidade de competência profissional.
Os 5 níveis de qualificação profissional estabelecidos satisfazem a competência profissional
exigida pelas atividades produtivas, de acordo com critérios de conhecimento, iniciativa,
autonomia, responsabilidade e complexidade, entre outros, da atividade desenvolvida. O
INCUAL trabalha apenas os níveis 1, 2 e 3. Os níveis 4 e 5 correspondem a estudos
universitários.
Não existem diferenças nas qualificações profissionais entre as Comunidades Autónomas
em Espanha.

Quais são os passos para obter a acreditação? Quanto tempo demora o processo? Quais são
os custos?
Requisitos e Fases
As pessoas que desejem participar no procedimento devem preencher os seguintes
requisitos:
-

Nacionalidade espanhola, Certificado de registo de cidadania comunitária ou Cartão
de familiaridade de cidadão ou cidadão da União, Autorização de residência e
atualmente a residir e a trabalhar em Espanha.

-

Ter 18 anos de idade no momento da inscrição, no caso de unidades de competência
correspondentes às qualificações de nível 1.

-

Ter 20 anos de idade no momento da inscrição, no caso de unidades de competência
correspondentes às qualificações de nível 2 e 3.

-

Ter experiência de trabalho e/ou formação relacionada com as competências
profissionais que pretende comprovar:

-

Justificar, pelo menos três anos, com um mínimo de 2 000 horas trabalhadas no
total, nos últimos 10 anos decorridos antes da convocatória. Para unidades de
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proficiência de nível 1, são necessários dois anos de experiência de trabalho com um
mínimo de 1 200 horas trabalhadas no total.
-

Justificar, pelo menos 300 horas, nos últimos 10 anos antes da convocatória. Para
unidades de competição de nível I, serão necessárias pelo menos 200 horas. Nos
casos em que os módulos de formação associados à unidade de competência que se
destina a acreditar uma duração mais curta, são também credenciados nas horas
estabelecidas nos referidos módulos.

O procedimento consistirá nas seguintes fases:
-

Publicação da Convocatória.

-

Lista de admitidos e excluídos do procedimento.

-

Aconselhamento.

-

Avaliação da competência profissional.

-

Acreditação e registo da competência profissional.

Não existe um momento específico para obter o Certificado de profissionalismo, porque
existem variáveis que determinam a duração do processo.
A obtenção de certificados de profissionalismo pode ser financiada pelo Serviço Público de
Emprego e pode também ser obtida em Centros Privados. O custo de um certificado pode
ser de cerca de 1 500 euros.

Quais são as vantagens e desvantagens relativas de:
a) acreditação formal/Ensino Superior.
b) acreditação informal/EFP ou
c) outras vias para a acreditação?

A principal vantagem da formação regulamentada é a obtenção de um diploma de ensino
que inclui várias certificações profissionais e que tem um reconhecimento administrativo no
território da UE.
A desvantagem é que em muitos casos, a carreira profissional que uma pessoa desenvolve
não corresponde ao diploma obtido.
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A vantagem de obter uma acreditação profissional é que esta é normalmente adaptada à
atividade profissional que o trabalhador está a desenvolver, obtendo a sua qualificação
profissional.
Em Espanha não existem outras vias para a acreditação.

4.1.3 A experiência da vossa organização em matéria de acreditação
A vossa organização é um centro de aprendizagem acreditado? Especifique.
A nossa organização não é um centro de aprendizagem acreditado.

A sua organização possui experiência anterior no reconhecimento, validação e acreditação
de cursos? Em caso negativo, pode identificar uma instituição acreditada com a qual possa
ser estabelecida uma parceria?
A nossa organização não realiza atividades de reconhecimento, validação e acreditação, mas
participamos na definição das qualificações de artesanato e na elaboração de algumas
certificações profissionais.
Atualmente, em Castela e Leão, não existe qualquer instituição que efetue acreditações
profissionais em artesanato.
4.1.4 Avaliar os benefícios da acreditação
Quais são os benefícios da acreditação? Para quem?
As vantagens na acreditação devem ser entendidas em duas vertentes:
1. A acreditação das competências profissionais adquiridas ao longo da vida dos artesãos é
um reconhecimento administrativo que permite aos trabalhadores fazer valer os seus
conhecimentos e direitos laborais.
2. Acreditação também significa dar valor aos conhecimentos obtidos através da prática
profissional e, portanto, é um reconhecimento do esforço e dedicação demonstrados ao
longo dos anos de trabalho.
Destina-se fundamentalmente aos artesãos que não possuem uma educação formal que os
qualifique para o exercício da sua atividade profissional.
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É capaz de avaliar o nível de exigência de acreditação da qualificação do artesanato entre os
professores de artesanato do vosso país?
Não temos uma avaliação numérica do nível de procura, mas conhecemos o interesse
existente entre os professores de artesanato e formação como um complemento
importante para obter recursos na sua atividade profissional.
Quem seria o grupo-alvo principal e qual a importância para eles de obter a acreditação?
Não existe um grupo específico, uma vez que é extensível a todos os artesãos e para eles a
acreditação é essencial para aumentar as suas competências profissionais.
Que reações obteve dos aprendentes, parceiros e participantes?
A informação transmitida à nossa organização reconhece a necessidade de acreditação das
competências de formação no setor do artesanato.
Quais são as barreiras ou obstáculos que necessitam de ser ultrapassados para se obter a
acreditação?
A primeira barreira é o receio do uso de ferramentas digitais pelos professores de
artesanato. É necessário criar ferramentas intuitivas e acessíveis.
De que forma é que o processo de pilotagem das diferentes IO mudou a sua compreensão
destas questões?
Em princípio, não detetámos alterações significativas na compreensão destas questões.
4.1.5 A dimensão europeia
Qual a importância de que a qualificação tenha uma dimensão europeia e se harmonize com
o ECVET e o QEQ?
A importância é definida na transversalidade da qualificação nos diferentes países da União
Europeia.
A harmonização com o ECVET e o QEQ causa dificuldades no vosso contexto nacional?
Não existem dificuldades na conversão para o nosso contexto nacional.
Até que ponto pensa que a acreditação é algo que procurariam obter?
Para nós é um objetivo fundamental introduzir a utilização de ferramentas digitais nos
processos artesanais. As ferramentas digitais supõem um aumento da capacidade
competitiva dos profissionais e das empresas de artesanato que permite garantir a sua
continuidade num mercado global.
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4.1.6 Conclusões
A acreditação na utilização de ferramentas digitais para professores de artesanato é de
grande importância por duas razões.
- Em primeiro lugar, é necessário incluir a tecnologia digital nos processos de formação
porque estas ferramentas já estão presentes em muitas oficinas, nos domínios da conceção,
comunicação e promoção e, especialmente, na produção que não oferece valor
acrescentado no trabalho, como nos processos de corte, desbaste ou impressão em 3D.
- Em segundo lugar, a promoção da utilização de ferramentas digitais é essencial para o
aumento da capacidade competitiva dos profissionais artesãos, porque a sua incorporação
reduz muitos custos em processos que anteriormente tinham de ser realizados
manualmente.
Como conclusão final, o reconhecimento e acreditação das ferramentas digitais no
artesanato são essenciais para a consolidação de numerosos profissionais e oficinas
artesanais, uma vez que melhorará os seus resultados económicos e criará novos produtos
que hoje não são possíveis.
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3.2 Reino Unido

4.2.1 Introdução
No Reino Unido, nos últimos 30 anos, foram introduzidas e desenvolvidas qualificações
profissionais que depois foram substituídas por um novo sistema. Em 1986, o Conselho
Nacional de Qualificações Profissionais desenvolveu um quadro de qualificações
(Qualificações Profissionais Nacionais - NVQ) que consistia em cinco níveis e 11 áreas
profissionais. O objetivo inicial destas NVQ, que foram concebidas em consulta com os
empregadores, era normalizar a formação e desenvolvimento dentro de um setor, para criar
avaliações e certificação comuns para aqueles que trabalham no setor. Em 2011, o Quadro
de Qualificações e Crédito (QCF) foi concebido e introduzido para aumentar a flexibilidade;
os aprendentes podiam combinar unidades de diferentes formas para comporem uma
qualificação completa, permitindo-lhes seguir o seu próprio ritmo ao longo de um percurso
que fosse mais adequado para si. Estas qualificações foram substituídas em 2015 pelo
Quadro de Qualificações Regulamentado (RQF). O Quadro pretende ser um sistema simples,
tanto para empregadores como para aprendentes, retirando a rigidez do QCF e centrandose nos resultados, permitindo uma maior flexibilidade para a criação de qualificações. As
qualificações já não têm de ser unificadas e são indexadas de acordo com o seu nível e
dimensão, com base no tempo médio que o aprendente levaria a tentar obter a qualificação
e a ser avaliado para a obtenção da mesma. O Quadro de Referência visa proporcionar um
sistema único de catalogação de todas as qualificações educacionais e profissionais
regulamentadas.

A área do EFP que está em crescimento no Reino Unido são os estágios de aprendizagem,
que constituem, atualmente, uma prioridade política nacional e oferecem qualificações
definidas de acordo com os padrões profissionais. Não estão muito desenvolvidos e,
atualmente, existe apenas um número reduzido de estágios de aprendizagem na área do
artesanato.

Atualmente no Reino Unido, o sistema EFP tem muitas caraterísticas que podem tornar a
implantação do ECVET num processo razoavelmente simples. A existência de um sistema
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baseado na competência com objetivos de aprendizagem definidos e requisitos baseados
em provas remonta à fase inicial de conceção dos NVQ nos anos 80. Qualificações que
consistem em unidades cujo valor de crédito é baseado no tempo médio necessário para
concluir a qualificação. Isto e o nível de aprendizagem ligado ao que um aprendente sabe,
compreende e é capaz de fazer estão em consonância com os sistemas QEQ.

Contudo, uma vez que o sistema britânico está implantado há tanto tempo, e as suas
estruturas centrais e flexibilidade significam que pode ser utilizado em muitos contextos
diferentes, incluindo noutros países, não se tem verificado uma tendência forte para
implantar, no Reino Unido, o sistema ECVET propriamente dito. Por conseguinte, o sistema
não é muito conhecido no país. Contudo, existe a consciência de que o facto de as
qualificações britânicas e o conceito do setor da formação contínua não serem bem
conhecidos na Europa tem um impacto sobre a mobilidade em ambos os sentidos entre o
Reino Unido e o resto da Europa, e consequentemente sobre a competitividade do Reino
Unido no mercado internacional de EFP. Estas questões, incluindo o desenvolvimento de
qualificações ECET no Reino Unido, são abordadas em atividades de sensibilização.

Qualificação RQF do Reino Unido medida em relação às qualificações ECVET


RQF





Registo 3



Nível 1





Nível 2





EQF



Nível 1

GCSE (graus 3-1: anteriormente D-G)



Nível 2

GCSE (graus 9-4: anteriormente A*-C),



Nível 3



Nível 4



Nível 5



Nível 5

Qualificações do Reino Unido

CSE grau 1, O grau de nível A,B ou C


Nível 3



Nível avançado (nível A) grau A-E, nível
AS



Nível 4



Qualificação Profissional nível 4, CertHE,
HNC



Nível 5



Qualificação Profissional nível 5, Curso de
Especialização Tecnológica, DipHE, HND
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Nível 6



Bacharelato (com ou sem distinção)



Nível 6



Nível 7



Mestrado, Certificado de Pós-Graduação



Nível 7



Nível 8

e Diploma, PGCE


Nível 8



Doutoramento (DPhil or PhD)

4.2.2 Sistema e processo de acreditação
Quais são os organismos competentes para a acreditação de um programa de estudos de
artesanato no vosso país? De que tipo de instituições se trata?
No Reino Unido, existem várias organizações diferentes que oferecem acreditação para as
qualificações. Estas organizações podem ser instituições de beneficência registadas,
institutos certificados, empresas comerciais, empregadores que tenham criado o seu
próprio organismo de certificação, pequenos organismos setoriais específicos ou grandes
organismos intersectoriais.

A maioria dos organismos de certificação (mais de 160) é regulada por quatro organismos
de certificação diferentes, um para cada um dos quatro países dentro do Reino Unido: O
Gabinete de Regulamentação de Qualificações e Exames (Ofqual) é um departamento
governamental não ministerial que regulamenta as qualificações, exames e testes em
Inglaterra, o Conselho para Programas de Estudos, Exames e Avaliação (CCEA) é responsável
pela acreditação, garantia de qualidade e regulamentação das qualificações na Irlanda do
Norte. A Autoridade Escocesa de Qualificações é o organismo público executivo não
departamental do Governo escocês responsável pela acreditação de prémios educacionais,
e o Qualificações do País de Gales é um Organismo patrocinado pelo Governo galês,
responsável pelo reconhecimento dos organismos de certificação no País de Gales. Todas
estas organizações têm simultaneamente funções de acreditação e também de
regulamentação.

Existe um grande número de organizações que acreditam as qualificações de artesanato. No
sítio web Ofqual, estão registadas 26 organizações que oferecem 384 qualificações

P á g i n a | 26

regulamentadas Ofqual ligadas ao artesanato e à arte e design. As principais organizações
acreditadoras do setor do artesanato são: city and guilds, Agored Cymru, OCN, AIM awards,
Pearson, NCFE, CCEA e OCR. Isto não inclui organizações que oferecem qualificações em
áreas ligadas ao setor do artesanato - por exemplo, competências digitais e comerciais para
setores criativos.

Como é que a Qualificação de Artesanato se harmoniza com o catálogo de qualificações
profissionais no vosso país? Estas qualificações diferem nas várias regiões?
Na última década, tem-se verificado uma mudança significativa nos sistemas de educação e
formação do Reino Unido, com reformas em todas as fases, do ensino primário ao ensino
superior.

Nas fases-chave 4 e 5 (estudantes com idades compreendidas entre os 14 e os 18 anos), em
que as normas são rigorosamente estabelecidas pelo ministério da educação, verificou-se
um aumento das qualificações de artesanato disponíveis, causado principalmente pela sua
unitização. Embora isto tenha levado a uma proliferação de opções em termos de cursos
curtos e unidades disponíveis, orçamentos apertados e medidas específicas de desempenho
escolar levaram a uma diminuição da oferta criativa e profissional das escolas, e a
participação no artesanato está a diminuir. Esta falta de oferta ao nível do artesanato numa
idade precoce afasta a possibilidade de uma progressão clara e consistente no sentido de
uma carreira no artesanato.

Na maior parte dos casos, a participação em cursos de artesanato ao nível da formação
contínua está relacionada com o ingresso na profissão, quer para aqueles que mudam de
carreira, quer como um degrau na escada para o Ensino Superior. Uma elevada
percentagem de participação tem lugar em contexto de tempo parcial, com estudantes que
combinam educação e trabalho remunerado. Estas qualificações são frequentemente não
acreditadas, sendo certificadas, mas não são qualificações reconhecidas a nível nacional
(embora reconhecidas por prestadores do ensino superior e empregadores dentro do
setor).
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De um modo geral, dentro do setor do EFP do Reino Unido, o financiamento está
atualmente a ser canalizado para estágios de aprendizagem. Contudo, as estruturas formais
de aprendizagem têm estado historicamente disponíveis apenas num pequeno número de
disciplinas de artesanato, e embora algumas tenham sido introduzidas mais recentemente,
por exemplo, nos têxteis, joalharia e mobiliário, algumas também desapareceram. É
também comum as corporações e associações de artesanato gerirem estágios de
aprendizagem independentes, com as suas próprias estruturas de aprendizagem
independentes e não alinhadas.

O ensino superior, onde mais uma vez a oferta é regulamentada e assim harmonizada com
outras qualificações de graduação e pós-graduação, registou uma diminuição no número de
cursos disponíveis, embora esta seja ainda a principal via de ingresso na profissão, e a
participação tem aumentado.

Em todas estas diferentes fases de educação, formação e qualificação, as qualificações
profissionais de artesanato são integradas nos sistemas de qualificação mais amplos, com
critérios e normas de avaliação uniformes. Contudo, uma abundância de cursos não
acreditados e sistemas de aprendizagem independentes, significa que, embora aceites e
valorizados dentro do setor, estes não poderão não ser harmonizados com outras
qualificações profissionais.

Como indicado acima, os organismos reguladores para as organizações de acreditação no
Reino Unido são separados para cada um dos quatro países. Algumas das organizações de
acreditação também não estão ligadas a todos os países, o que significa que algumas
qualificações só estão disponíveis em determinadas áreas. Além disso, a oferta de
aprendizagem dentro do setor do artesanato, embora globalmente muito pequena, varia
nos quatro países em termos de subsetor de artesanato oferecido e elementos da estrutura
de aprendizagem.
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Quais são os passos para obter a acreditação? Quanto tempo demora o processo? Quais são
os custos?
As diferentes vias para se trabalhar como profissional de artesanato requerem, assim,
diferentes tipos de qualificação - desde os graus mais académicos de ensino superior e
qualificações de mestrado, até à oferta de EFP de nível 2 a 7 do QCF e, finalmente, as
qualificações não formais, geralmente certificadas (embora não necessariamente), mas não
acreditadas, oferecidas em contextos de educação de adultos. Estas qualificações variam na
sua duração, estilo de aprendizagem, meios de avaliação e outros elementos. Devido a estas
diferenças, e às variações naturais entre os organismos de acreditação, o tempo necessário
e o custo do processo de acreditação variam. Um curso de um ou dois dias de
desenvolvimento profissional contínuo com o quadro já finalizado e testado pode demorar
apenas duas semanas a ser acreditado. No entanto, a maioria dos processos de acreditação
são muito mais longos, bastante complexos e muitas vezes bastante dispendiosos.

Serão aplicadas algumas normas: A organização terá de demonstrar pontos fortes e
competências profissionais específicas, para assegurar um limiar mínimo em termos de
sistemas, processos e recursos existentes. Teriam, então, de passar por um processo de
planeamento, avaliação, revisão e teste na apresentação de um potencial enquadramento:

Posição inicial de base: Esta é a posição 'inicial' para fase de teste do programa de estudos já
concebido. (Grupos de discussão e entrevistas individuais com especialistas do setor e
utilizadores que exploram e analisam em conjunto as competências existentes).

Acordo quanto ao esquema de qualificação: Acordar as competências fundamentais finais
necessárias para estabelecer, tanto a referência inicial para a qualificação como os
elementos específicos necessários para apresentar a qualificação para a acreditação.

Quadro central da qualificação: Em conjunto com a entidade certificadora, através de
discussão, planeamento e desenvolvimento, para formular um quadro final para o programa
de estudos.
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Metodologia de avaliação: Finalização do enquadramento, reconhecimento e aprovação. Na
sequência de "testes", prevê-se que surja um projeto de enquadramento final, em
concertação e acordo com o organismo de acreditação, no qual o programa de estudos e o
enquadramento serão apresentados ao organismo de certificação, formalmente, para
reconhecimento e aprovação. O processo pode demorar entre seis meses e um ano. Os
custos do processo irão novamente variar, sendo muito específicos do organismo de
acreditação e do curso, mas um exemplo retirado do programa Erasmus Job Broker para
uma acreditação City and Guilds foi estimado, de forma conservadora, em cerca de 50.000
libras esterlinas.

Quais são as vantagens e desvantagens relativas de:
a) acreditação formal/Ensino Superior?
Vantagens:


A formação faria parte do sistema educativo formal do país, com o valor que isso lhe
confere, incluindo no estrangeiro



O programa de estudos pode ser aceite como parte de um curso acreditado já
existente



Existem sistemas, processos e recursos bem definidos para a acreditação nas
universidades

Desvantagens:


Os estudantes e cursos de artesanato do ensino superior têm vindo a diminuir
rapidamente no Reino Unido (em mais de 50% desde 2007/8), o que demonstra a
falta de empenho das universidades em relação a estes cursos



Processos mais burocráticos nas universidades significam que o processo de
acreditação seria mais lento



A acreditação seria apenas para uma instituição e não para uma acreditação nacional

Quais são as vantagens e desvantagens relativas de:
b) acreditação informal/EFP?
Vantagens:


As lacunas de competências, particularmente de empreendedorismo, entre os
jovens criativos são mais facilmente colmatadas através deste modelo
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Tem havido uma mudança nacional na política de financiamento que é orientada
para o crescimento da aprendizagem



Apoia uma maior diversidade de estudantes que estudam artesanato - em oposição
à dependência de estágios e licenciados não remunerados



Pode aspirar à integração com o QEQ e o Quadro Europeu de Referência para o EFP

Desvantagens:


O quadro da formação profissional das CCI no Reino Unido é atualmente confuso e
difícil de gerir



A maioria dos subsetores do artesanato não dispõe de organismos profissionais de
supervisão que possam definir e regular as normas de ingresso. Sem estas normas, é
difícil para qualquer qualificação profissional conseguir o reconhecimento da marca
junto dos empregadores



As microempresas de pequena escala e os freelancers criativos, que constituem uma
grande proporção do setor do artesanato, dificilmente terão a capacidade de acolher
aprendizes



Está atualmente disponível um número relativamente reduzido de cursos de
artesanato (principalmente mobiliário e têxteis) no âmbito do EFP - terão os
prestadores de formação as instalações, os recursos, a predisposição para uma
expansão?

Quais são as vantagens e desvantagens relativas de:
c) outras vias para a acreditação?
Vantagens:


Flexibilidade em relação ao programa de estudos, duração e estrutura do curso



Flexibilidade com relação ao tipo de acreditação (por exemplo, acreditação CLOCK)



Facilidade relativa de acreditação



Apoia a diversidade dos estudantes que estudam artesanato



Custo



Pode ser acreditação num contexto transnacional europeu, e não num contexto
estritamente nacional

Desvantagens:

P á g i n a | 31


Pode não ser reconhecido em instituições académicas formais

Qual seria a vossa primeira opção e porquê?
A acreditação de ensino superior e EFP é geralmente demorada, dispendiosa e complexa.
Uma acreditação alternativa poderia ser menos dispendiosa. No Reino Unido, existem
muitos cursos de artesanato não acreditados ensinados no âmbito da aprendizagem
comunitária e de adultos, que estão a aumentar em número e popularidade. Estes cursos
não acreditados são valorizados como uma via de progressão válida, e podem levar a cursos
acreditados superiores, por exemplo cursos de ensino superior, onde o foco para o ingresso
é o portfólio do aprendente e não as qualificações formais.

O CLOCK http://clockyourskills.com/about/ criou 20 peritos do setor que são pessoalmente
reconhecidos e validados através do processo CLOCK. Cada um foi certificado pelo SQA no
Quadro de Qualificações e Crédito Escocês (SCQF) Nível 11 ou Quadro Europeu de
Qualificações (EQF) Nível 7 equivalente ao nível de mestrado. Oferecem um programa
internacional de avaliação por pares e um processo de acreditação concebido para a criação
de uma comunidade internacional e interdisciplinar de empregados, freelancers,
voluntários, proprietários e gestores de empresas dos setores criativos. Vale a pena explorar
o sistema de acreditação CLOCK, particularmente com a sua ênfase internacional.

Uma outra possibilidade é negociar elementos, ou a totalidade do curso, tornando-se parte
de uma qualificação acreditada existente, mas isto dependeria de contactos dentro do
ensino superior, formação contínua ou do setor do EFP.
4.2.3 A experiência da vossa organização em matéria de acreditação
A vossa organização é um centro de aprendizagem acreditado? Especifique.
Atualmente não.
A sua organização possui experiência anterior no reconhecimento, validação e acreditação
de cursos? Em caso negativo, pode identificar uma instituição acreditada com a qual possa
ser estabelecida uma parceria?
Os membros da equipa sénior da organização têm formação em Aprendizagem ao Longo da
Vida e no setor do Ensino Superior. São verificadores internos qualificados e avaliadores
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externos. Um membro concebeu e trabalhou no desenvolvimento de qualificações
acreditadas de nível 4.
4.2.4 Avaliação dos benefícios da acreditação
Para uma organização/parceria decidir se um curso deve ser acreditado, os benefícios são:
Verificação da capacidade e fiabilidade da organização e da sua estrutura, pessoal,
instalações, etc.
Garantia de Qualidade - Os organismos de certificação britânicos têm o respeito e confiança
de todo o mundo pela qualidade das qualificações que oferecem e pela integridade com que
avaliam ou examinam.
Está em conformidade com os princípios e orientações nacionais de acreditação e com um
quadro nacional de qualificações, com normas e níveis bem definidos.
Um produto mais comercializável em relação à qualidade, alinhamento com as vias de
progressão e, consequentemente, mobilidade dos aprendentes.
Demonstra que o conteúdo e as normas de um curso são adequados à qualificação,
cumprem o objetivo para o qual foram desenvolvidos, baseiam-se em normas de
competência nacionais, se estas existirem.
Pode apoiar a organização para atrair financiamento público.
Para o aprendente uma garantia de qualidade, fiabilidade, reconhecimento do organismo de
acreditação, portabilidade da qualificação que permite a mobilidade.
Contudo, a acreditação é frequentemente um processo longo, dispendioso e complexo e
não tão essencial dentro do setor do artesanato como noutros setores.
É capaz de avaliar o nível de exigência de acreditação da qualificação do artesanato entre os
professores de artesanato do vosso país? Quem seria o grupo-alvo principal e qual a
importância para eles de obter a acreditação? Que reações obteve dos aprendentes,
parceiros e participantes?
Quais são as barreiras ou obstáculos que necessitam de ser ultrapassados para se obter a
acreditação?
De que forma é que o processo de pilotagem das diferentes IO mudou a sua compreensão
destas questões?
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Estas questões não podem ser devidamente respondidas nesta fase do projeto, enquanto a
pilotagem não tiver tido lugar.
4.2.5 A dimensão europeia
Qual a importância de que a qualificação tenha uma dimensão europeia e se harmonize com
o ECVET e o QEQ?
No contexto das aspirações do projeto de fornecer um programa de estudos ECVET europeu
que seja transferível e aplicável em sete países europeus, e dos objetivos do programa
Erasmus Plus KA2, é de fundamental importância que qualquer qualificação desenvolvida
para este projeto tenha uma dimensão europeia, harmonizada com o ECVET e o QEQ e com
o potencial a ser transferido além-fronteiras. O programa Erasmus Plus visa "assegurar que
as competências e qualificações possam ser mais facilmente reconhecidas e sejam mais bem
compreendidas, dentro e fora das fronteiras nacionais, em todos os subsistemas de
educação e formação, bem como no mercado de trabalho, independentemente de terem
sido adquiridas através de educação e formação formal ou através de outras experiências de
aprendizagem (por exemplo, experiência de trabalho; voluntariado, aprendizagem on-line)".
Por conseguinte, o programa de estudos foi especificamente concebido de forma a
corresponder a estes quadros europeus comuns.
A harmonização com o ECVET e o QEQ causa dificuldades no vosso contexto nacional?
Não existem dificuldades na conversão para o nosso contexto nacional.
Tal como acima descrito, o sistema britânico de qualificação profissional tem muitas
características que foram adotadas no quadro europeu, em particular a conceção
pedagógica das qualificações profissionais nacionais baseada na demonstração de
competências profissionais e no cumprimento das normas definidas em relação aos
resultados e objetivos da aprendizagem. Contudo, no atual contexto turbulento da possível
saída do Reino Unido da União Europeia, é difícil prever qual a direção em que se segue e se
o Reino Unido continuará a encarar a harmonização com os quadros europeus como uma
prioridade política.
Até que ponto pensa que a acreditação é algo que procurariam obter?
O facto de procurarmos ou não as opções de acreditação dependerá, em grande medida, da
importância que lhes for atribuída pelos aprendentes que participam no projeto. Segundo

P á g i n a | 34

as provas da nossa investigação documental, poderá ser considerado que as qualificações
específicas no ensino do artesanato não oferecem benefícios ou valor.

4.2.6 Conclusões
Resuma as suas conclusões e proponha os melhores próximos passos no vosso país para o
reconhecimento, validação e acreditação do programa de estudos do Artesanato

Embora a investigação de 2012 do Conselho do Artesanato “Craft in an Age of Change”
(Artesanato numa Era de Mudança) destaque o significado das qualificações pósobrigatórias para os profissionais do artesanato, sendo que 87% dos fabricantes em
Inglaterra possuem qualificações relacionadas com o artesanato, muitas das qualificações
não são acreditadas.

O número de tipos de cursos de artesanato de aprendizagem comunitária aumentou a um
ritmo mais elevado do que todos os outros cursos (274% em comparação com 175%).
Portanto, este é um setor onde as qualificações formais não são o único fator a ter em
conta, e para progredir para outros cursos, (mesmo acreditados) normalmente um portfólio
é mais importante do que as qualificações formais.

Tem havido um aumento de cursos curtos de artesanato não acreditados. O número de
cursos com menos de 50 horas de aprendizagem orientada cresceu rapidamente desde
2007/08, perfazendo agora mais de um terço (38%) de todos os cursos em comparação com
apenas 8% em 2007/08.

Uma questão significativa para os educadores de artesanato, a maioria dos quais trabalha
como freelancers independentes (a par do seu trabalho como produtores), é o acesso a um
desenvolvimento profissional contínuo, em termos de tempo, recursos e a disponibilidade
de uma prestação devidamente adaptada. O Conselho do Artesanato também identifica a
necessidade de acreditação do desenvolvimento profissional contínuo nas disciplinas de
artesanato.
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O panorama da formação em EFP no Reino Unido é complexo e ainda mais complicado pelo
número de prestadores de acreditação dentro do sistema, e pela descentralização
geográfica da responsabilidade pela prestação. No âmbito do sistema educativo acreditado,
o governo do Reino Unido está empenhado em aumentar o envolvimento dos
empregadores no desenvolvimento e atribuição de qualificações. Este é um desafio dentro
do setor do artesanato, que é dominado por comerciantes individuais e empresas muito
pequenas, que, por sua vez, dispõem de recursos limitados para se envolverem neste
processo.

Como se viu, a acreditação é geralmente um processo demorado e dispendioso. Para uma
grande organização/parceria contínua, as economias de escala e os benefícios obtidos com
a acreditação tornam-na uma opção viável. No contexto deste programa, tanto o dinheiro
como outros recursos, particularmente o tempo, são muito limitados. Como anteriormente
referido, há muitas provas de que a acreditação de qualificações não é essencial para cursos
dentro da indústria do artesanato. Como resultado destes dois fatores, a acreditação formal
do programa de estudos no Reino Unido não é um resultado realista no âmbito deste
programa. Contudo, ao conceber o curso de uma forma compatível com o EQVET, as opções
para a acreditação futura e para a acreditação do curso noutros países da UE permanecem
em aberto.

Uma outra opção no Reino Unido, que pode ser exequível no âmbito do programa, é
considerar vias de validação ou acreditação não formais. A nível europeu, a parceria pode
desejar considerar disponibilizar o CLOCK como um meio de reconhecer e acreditar a
aprendizagem e experiência dos professores que participam no Crafts 3.0.
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3.3 Polónia
4.3.1 Introdução
A Polónia começou a desenvolver um PQF (o Quadro de Qualificações Polaco) abrangente
em 2006. O PQF foi formalmente adotado através da Lei de 22 de dezembro de 2015 sobre
o sistema integrado de qualificações, que entrou em vigor em janeiro de 2016.
A Polónia associou formalmente o seu PQF ao QEQ em 2013. O PQF, tal como o QEQ,
consiste em oito níveis baseados nos resultados da aprendizagem, abrangendo todos os
tipos de qualificações do ensino geral, do EFP e do ensino superior.
Tabela que apresenta o PQF correspondente ao QEQ:
Níveis
PQF
8
7

Qualificações do sistema formal

Qualificações regulamentadas e não

Níveis

obrigatórias

QEQ

Terceiro ciclo do ensino superior (doutoramento)

8

Segundo ciclo do ensino superior

7

Primeiro e segundo ciclos integrados
Qualificação parcial para estudos de pós-graduação
6

Primeiro ciclo do ensino superior

6

Qualificação parcial para estudos de pós-graduação
5

Qualificações profissionais

4

Certificado de conclusão do ensino secundário complementar

5

Qualificações profissionais parciais
4

(Matura)
Qualificações profissionais
Qualificações profissionais parciais
3

2

Qualificações profissionais

Montagem de carpintaria

Qualificações profissionais parciais

(Montowanie stolarki budowlanej)

Certificado de conclusão do ensino secundário básico

3

2

Qualificações profissionais
Qualificações profissionais parciais
1

Certificado de conclusão do ensino primário

1

Fonte: Cedefop (2018). Evolução do quadro nacional de qualificações na Europa 2017

Contudo, o PQF inclui três graus de descritores de resultados de aprendizagem:
- Descritores universais, aplicáveis a todos os tipos de ensino;
- Descritores específicos aplicáveis ao EFP e/ou ao ensino superior;
- Descritores de área temática/disciplina.
O PQF reconhece as qualificações completas (nível de educação completo) e parciais
(certificados confirmam). Em 2012, foram introduzidas alterações aos exames de artífice e
mestre realizados pelas comissões examinadoras das câmaras de artesanato nos resultados
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de aprendizagem alcançados. Em novembro de 2017, a primeira qualificação não
obrigatória foi acrescentada ao registo integrado de qualificações: Montagem de carpintaria
ao nível 3 do EQF para qualificação formal de EFP.

O programa de estudos principal do ensino profissional exigido a partir do ano letivo de
2012-2013 introduz uma nova forma de descrever (utilizando os resultados da
aprendizagem) e de adquirir qualificações. O programa de estudos principal distingue
conjuntos coerentes de resultados de aprendizagem que podem ser validados no âmbito da
aprendizagem fora da escola, bem como acumulados e reconhecidos para atingir
qualificações posteriores. O conceito de ter conjuntos de resultados de aprendizagem
distinguidos numa qualificação está em consonância com o sistema ECVET desenvolvido na
Europa (Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação Profissionais).

Na Polónia, a acumulação e transferência de créditos dentro do sistema de ensino superior
funciona sob a forma de ECTS (Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de
Créditos). O ECTS foi plenamente adotado pelas instituições de ensino superior polacas - a
sua implantação foi exigida pela legislação (Lei de 27 de julho de 2005 sobre a Lei sobre o
ensino superior (Boletim Oficial do Estado - 2012, ponto 572 com as alterações
introduzidas)).

Na Polónia, a introdução de quadros levou à identificação de áreas onde os resultados de
aprendizagem não foram previamente aplicados ou onde estes foram utilizados de uma
forma inconsistente. Além disso, a Polónia está cada vez mais aberta a qualificações
concedidas fora do ensino e da formação formais.
4.3.2 Sistema e processo de acreditação
Quais são os organismos competentes para a acreditação de um programa de estudos de
artesanato no vosso país? De que tipo de instituições se trata?
Para que uma qualificação seja aceite para acreditação deve ser submetida à autorização de
uma autoridade pública (por exemplo, um ministro competente) ou de uma entidade
legalmente autorizada (câmara de artesanato).
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Os atuais procedimentos para a validação e reconhecimento das qualificações do setor do
artesanato de EFP é o Ministro da Educação Nacional, e no ensino superior, o Ministro da
Ciência e do Ensino Superior. O ministro responsável pela educação determina:
-

As condições de nomeação das comissões de exame das câmaras de artesanato;

-

As condições em que uma pessoa pode ser admitida a exame e a forma como os
exames são conduzidos;

-

As condições, os procedimentos de emissão e os modelos de certificados e diplomas
que confirmam que os exames foram aprovados nas profissões de artesanato.

As instituições competentes em matéria de validação e certificação são as Câmaras de
Artesanato, supervisionadas pela Associação Polaca de Artesanato, que realizam os exames
de mestre e de artífice, sendo estes tratados como parte do sistema formal de ensino
profissional.

Como é que a Qualificação de Artesanato se harmoniza com o catálogo de qualificações
profissionais no vosso país? Estas qualificações diferem nas várias regiões?
Na Resolução do Conselho de Ministros nº 28, o exame do artífice é tratado como
equivalente ao respetivo tipo de exame profissional realizado no sistema formal do ensino
geral e profissional (abaixo do ensino superior). Além disso, o artesanato oferece um
diploma de mestre, mas este não possui uma qualificação equivalente atribuída no sistema
formal do ensino geral, profissional ou superior.
Os procedimentos de validação que conduzem a uma qualificação de artesanato cumprem
as diretrizes para a garantia de qualidade da validação desenvolvidas pelo Centro Europeu
para o Desenvolvimento da Formação Profissional (CEDEFOP).
As normas de exame para a qualificação do artesanato são uniformes para todo o país.

Quais são os passos para obter a acreditação? Quanto tempo demora o processo? Quais são
os custos?
Podem requerer a acreditação as instituições públicas e não públicas de educação contínua,
instituições de formação prática, centros de educação e formação contínua, bem como
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entidades que realizem atividades educativas com base nos princípios especificados nos
regulamentos sobre a atividade económica.

O pedido de acreditação só pode ser apresentado pela instituição um ano após o início das
atividades sujeitas a acreditação.

A acreditação pode ser obtida por uma unidade que, entre outras coisas:
1) disponha de uma base equipada com recursos didáticos
2) empregue pessoal qualificado
3) desenvolva e disponibilize materiais metódicos e didáticos

O candidato apresenta a candidatura completa ao Conselho Diretivo do estabelecimento de
ensino (entidade supervisora), oficialmente responsável pela instituição.
A taxa no valor de PLN 783 é paga ao Estado.

A acreditação é concedida pelo diretor do estabelecimento de ensino, oficialmente
responsável pela instituição por decisão administrativa. A decisão é emitida após a
realização do procedimento de acreditação. A instituição é avaliada por uma equipa
nomeada pelo responsável competente na área da educação.

As seguintes fases podem ser distinguidas no processo de acreditação:
* apresentação da candidatura
* avaliação formal da candidatura
* criação da equipa para a avaliação da atividade do estabelecimento
* avaliação do estabelecimento pela equipa
* a decisão do Comité para a concessão da acreditação, emitindo o certificado

A acreditação de instituições de educação contínua será conduzida com base no artigo 68b
da Lei de 7 de setembro de 1991 sobre o sistema de educação e regulamentos executivos.
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Quais são as vantagens e desvantagens relativas de a) acreditação formal/Ensino Superior,
b) acreditação informal/EFP ou c) outras vias para a acreditação? Qual seria a vossa
primeira opção e porquê?
Uma vantagem importante do ensino profissional na Polónia é a capacidade de se alcançar
qualificações de artífice e de mestre em ofícios não disponíveis nas escolas. Isto é
especialmente significativo em relação a profissões muito específicas na área do artesanato.
Isto proporciona a oportunidade de preparar indivíduos para agirem como mestres na
formação de alunos e, consequentemente, preparar peritos qualificados em áreas
profissionais valorizadas.
4.3.3 A experiência de acreditação da vossa organização
A vossa organização é um centro de aprendizagem acreditado? Especifique.
Não. Isto não se aplica.
A sua organização possui experiência anterior no reconhecimento, validação e acreditação
de cursos? Em caso negativo, pode identificar uma instituição acreditada com a qual possa
ser estabelecida uma parceria?
A Danmar tem experiência anterior no reconhecimento, validação e acreditação de cursos,
mas apenas na educação informal e não formal através da participação em outros projetos
Erasmus+ cofinanciados pela UE.
A Danmar não tem competências de acreditação, mas coopera com uma instituição que tem
essa competência, ou seja, a Agência de Desenvolvimento Regional localizada em Rzeszow
(nome original Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (RARR)).
4.3.4 Avaliação dos benefícios da acreditação
Quais são os benefícios da acreditação? Para quem?
O processo de acreditação da educação em formas não escolares traz benefícios para todos
os participantes deste processo.
A obtenção da acreditação por parte da instituição resultará em:
* melhoria da qualidade dos serviços prestados
* aumento da confiança na unidade de formação
* aumento da competitividade no mercado dos serviços educativos
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* aumento do seu valor de mercado
* reforço da motivação dos trabalhadores para melhorarem as qualificações
* orientação do desenvolvimento da instituição para a prossecução de determinados
padrões
* aumento do prestígio do estabelecimento
* aumento da oferta de formação

As vantagens para os aprendentes/clientes dos estabelecimentos acreditados são:
* oportunidade de obter os resultados dos cursos profissionais enquanto se frequenta o
ensino nas escolas para adultos que ministram formação profissional
* utilização de um elevado nível de serviços educativos
* aumento da empregabilidade por parte dos empregadores
* receção de um certificado que confirma a conclusão da formação emitido por uma
instituição credível
* capacidade de cumprir a obrigação de estudar em modalidades não escolares

O pedido de acreditação permitirá às entidades competentes na área da educação dispor de
informações pormenorizadas sobre o tipo e qualidade dos serviços educativos prestados
nos estabelecimentos de ensino ao longo da vida.

As agências regionais para o emprego que escolham uma oferta de formação poderão ter
em conta o facto de que a instituição dispõe de acreditação.

É capaz de avaliar o nível de exigência de acreditação da qualificação do artesanato entre os
professores de artesanato do vosso país? Quem seria o grupo-alvo principal e qual a
importância para eles de obter a acreditação? Que reações obteve dos aprendentes,
parceiros e participantes?
Sim, somos capazes de avaliar o nível de exigência de acreditação da qualificação do
Artesanato entre os professores de Artesanato na Polónia. A nossa intenção é apoiar
pessoas desfavorecidas e idosos (já estamos a trabalhar intensamente com estes grupos
como parte das nossas atividades diárias). Uma grande parte destas pessoas dedica-se ao
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artesanato criando lembranças e pequenos presentes (madeira, barro e tecido). Como
unidade de validação, poderíamos validar e certificar os nossos grupos nesta área. Temos
sido abordados por muitas pessoas mais idosas que estão motivadas para desenvolver as
suas competências na produção de artesanato, o que torna possível a acreditação de uma
qualificação específica de Artesanato.

Quais são as barreiras ou obstáculos que necessitam de ser ultrapassados para se obter a
acreditação?
No nosso caso, o principal obstáculo é encontrar pessoal qualificado. Como empresa de
formação em informática, não dispomos de instalações e recursos humanos adequados. Por
conseguinte, vemos a oportunidade de acreditação como uma das áreas possíveis e realistas
para um maior desenvolvimento.

De que forma é que o processo de pilotagem das diferentes IO mudou a sua compreensão
destas questões?
Ao contribuir para o desenvolvimento do programa de estudos do projeto, verificou-se que
o nível de conhecimentos, aptidões e competências a adquirir pelos aprendentes deve ser
especificamente adaptado às peculiaridades da respetiva profissão, para que a acreditação
esteja de acordo com as expetativas dos vários intervenientes no mercado de trabalho. É
extremamente difícil produzir um programa de estudos apropriado a todas as profissões de
artesanato, mas tal é possível no caso da abordagem de conceitos gerais que serão
aplicáveis a vários grupos-alvo, independentemente do seu nível de competência. Esta
resposta pode ser complementada após a implantação das fases piloto do projeto.
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4.3.5 A dimensão europeia
Qual a importância de que a qualificação tenha uma dimensão europeia e se harmonize com
o ECVET e o QEQ?
É importante uma vez que permite a acreditação dos resultados de aprendizagem
adquiridos, independentemente do país da UE em que foram obtidos; o aprendente que
beneficia da sua qualificação adapta-se melhor aos requisitos do mercado de trabalho. A
obtenção de qualificações profissionais de artesanato sob a forma de exames de artífice e
mestre é uma solução conhecida e aplicada no círculo dos Estados-Membros da UE. Pode,
portanto, concluir-se que a preservação e melhoria desta via conduzirão ao aumento da
empregabilidade dos cidadãos polacos, nomeadamente no seio da União Europeia.
A harmonização com o ECVET e o QEQ causa dificuldades no vosso contexto nacional?
Os dois já estão ligados e representam um tipo de classificação. O modelo polaco de
acumulação e transferência de créditos deve ser compatível com os procedimentos
europeus (ECTS - Sistema de Transferência e Acumulação de Créditos Europeu - utilizado
atualmente no ensino superior, ECVET - Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação
Profissionais). No sistema de ensino superior polaco, é aplicado um sistema baseado em
créditos ECTS gerido pela Agência Nacional Polaca do Programa Erasmus+.
Até que ponto pensa que a acreditação é algo que procurariam obter?
A acreditação da qualificação de artesanato entre os professores de artesanato foi incluída
como uma das três principais áreas de desenvolvimento empresarial até 2020, o que me
permite dizer que este é um objetivo real e que a forma de o atingir foi afirmada de forma
preeminente.
4.3.6 Conclusões
As conclusões devem ser formuladas numa fase posterior, após revisão das respostas dadas
anteriormente na avaliação comparativa.
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3.4 Grécia
4.4.1 Introdução
A União Europeia (UE) tem várias ferramentas e processos comuns que ajudam os
indivíduos na transferência, reconhecimentos e na acumulação dos seus resultados de
aprendizagem avaliados, a alcançar uma qualificação ou a participar na aprendizagem ao
longo da vida. O Sistema Europeu de Créditos do Ensino e da Formação Profissionais
(ECVET) é um destes instrumentos; utiliza percursos de aprendizagem flexíveis e
individualizados, incluindo a mobilidade transnacional.

Na Grécia, não existe atualmente um quadro nacional abrangente para a certificação da
educação não-formal e da aprendizagem informal. Contudo, a Organização Nacional para a
Certificação de Qualificações e Orientação Profissional (EOPPEP) é o principal órgão de
administração da Rede Nacional de Aprendizagem ao Longo da Vida. A sua finalidade é:
- Desenvolver e implementar um sistema de certificação nacional abrangente de educação
não formal (formação profissional inicial e contínua e educação geral de adultos)
- Dar apoio científico aos serviços de Orientação e Aconselhamento Profissional no país.

No quadro estatutário da função da EOPPEP, em associação com todos os parceiros sociais
(a nível nacional ou distrital), está envolvida numa ou mais funções relacionadas com a
aplicação do ECVET. Em particular, o seu envolvimento estatutário está centrado na
conceção de normas e meios de certificação das qualificações, o que é independente do
percurso de aprendizagem seguido que foi precedido pela introdução à formação de
materiais e enquadramentos relevantes para a conceção de um sistema abrangente de
certificação dos resultados de aprendizagem em termos de conhecimentos, aptidões e
competências. Além disso, o desenvolvimento do Quadro Nacional de Qualificação (QNQ)
na Grécia constitui o ponto crítico, que irá contribuir para a promoção do ECVET no campo
do ensino e da formação profissional, e que irá determinar o futuro da aplicação benéfica e
eficaz.
Em especial, o papel da EOPPEP no decurso da implementação do ECVET é crucial e, uma
vez que é responsável pela conceção e aplicação do ECVET de acordo com a Lei Grega N.º
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3879/2010, deve cooperar com as principais entidades (por exemplo, Instituto Nacional do
Trabalho e Recursos Humanos ou Fundação Estatal de Bolsas de Estudo). Estas entidades
organizam programas europeus de inovação e maturidade de ferramentas europeias, como
o ECVET, e estão em estreita colaboração com várias autoridades/organismos/instituições
europeias (ex.: CEDEFOP ou ETF) que trazem a garantia da mobilidade vertical e horizontal a
nível local, regional ou nacional do ponto de vista da estratégia global de aprendizagem ao
longo da vida.
Resumindo, as principais funcionalidades relacionadas com o ECVET, segundo a EOPPEP,
são:
Adotar uma abordagem de resultados de aprendizagem na conceção de perfis ocupacionais
e currículos relevantes.
A estrutura curricular de acordo com os resultados da aprendizagem.
4.4.2 O sistema e processo de acreditação
Como mencionado anteriormente, a EOPPEP é uma entidade jurídica abrangente que
investe em serviços de aprendizagem ao longo da vida de melhor qualidade e mais
eficientes e fiáveis na Grécia. É uma organização pública sob a supervisão do Ministério da
Educação, Pesquisa e Assuntos Religiosos e é responsável pela acreditação de todos os
centros de educação profissional inicial na Grécia, assim como pela certificação das
qualificações dos diplomados do EFP.
Além disso, a EOPPEP é responsável pelo Quadro Nacional de Qualificações (QNQ) e pela
sua correlação com o Quadro Europeu de qualificações (QEQ). Em especial, as principais
atividades da EOPPEP são:
Definir os níveis de qualificações ao QNQ, de forma a estar em correspondência com o QEQ.
Facilitar o procedimento de correspondência entre os diferentes quadros de correlação.
Contribuir para a divulgação de todas as decisões tomadas durante o procedimento.
Fornecer informações e orientações às partes interessadas sobre como se correlacionam as
habilitações nacionais com o QEQ.
Promover, de acordo com o quadro institucional nacional, a participação de todas as partes
sociais e interessadas.
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A EOPPEP credencia os perfis ocupacionais com o contributo ativo dos parceiros sociais no
processo do seu desenvolvimento. Um perfil ocupacional é definido através das tarefas e
conhecimentos, capacidades e aptidões exigidas para o exercício de uma ocupação ou
especialidade. A EOPPEP desenvolveu com sucesso 202 qualificações. A EOPPEP acredita os
perfis ocupacionais com o contributo ativo dos parceiros sociais no processo do seu
desenvolvimento.
Com base nos perfis ocupacionais acreditados, a EOPPEP visa desenvolver padrões e
especificações para currículos modularizados com créditos e desenvolver um esquema para
a acreditação das qualificações adquiridas através da educação informal e não formal.

A segunda opção investigada foi o Hellenic Accreditation System (ESYD). O ESYD foi
constituído pela Lei 4468/2017, como uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, que tem como objetivo a implementação e gestão do Sistema Nacional de
Acreditação. A unidade operacional autónoma "National Accreditation System" da Lei
4109/2013 está separada da pessoa jurídica de direito privado sob a denominação "National
Quality Infrastructure System - ESYP" e está incluída na entidade jurídica "Hellenic
Accreditation System” (Sistema Helénico de Acreditação) que foi constituída por esta lei. O
Sistema Helénico de Acreditação (ESYD) foi designado como o Organismo Nacional de
Acreditação da Grécia de acordo com os requisitos do artigo 4.º do Regulamento (CE) n.º
765/2008, segundo o qual cada Estado-Membro deve designar um único organismo
nacional de acreditação. O ESYD emprega avaliadores e especialistas externos. Os
avaliadores são selecionados e treinados de acordo com critérios e procedimentos
estritamente definidos e devem cumprir regulamentos específicos relativamente à sua
independência, integridade e confidencialidade. Uma das acreditações que o ESYD está a
fornecer é para Organismos de Certificação de Pessoas. O ESYD é responsável por
credenciar organismos e programas de formação de acordo com a ISO 17024/2012, que
contém princípios e requisitos para um organismo que certifica pessoas em relação a
requisitos específicos e inclui o desenvolvimento e manutenção de um esquema de
certificação de pessoas.
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A terceira opção e a mais comum é a certificação de um perfil ocupacional por entidades
certificadoras de aptidões e competências em áreas específicas. Um Organismo de
Certificação de Pessoas é uma organização que concede credenciais a indivíduos que
cumprem os requisitos de competência específicos relacionados com uma profissão,
ocupação, trabalho ou parte de um trabalho. Um organismo de certificação de pessoas
desenvolve critérios em relação aos quais um indivíduo tem que demonstrar competências
e garante que esses critérios são satisfeitos pelos candidatos antes de lhes conceder a
certificação. A maioria dos organismos de certificação de pessoas atribui uma certificação
profissional se uma pessoa cumprir os requisitos como um mínimo de anos de experiência
de trabalho relacionados, nível mínimo de educação e ter passado num exame de
certificação ou equivalente. Muitos organismos de certificação de pessoas são acreditados
por organismos de acreditação de acordo com a norma ISO/IEC 17024, que foi concebida
para harmonizar o processo de certificação de pessoas em todo o mundo.
Na Grécia, os perfis de qualificação não se diferenciam de uma região para outra. Conforme
referido acima, a EOPPEP é responsável pelos perfis de qualificação e estes são
implementados a nível nacional.

Quanto às Qualificações em Artesanato, alinham-se com o catálogo de qualificações
profissionais da Grécia, uma vez que a utilização da tecnologia digital para o artesanato,
segundo a EOPPEP, depende do perfil do artesanato. Nalguns casos, quanto mais tradicional
é o artesanato, menos meios tecnológicos são utilizados, pelo que existem ocasiões em que
a utilização da tecnologia é escassa. Em especial, as áreas do artesanato que evoluíram
através da tecnologia têm necessidade de utilizar ferramentas digitais avançadas, para
serem aplicadas, e também a utilização de formação em tecnologias digitais. Além disso,
existem atividades de artesanato que combinam as tecnologias digitais com as
técnicas/meios tradicionais, além da formação. Finalmente, as aplicações relativas ao
artesanato, que permaneceram totalmente tradicionais, em termos de técnicas e
ferramentas, não fazem com que a utilização de ferramentas e formação em tecnologias
digitais seja uma necessidade. Por isso, o envolvimento previsto da tecnologia nos perfis de
artesanato da EOPPEP tem a ver com a infiltração de tecnologia em certas áreas do
artesanato em geral. No entanto, tendo uma visão geral rápida da estrutura e certificação
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da EOPPEP, podemos ter em conta que as ferramentas digitais para profissionais de
artesanato não estão previstas, em termos de desenvolvimento de negócios, aptidões de
marketing digital online e comunicação digital.

Existem dois processos individuais relativos à certificação de um perfil/currículo. O primeiro
processo refere-se aos programas de Ensino e Formação Profissional inicial (EFPi) e as suas
etapas principais são apresentadas na Figura 1.

Figura 1. Principais etapas do processo de certificação através da Organização Nacional para a Certificação de
Qualificações e Orientação Profissional (EOPPEP)

Nos casos em que o processo de certificação é seguido por organismos de certificação, as
principais etapas estão indicadas na Figura 2.
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Figura 2. Principais etapas do processo de certificação através de organismos de certificação

De forma a desenvolver o esquema de certificação para as aptidões e competências de uma
profissão por um organismo de certificação, devem ser seguidas as etapas:


Descrever a finalidade e os resultados que esperamos do esquema de certificação que
será desenvolvido



Uma descrição extensa da ocupação e tarefas do sistema



O perfil dos candidatos à certificação. A descrição do cargo, formação académica,
aptidões e competências que um candidato deve possuir para participar no processo de
certificação.



Uma descrição do grupo-alvo que o esquema de certificação terá como objetivo.



O atual quadro jurídico, literatura disponível, pesquisa e bibliografia sobre o esquema,
assim como esquemas e normas internacionais disponíveis.



Desenvolvimento e disponibilização dos conteúdos programáticos que os formandos
têm que estudar de forma a desenvolverem as suas aptidões e competências e
prepararem-se para o processo de certificação.

Perguntas de avaliação (múltipla escolha, verdadeiro/falso, correspondência etc.). As
questões de avaliação devem ser adequadas a cada módulo do plano de estudos e ser
divididas em três equipas diferentes.
As perguntas são agrupadas de acordo com a sua dificuldade:
Α: Dificuldade baixa (25% do total das perguntas)
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Β: Dificuldade média (50% do total das perguntas)
C: Dificuldade elevada (25% do total das perguntas)
No caso de perguntas abertas, o criador do material deve corrigi-las após cada exame para
que a nota final possa ser aplicada. 50% das perguntas de avaliação devem ser renovadas
todos os anos.

Caso o centro de formação decida que a melhor solução é continuar com um esquema de
acreditação, de acordo com a ISO 17024: 2012, o organismo de certificação poderá fazê-lo.
No entanto, uma vez que todos os materiais e procedimentos de certificação devem ser
revistos e avaliados por supervisores nomeados pelo ESYD, este procedimento pode levar
de 6 a 8 meses, após todos os documentos relevantes terem sido fornecidos, sendo o seu
custo muito elevado, para conseguir uma acreditação pelo ESYD.

A certificação tem algum valor, pois demonstra um nível básico de conhecimentos e a
disposição para demonstrar o facto de que uma pessoa leva a sua profissão a sério.
Tanto no percurso de educação formal como no informal, a certificação demonstra um
determinado conjunto de aptidões e competências adquiridas ao longo do processo de
aprendizagem. Nesta ocasião, o aluno certificado comprovou que possui as características
necessárias que satisfazem o perfil profissional pertinente. Além disso, os empregadores, no
processo de contratação e formação, têm certos padrões que os futuros colaboradores
devem cumprir. Entre os profissionais e sociedades profissionais, o processo de acreditação
garante a qualidade e relevância dos profissionais que iniciam a sua atividade em relação ao
perfil do trabalho. No entanto, a certificação não pode ser um substituto para o
recrutamento eficaz/eficiente. Pode ajudar numa pré-seleção de potenciais colaboradores,
mas não pode substituir uma conversa ou entrevista detalhada. Além disso, as entidades
licenciadoras pertinentes de uma profissão devem garantir que os graduados profissionais
que iniciam a atividade sejam capazes de exercer a prática adequada. Na acreditação
informal/EFP, também existe potencial para a progressão educativa, não apenas no
percurso profissional seguido, mas também noutros percursos educacionais formais.
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4.4.3 A experiência de acreditação da vossa organização
A vossa organização é um centro de aprendizagem acreditado? Especifique.
A vossa organização possui experiência anterior no reconhecimento, validação e
acreditação de cursos? Em caso negativo, pode identificar uma instituição acreditada com a
qual possa ser estabelecida uma parceria?
A DIMITRA está acreditada pela EOPPEP para oferecer cursos de Ensino e Formação
Profissional inicial (EFPi) e Ensino e Formação Profissional contínua (EFPc), e Serviços de
Consultadoria. A DIMITRA está certificada de acordo com a norma ISO 9001: 2015 do
Sistema de Gestão da Qualidade pela TÜV AUSTRIA para o seguinte:


Educação e formação vocacional



Serviços

de

consultadoria

para

a

promoção

do

empreendedorismo

e

desenvolvimento de recursos humanos


Conceção e gestão de projetos europeus cofinanciados.

Além disso, a DIMITRA está certificada de acordo com a norma ISO 9001: 2015 do Sistema
de Gestão da Qualidade pela TÜV AUSTRIA para EFP, serviços de consultadoria para a
Promoção do Empreendedorismo e Desenvolvimento de Recursos Humanos e conceção e
gestão de projetos europeus cofinanciados.

A DIMITRA tem uma vasta experiência em reconhecer, validar e acreditar cursos seguindo o
processo através de organismos de certificação. Nos últimos anos, a DIMITRA tem estado
em estreita colaboração com a Aristotle Certification, Training, Assesment - ACTA. ACTA é
um Centro de Certificação e Formação estabelecido pela Aristotle University of Thessaloniki,
a maior instituição de ensino superior da Grécia. O objetivo do ACTA é dar a certificação em
aptidões e competências, na Grécia e no estrangeiro, e unificar a investigação, a educação e
a formação ao mercado de trabalho. A ACTA está acreditada e certificada pela Organização
EOPPEP para a Certificação de Qualificações e Orientação Profissional e está acreditada pela
ESYD - Hellenic Accreditation System e faz a Certificação de competências e aptidões em
áreas como TICs, Administração, Turismo e Hospitalidade, Marketing, E-commerce, Serviços
de Consultadoria, atendimento ao cliente e muito mais. A ACTA tem uma grande
experiência em trabalhar com parceiros externos no desenvolvimento de novos esquemas
de certificação e o seu pessoal muito experiente está sempre pronto para fornecer
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orientação durante os processos. Tem vários Centros de Certificação em toda a Grécia e
organizou um “Organismo de Supervisores”. Os testes de certificação são feitos nesses
centros com a presença de um ou mais supervisores do “Organismo de Supervisores”. Todos
os esquemas de certificação desenvolvidos pela ACTA seguem as normas ISO 17024: 2012.
Alguns projetos Europeus representativos foram executados pela DIMITRA e incluem o
processo de certificação abaixo:
 CertiMenTu - Certificação de Mentores e Tutores
 CS.Tour - Consciência Cultural e Competências Chave em Aptidões Sociais em Turismo,
em que um esquema-padrão de acreditação foi desenvolvido para as competênciaschave n.º 6 e 8 para as partes interessadas relacionadas com estes setores (mundo
empresarial, associações de hoteleiros, graduados em turismo, Institutos de EFP e
Centros de Formação, formadores e consultores).
 CQJB - Certificação e Qualificação para Recrutadores na Europa (projeto europeu em
curso), no qual será desenvolvido um novo programa curricular e modelo de certificação
conjunto como qualificação móvel e transferível, o Certificado Profissional Europeu para
Recrutadores. A estrutura transnacional para a certificação é a norma internacional
ISO17024 (Certificação de Pessoas) e os parceiros de ensino superior envolvidos (e
associados) irão adaptar esta certificação para a certificação profissional de acreditação
do Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos (ECTS).

4.4.4 Avaliação dos benefícios da acreditação
A certificação pode ser um investimento de tempo e recursos, pois ajuda a fornecer o
reconhecimento de conhecimentos, aptidões e/ou competências especializadas, o que pode
ser um benefício significativo quando se trata de executar determinadas tarefas. A
certificação não é valiosa apenas para os estagiários, mas também para desempregados,
empregados e potenciais empregados, e também para os empregadores.

Para os desempregados e pessoas empregadas, os principais benefícios podem ser a
obtenção de uma vantagem competitiva, pois as certificações podem diferenciar um
profissional em relação aos demais profissionais da mesma área, mostrando que alguém
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demonstrou um empenho adicional em compreender e se destacar na sua profissão. Isso
traz uma vantagem importante no competitivo mercado de trabalho de hoje. Além disso, as
pessoas certificadas ficam a conhecer as tendências e aprendem a utilizar certos softwares,
plataformas sociais ou técnicas antes que se tornem um nome familiar.
As certificações profissionais também podem ajudar as pessoas a receberem uma formação
avançada, informações e conhecimento de cursos especializados que fornecem ferramentas
e estratégias técnicas atualizadas.
Aumentam o seu potencial de ganho, pois o tempo e esforço investidos em certificações
profissionais muitas vezes resultam num aumento de receitas. Atualizam conhecimentos,
aptidões e competências, adquirindo informações ou técnicas novas e atualizadas.

Existem também benefícios em relação aos empregadores, pois a acreditação certifica que a
pessoa certificada adquiriu um determinado conjunto de aptidões e competências que
correspondem às características do trabalho a executar. Além disso, os profissionais
conseguem manter um certo nível de qualidade na prestação dos serviços. De acordo com o
feedback recebido pelas partes interessadas na Grécia, a certificação das qualificações
relativas ao artesanato parece ser importante. O grupo alvo de um processo de certificação
será:


Formadores em artesanato



Futuros formadores/educadores em artesanato que devem certificar as suas aptidões
para formar outros adultos



Profissionais do artesanato

O feedback que recebemos em relação à acreditação da qualificação em artesanato é que
existe um grande interesse e disposição para que determinados padrões sejam cumpridos;
portanto, para se ser certificado num determinado conjunto de aptidões que poderão ser
amplificadas, existem algumas questões que devem ser avaliadas antes do desenvolvimento
da certificação, tais como:


O recrutamento de candidatos, que estarão interessados em obter uma certificação,
poderá ser um processo difícil, o que significa que a certificação não é uma
abordagem económica.
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A parte do exame apresenta uma elevada dificuldade e a taxa de candidatos
certificados é baixa



As aptidões e competências não estão em consonância com a necessidade real do
mercado de trabalho para o artesanato

A fase de implementação dos projetos CRAFTS 3.0 apoia uma melhor compreensão das
necessidades de formação dos profissionais do artesanato e a importância de terem uma
certificação para a sua profissão. Cada vez mais profissionais do artesanato procuram a
certificação para avaliar se um indivíduo possui as aptidões e os conhecimentos necessários
para um desempenho bem-sucedido numa determinada função de trabalho. No entanto, o
público-alvo expressa dúvidas se a certificação reflete as suas aptidões e competências,
visto que esta profissão está dividida em várias áreas. Ao obter uma certificação numa área
de especialização e manter essa certificação ano após ano, um profissional demonstra que:
• Responde aos padrões que foram estabelecidos e verificados por um organismo de
certificação
• Se esforça regularmente por manter uma elevada qualidade e competência no seu
trabalho

4.4.5 A dimensão europeia
O facto de a qualificação ter um aspeto europeu e ser desenvolvida de acordo com as
normas da ECVET e QEQ é uma vantagem, visto que existe um equilíbrio continental quanto
ao conjunto de aptidões que um perfil profissional representa. Assim, existirá
compatibilidade e coerência entre os Estados-Membros da União Europeia.
O ECVET, que diz respeito às qualificações em todos os níveis do QEQ:
 permite a transferência de unidades dos resultados de aprendizagem
 opera através de parcerias entre instituições
 elimina a necessidade de uma segunda avaliação dos estudantes que se deslocam entre
essas instituições.
Quando o sistema profissional nacional o permite, as unidades dos resultados de
aprendizagem podem ser reconhecidas independentemente de onde e como foram
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adquiridas. Podem ser utilizadas no mercado de trabalho e para a aquisição de uma
qualificação completa.

O ECVET é um componente do QEQ e o ECVET pode ser um descritor auxiliar quantitativo na
estrutura do QEQ. A descrição qualitativa da competência é fornecida pelo QEQ e/ou NQR.
A implementação do ECVET deve seguir a descrição dos resultados de aprendizagem das
unidades

curriculares

individuais,

conforme

estabelecido

pelo

QEQ/NQR.

Mais

especificamente, na Grécia, o QNQ está em linha com o QEQ, pelo que não existem
dificuldades para implementar qualquer quadro de qualificações com dimensão europeia.
A acreditação parece ser de grande importância neste setor na Grécia, visto que não existia
nada semelhante até agora, enquanto uma certificação poderia adicionar valor a
profissionais relevantes, tais como:
 Proporcionar conhecimentos, aptidões e competências adicionais na utilização de
técnicas e ferramentas digitais de forma a ser mais eficiente na sua implementação nas
suas tarefas diárias.
 Aumentar as perspetivas de desenvolvimento de carreira através da obtenção de
qualificações reconhecidas através de um processo de certificação.

4.4.5 Conclusões
Na Grécia, existem várias entidades que acreditam a qualificação do Artesanato, como a
Organização Nacional para a Certificação de Qualificação e Orientação Profissional
(EOPPEP), o Sistema Helénico de Acreditação (ESYD) e outros organismos certificados. As
entidades acima referidas conseguem garantir que as qualificações profissionais na Grécia
estão alinhadas com a Qualificação do Artesanato na Grécia, em geral.
Na Grécia, o currículo do artesanato pode ser reconhecido, validado e acreditado conforme
apresentado na Figura 2. Em resumo, as etapas principais são:
 Traçar um determinado perfil de qualificação para o artesanato
 Desenvolver um currículo integrado, incluindo os resultados da aprendizagem
 Desenvolver um esquema de certificação incluindo todos os parâmetros adequados e
questões de avaliação
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3.5 Portugal
Introdução
O Sistema Nacional de Qualificações conduziu à criação: do Quadro Nacional de
Qualificações, que define a estrutura dos níveis de qualificação, tendo como ponto de
referência o Quadro Europeu de Qualificações, descrevendo as qualificações nacionais em
termos de resultados de aprendizagem, de acordo com os descritores vinculados a cada
nível de qualificação; e do Catálogo Nacional de Qualificações, que é um instrumento
dinâmico, integrando as qualificações com base nas competências e identificando, para cada
uma, os respetivos referenciais de competências, formação e nível de qualificação de
acordo com o Quadro Nacional de Qualificações.

No âmbito do Sistema Nacional de Qualificações (Decreto-Lei n.º 396/2007 na redação
dada pelo Decreto-Lei n.º 14/2017, de 26 de janeiro), foram criados o Quadro Nacional de
Qualificações e o Catálogo Nacional de Qualificações como instrumentos dinâmicos
integrando as qualificações com base no respetivo quadro de competências, formação e
nível de qualificação de acordo com o Quadro Nacional de Qualificações.
O Quadro Nacional de Qualificações Português adota os princípios do Quadro Europeu de
Qualificações para a aprendizagem ao longo da vida para cada nível de qualificação (decreto
n.º 782/2009 de 23 de julho).

O QNQ inclui os diferentes níveis de ensino (do ensino básico ao ensino superior), a
formação profissional, que engloba a área do artesanato e os processos de reconhecimento,
validação e certificação de competências adquiridas por meios não formais e informais,
desenvolvidos no Sistema Nacional de Qualificações (no decreto n.º 782/2009 de 23 de
julho).

O Sistema Nacional de Educação e Formação Profissional permite a acumulação de créditos
adquiridos com qualificações e a sua transferência total ou parcial para outras qualificações,
para apoiar a progressão escolar e profissional. Este sistema de créditos incorpora os
princípios consagrados na Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de
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junho de 2009, relativa à criação do Sistema Europeu de Créditos para o Ensino e Formação
Profissional (ECVET) de acordo com o que está definido no Sistema Nacional de
Qualificações, nomeadamente relativamente aos créditos de qualificação para efeitos de
reconhecimento e mobilidade no espaço europeu.

As qualificações são definidas no Catálogo Nacional de Qualificações, que inclui o respetivo
quadro de competências, organizado em unidades de formação de curta duração (25h ou
50h) e o nível de qualificação de acordo com o Quadro Nacional de Qualificações. O
Catálogo Nacional de Qualificações estipula a atribuição de créditos a todas as unidades de
formação de curta duração e unidades de competência de acordo com a organização dos
quadros.

Os créditos para uma qualificação e para cada uma das unidades incluídas são obtidos
quando são obtidos os resultados da aprendizagem ou são mostradas as competências a
que se referem. Assim, a obtenção de uma qualificação conduzirá à respetiva certificação e
correspondente acumulação do número total de créditos atribuídos à qualificação e das
unidades necessárias para o efeito, independentemente da forma como a qualificação foi
obtida.
O sistema e processo de acreditação
Em Portugal, a Agência Nacional para a Qualificação e Educação Profissional, I.P. (ANQEP, IP)
é um instituto público subordinado aos Ministérios da Educação, e do Trabalho, da
Solidariedade e da Segurança Social, em coordenação com o Ministério da Economia, é
responsável pelo desenvolvimento contínuo do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ) em
concordância com o Quadro Europeu de Qualificações (ENQ).

A Agência Nacional de Qualificação e Educação Profissional (ANQEP) é responsável por
coordenar a implementação das políticas de educação de jovens e adultos e formação
profissional e de garantir o desenvolvimento e gestão do sistema de reconhecimento,
validação e certificação
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Como é que a Qualificação de Artesanato se harmoniza com o catálogo de qualificações
profissionais no vosso país? Estas qualificações diferem nas várias regiões?
O Artesanato é uma das 40 Áreas de Educação e Formação que integram o Catálogo
Nacional de Qualificações.

As ocupações profissionais específicas disponíveis para servir a área de Educação e
Formação em Artesanato estão listadas no catálogo e abrangem três níveis de certificação
(níveis 2, 4 e 5 da UE) com 19 ocupações profissionais em áreas como metais, têxteis,
madeira, joalharia, cantaria, cerâmica, vidro, etc.

Existem também outras ocupações profissionais que, embora integradas noutras áreas de
formação, são frequentemente utilizadas na Formação de Artesanato, tais como o desenho
de moda, marcenaria de interiores, marcenaria, cerâmica criativa, preservação e restauro de
madeira (estátuas e talha).

O sistema português de formação profissional é um sistema nacional, pelo que não existem
diferenças regionais no que diz respeito às qualificações.

Quais são os passos para obter a acreditação? Quanto tempo demora o processo? Quais são
os custos?
As entidades públicas criadas para o desenvolvimento da formação profissional não
necessitam de apresentação de acreditação e encontram-se sob a tutela do Ministério da
Educação ou do Ministério do Trabalho (Ex: centros públicos de formação profissional,
Escolas Profissionais)

Em Portugal existem dois sistemas de acreditação de entidades formadoras:


A acreditação inserida na política da qualidade dos serviços das entidades
formadoras, acesso facultativo



A acreditação obrigatória para o acesso e desenvolvimento da atividade de formação
profissional, regulada por legislação setorial
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A acreditação das entidades formadoras é processada pela DGERT, enquanto órgão central
competente do Ministério responsável pela formação profissional. No entanto, a legislação
setorial pode atribuir esta competência a outras autoridades setoriais.

Existem também outros aspetos específicos na certificação de entidades formadoras
sediadas nas Regiões Autónomas e na certificação de autarquias locais e entidades
congéneres.
A DGERT é responsável pela divulgação geral das entidades de formação certificadas ao
abrigo destes esquemas de certificação.

Para obter a certificação, a entidade formadora deve demonstrar objetivamente que a sua
estrutura e práticas formativas são adequadas à oferta desenvolvida e que cumpre os prérequisitos e o referencial de qualidade.

Esta demonstração é feita através de um pedido de certificação constituído por um
conjunto de informações e documentos apresentados num formulário próprio, através da
plataforma eletrónica de certificação.

Prazo para avaliação e decisão
90 dias úteis (máximo), contados a partir da confirmação do pagamento da taxa de
inscrição.
Nas decisões a serem emitidas pela DGERT aos pedidos de certificação, não há lugar a uma
aprovação tácita.
Taxas:


Até 3 áreas de educação e formação = 500 € (quinhentos euros)



Por cada área adicional de educação e formação = 150 € (cento e cinquenta euros)

Quais são as vantagens e desvantagens relativas à acreditação formal/superior?
A integração das qualificações de Artesanato no Quadro Nacional de Qualificações, que
adota os princípios do Quadro Europeu de Qualificações para a aprendizagem ao longo da
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vida, é uma clara vantagem para os alunos que pretendem optar pelo artesanato como
opção de ensino e formação.

Em Portugal não temos muitos exemplos de licenciaturas em Artesanato e isto tem a clara
desvantagem de não permitir que os artesãos continuem o seu percurso educativo e de
formação, fazendo com que o interrompam no máximo no nível 5.

Temos alguns exemplos de Ensino Superior em Património - Conservação e restauração:
Universidade Católica Portuguesa - (BA); Universidade Nova de Lisboa (BA); Instituto
Politécnico de Tomar - licenciatura e mestrado (BA / MA) e em Joalharia: Escola Superior de
Arte e Design - (BA) Existem muitos exemplos de cursos de artes e design, mas esses cursos
têm uma abordagem mais artística ou um foco na indústria.

Acreditação informal/EFP ou outros meios de acreditação? Qual seria a sua opção preferida
e porquê?
Em Portugal também temos um sistema de reconhecimento de competências profissionais
adquiridas em contextos não formais e informais. Essas competências adquiridas pelos
artesãos ao longo da vida nas suas oficinas podem ser formalmente reconhecidas e
certificadas como habilitações pedagógicas e profissionais - Processos de Reconhecimento,
Validação e Certificação de Competências. Este sistema integra também o Quadro Nacional
de Qualificações Português que adota os princípios do Quadro Europeu de Qualificações
para a aprendizagem ao longo da vida.
Todas as opções são necessárias e o facto de estarem incluídas do Quadro Nacional de
Qualificações é uma vantagem.
A experiência de acreditação da vossa organização
A vossa organização é um centro de aprendizagem acreditado? Especifique.
O Centro de Formação Profissional para o Artesanato e do Património CEARTE é um centro
de formação profissional, criado em 1986 por um protocolo entre o IEFP (Instituto de
Emprego e Formação Profissional) e a Caritas Diocesana de Coimbra.
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Integra a rede pública portuguesa de Centros de Formação Profissional (22 Centros)
tutelados pelo IEFP, IP que é o instituto nacional de emprego e formação profissional
Área de intervenção: Artesanato e Património e demais áreas de formação procuradas pelo
mercado de trabalho
Como entidade pública criada para o desenvolvimento da formação profissional, o CEARTE
não necessita de ser submetido a um procedimento de acreditação e encontra-se sob a
tutela do Ministério do Trabalho

A vossa organização possui experiência anterior no reconhecimento, validação e
acreditação de cursos? Em caso negativo, pode identificar uma instituição acreditada com a
qual possa ser estabelecida uma parceria?
Portugal possui desde 2007 um Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ) que é um
instrumento de gestão estratégica de qualificações de nível não-superior que integra o
Sistema Nacional de Qualificações (Decreto-Lei n.º 396/2007, de 31 de Dezembro).

A competência para validar e credenciar cursos de qualificação de nível não-superior está
atribuída a uma entidade nacional - ANQEP.

A maioria das qualificações em Artesanato pertencentes ao Catálogo Nacional de
Qualificações foram propostas e desenvolvidas pelo CEARTE.
O CEARTE também pertence à comissão da ANQEP que valida as qualificações para a
educação e formação em ARTESANATO. Área.
Para o desenvolvimento de qualificações de nível 5, o CEARTE possui protocolos específicos
com 1 Universidade e 2 Institutos de Ensino Superior: Universidade de Coimbra, Instituto
Politécnico de Tomar e ESAD - Escola Superior de Artes e Design
Avaliar os benefícios da acreditação
Quais são os benefícios da acreditação? Para quem?
Para os estudantes


Uma qualificação certificada e reconhecida a nível nacional e/ou internacional;
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Facilita as escolhas dos alunos e o progresso dentro do sistema educativo e de
formação vocacional;



Aumenta a mobilidade dos formandos - mobilidade nacional entre instituições de
formação e mobilidade no estrangeiro;



Facilita a mobilidade dos estudantes como futuros trabalhadores no mercado de
trabalho da EU.

Para o centro de formação


Torna o sistema vocacional e de formação (EFP) mais transparente;



Aumenta a credibilidade do centro;



Facilita o acesso aos fundos da EU.

É capaz de avaliar o nível de exigência de acreditação da qualificação do artesanato entre os
professores de artesanato do vosso país? Qual seria o principal grupo-alvo e quão
importante é para eles obter a acreditação? Que reações obteve dos aprendentes, parceiros
e participantes?
Para se ser formador em Portugal é necessária uma acreditação (competências técnicas e
pedagógicas). Existe uma oferta razoável de formação de formadores, tanto inicial como
contínua. No entanto, existem áreas de artesanato onde a procura de cursos de formação é
elevada e onde por vezes a oferta de formadores certificados não é suficiente.

Mas a principal dificuldade é encontrar formadores em áreas específicas de artesanato que
estão a desaparecer.
Normalmente são artesãos de idade avançada e com baixa escolaridade, mas com muitas e
altas competências especializadas. O grande desafio é não perder esses conhecimentos e
passá-los à geração seguinte e encontrar novas maneiras de transferir aptidões de mestres
artesãos para a geração seguinte.
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Quais são as barreiras ou obstáculos que necessitam de ser ultrapassados para se obter a
acreditação?
Neste momento, o principal obstáculo é a acreditação de um novo currículo no Artesanato.
O procedimento para esta acreditação envolve fazer uma proposta, desenvolver um
currículo, desenvolver conteúdos, obter a aprovação da comissão de parceiros, a aprovação
de uma agência nacional e integração no Catálogo nacional de qualificação. Esse processo
demora às vezes muito tempo.

De que forma é que o processo de pilotagem das diferentes IOs mudou a sua compreensão
destas questões?
Pilotar os IOs e participar no projeto ajudou-nos a obter experiência no desenvolvimento de
qualificações com base nos resultados de aprendizagem
A dimensão europeia
Qual a importância de que a qualificação tenha uma dimensão europeia e se harmonize com
o ECVET e o QEQ?


Torna o sistema vocacional e de formação (EFP) mais transparente;



Aumenta a mobilidade dos formandos - mobilidade nacional entre instituições de
formação e mobilidade no estrangeiro;



Elimina a necessidade de uma segunda avaliação dos alunos que se deslocam entre
essas instituições;



Estimula parcerias entre instituições;

E uma questão importante,


Facilita a mobilidade dos trabalhadores no mercado do trabalho da UE, permitindo
uma compreensão mais fácil e melhor das competências profissionais adquiridas no
contexto da formação.

A harmonização com o ECVET e o QEQ causa dificuldades no vosso contexto nacional?
Não
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Até que ponto pensa que a acreditação é algo que procurariam obter?
O nosso objetivo é contribuir para o melhoramento dos sistemas de acreditação já
existentes de:


Entidades de formação



Cursos de formação vocacional



Método de reconhecimento, validação e certificação de competências



Acreditação de formadores

Conclusões
Passos seguintes para reconhecer, validar e acreditar o currículo de Artesanato em Portugal:


Acreditação de um novo currículo de EFP em Artesanato;



Acreditação de novos perfis de competências em Artesanato para reconhecimento,
validação e certificação de competências não formais e informais;



Desenvolver projetos de formação certificados inovadores para permitir a
transferência de aptidões de mestres artesãos para a geração seguinte - áreas do
artesanato que estão a desaparecer;



Desenvolver novos currículos certificados para a formação contínua de formadores.
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3.6 Roménia
4.6.1 Introdução
A reforma do sistema educativo Romeno é sustentada pela legislação, principalmente a Lei
Nacional de Educação, com alterações subsequentes. Promovendo uma perspetiva ampla
da aprendizagem ao longo da vida, a lei também realça a importância da validação e
implementação dos resultados da aprendizagem.
Na Roménia, a educação profissional é fornecida por dois sistemas complementares:
sistema de formação inicial (EFPi) e sistema de formação contínua (EFPc). A estratégia de
formação profissional na Roménia respeita os princípios e instrumentos estabelecidos pela
UE para a cooperação em EFP - QEQ, ECVET e EQAVET. Existem conhecimentos no sistema
quanto à regulamentação e implementação do ECVET na formação e educação profissional,
porém não são adequadamente desenvolvidos, principalmente frágil setor do artesanato,
(falta de centros de formação, materiais didáticos, formadores em artesanato, artesanato
acreditados, etc.). Existe uma falta de validação da aprendizagem não formal e informal na
educação formal, que é necessária para apoiar a entrada e a mobilidade na educação. As
qualificações devem responder melhor às necessidades do mercado do trabalho e é
necessária uma maior transparência dos resultados da aprendizagem e da mobilidade da
força de trabalho. As qualificações nacionais também têm que ser compreendidas no
estrangeiro e associadas ao EQF, para promover a mobilidade dos alunos e trabalhadores
entre os países europeus.
Estão a ser tomadas medidas para regulamentar a emissão de certificados e diplomas que
indiquem os níveis do QNQ. Espera-se que os níveis do QEQ sejam indicados nas
qualificações assim que o processo de referenciação seja concluído. O processo de
referenciação nacional deve representar um processo nacional em que as partes
interessadas nacionais e as autoridades relevantes concordem com a comparação entre os
níveis de qualificação e os níveis do QEQ.
4.6.2 O sistema e processo de acreditação
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Quais são os organismos competentes para a acreditação de um programa de estudos de
artesanato no vosso país? De que tipo de instituições se trata?
Na Roménia, a Autoridade Nacional de Qualificações (ANC), subordinada ao Ministério da
Educação, é responsável pelo desenvolvimento contínuo do Quadro Nacional de
Qualificações (QNQ ou ROQF) em concordância com o Quadro Europeu de Qualificações
(QEQ). A ANC colabora com várias instituições especializadas (ISCIR, IGSU, etc.), que têm o
direito exclusivo de endossar padrões ocupacionais no setor do artesanato e,
ocasionalmente, incluir novos ofícios no sistema de Classificação Nacional de Ocupações
(COR) da Roménia.
Como é que a Qualificação de Artesanato se harmoniza com o catálogo de qualificações
profissionais no vosso país? Estas qualificações diferem nas várias regiões?
Existe uma ausência total no país de uma formação de formadores em artesanato
tradicional porque estes ofícios, (com os quais também estamos envolvidos no domínio da
restauração do património edificado), ainda não estão incluídos no sistema COR, pelo que
não existe uma formação oficial ou formadores acreditados para o fazerem. Não existem
diferenças regionais quanto às qualificações.
Quais são os passos para obter a acreditação? Quanto tempo demora o processo? Quais são
os custos?
Um centro de formação com vista à acreditação deve incluir nos seus estatutos referências à
possibilidade de organização e realização de programas de formação para adultos com
especificação das suas ocupações - exigidas no mercado do trabalho, (por exemplo:
formação em profissões relacionadas com a conservação do património edificado). O
organismo que inicia o programa de formação deve ter uma certificação fiscal. Além deste
aspeto legal, as profissões que estarão no foco do programa de formação devem ser
incluídas no sistema de Classificação Nacional de Ocupações (COR) da Roménia e devem ter
desenvolvido normas profissionais aprovadas pela Autoridade Nacional de Qualificação
(ANC), subordinadas ao Ministério da Educação. Por exemplo, o preço da elaboração de
uma norma por um especialista em 2016 foi cerca de 1000-1500 euros. Os formadores do
centro têm de comprovar que possuem a especialização correspondente ao programa de
formação em que estão envolvidos, respetivamente, que frequentaram uma formação que
esteja de acordo com as normas ocupacionais. O centro deve apresentar um processo com
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os documentos exigidos na Comissão Municipal de Autorização de Fornecedores de
Formação e pagar uma taxa igual a 2 salários mínimos (em 2016 este valor era de 2500 lei,
ou seja 555,55 euros).
Quais são as vantagens e desvantagens relativas da a) acreditação formal/do ensino
superior, b) acreditação informal/EFP ou c) outras vias de acreditação? Qual seria a sua
opção preferida e porquê?
A acreditação formal/Ensino Superior tem uma grande desvantagem; na Roménia, este tipo
de ensino, infelizmente, centra-se apenas no aspeto teórico da formação, oferecendo
apenas formações de longa duração também no caso de estudos de pós-graduação. Não
conhecemos outras vias para a acreditação.
As nossas opções seriam a acreditação informal/EFP, porque é esta a área que está ativa, e
que permite grandes possibilidades de formação em artesanato e aulas práticas reais,
reconversão profissional e estágios de curta duração (1 ou 2 semanas, etc.).
4.6.3 A experiência de acreditação da vossa organização
A vossa organização é um centro de aprendizagem acreditado? Especifique.
NÃO
A vossa organização possui experiência anterior no reconhecimento, validação e
acreditação de cursos? Em caso negativo, pode identificar uma instituição acreditada com a
qual possa ser estabelecida uma parceria?
Sim, a Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca - um curso de pós-graduação para arquitetos e
engenheiros na área da restauração e conservação de monumentos históricos.
4.6.4 Avaliação dos benefícios da acreditação
Quais são os benefícios da acreditação? Para quem?
A acreditação pode trazer benefícios especialmente para o público-alvo das nossas
formações. O nosso centro (Centro de Formação em Conservação do Património
Construído) oferece aulas teóricas e práticas no campo do artesanato relacionado com o
património construído (carpintaria tradicional, marcenaria, alvenaria e alvenaria de pedra),
completando a qualidade e o nível de estudos universitários de arquitetos, engenheiros,
historiadores da arte, arqueólogos, etc. Entre os participantes das nossas formações figuram
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os funcionários de empresas de construção envolvidos na restauração de monumentos
históricos, que não têm pessoal qualificado neste setor. As formações acreditadas podem
garantir aos participantes um certificado reconhecido a nível nacional e/ou internacional. Os
benefícios da acreditação podem referir-se também à nossa organização como um centro
de formação qualificado.
É capaz de avaliar o nível de exigência de acreditação da qualificação do artesanato entre os
professores de artesanato do vosso país? Qual seria o principal grupo-alvo e quão
importante é para eles obter a acreditação? Que reações obteve dos aprendentes, parceiros
e participantes?
Não, não conseguimos. O público-alvo das nossas formações seriam jovens arquitetos,
engenheiros, especialistas na área da conservação do património construído, empresas que
trabalham na restauração de monumentos históricos.
Com uma história de 17 anos, as nossas formações implementadas no Bánffy Castle Bontida
tiveram um feedback muito positivo. Tivemos cerca de 1700 participantes de 26 países do
mundo, especialmente do Reino Unido e da Europa. A atividade pedagógica e o princípio da
restauração através da educação e da educação através da restauração por nós aplicado
foram galardoados com o Prémio Principal do Prémio Europa Nostra em 2008.
Quais são as barreiras ou obstáculos que necessitam de ser ultrapassados para se obter a
acreditação?
As principais barreiras são a falta de códigos ocupacionais ou COR referentes a esses ofícios
do sistema ocupacional Romeno.
De que forma é que o processo de pilotagem das diferentes IOs mudou a sua compreensão
destas questões?
De forma positiva...
4.6.5 A dimensão europeia
Qual a importância de que a qualificação tenha uma dimensão europeia e se harmonize com
o ECVET e o QEQ?
Pelo facto dos nossos cursos de formação serem internacionais do ponto de vista dos
participantes, é importante oferecer-lhes uma qualificação alinhada com a ECVET e o QEQ.
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A harmonização com o ECVET e o QEQ causa dificuldades no vosso contexto nacional?
Pensamos que não; existem outras formações no nosso país que estão de acordo com estes
níveis, e a reforma do sistema educativo na Roménia é baseada nas diretivas europeias.
Até que ponto pensa que a acreditação é algo que procurariam obter?
Muito alta

4.6.6 Conclusões
Os melhores passos seguintes são desenvolver formadores especializados na área de acordo
com o COR/lista de ocupações no nosso país e desenvolver padrões ocupacionais e validálos a nível nacional pela ANC.
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4 Revisão do programa piloto Craft 3.0
4.1 Contexto e Procedimentos.
Esta Revisão, realizada pela Rinova, resume os resultados da avaliação do Currículo Piloto do
Crafts. Foi realizado no contexto do Resultado Intelectual 6 e foca-se nos resultados do
programa piloto, no seu impacto nos alunos no contexto da educação e formação
vocacional, o que funcionou bem e as lições aprendidas. Os resultados desta revisão de
avaliação também contribuem para a avaliação do programa Crafts 3.0 que está a ser feita
pela Innoquality Systems Ltd.

A revisão cobre as duas fases do programa piloto. Uma metodologia proposta para a
primeira fase do programa piloto foi decidida e acordada em comum com os parceiros, o
que incluiu um processo de Formação de Formadores. Foi em seguida revisto e discutido de
forma a colocar em prática um plano para a segunda fase do programa piloto, na qual os
formadores exploraram as ferramentas do projeto com os utilizadores finais.
De acordo com as necessidades expressas pelos parceiros, propomos uma série de Ações a
serem partilhadas pelo consórcio, configurando um cenário flexível que cada parceiro pode
adaptar às suas circunstâncias e participantes específicos:
4.1.2 Abordagem modular para o piloto:
 A implementação concentrar-se-á em 2 módulos, B e C. Foi acordado que o
Módulo B tem uma prioridade mais importante e que deverá ser partilhado
no piloto.
 O Módulo B será o Item de Controlo da avaliação, agindo como referência e
aferição para todo o processo de avaliação.
É a seguinte a lista de organizações e módulos previstos para serem testados na fase inicial:
FOACAL:

A, B, C

CEARTE:

A, B, C

DIMITRA:

B, C, D

RINOVA:

B, C, D (D como peça importante)
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FTT:

A, B, C, D (os diferentes formadores participarão nas diferentes partes do

curso).
Esta lista inicial era indicativa e esperava-se que fosse alterada assim que os participantes
estivessem envolvidos, de modo a fornecer uma abordagem mais personalizada,
dependendo do grupo alvo.
4.1.3 Participantes
O currículo foi testado por 60 participantes nos 6 países piloto.
A metodologia de avaliação teve como base um conjunto de inquéritos para avaliar
minimamente o contexto e o feedback qualitativo em sessões de revisão individualizadas
com cada parceiro descrito abaixo.
4.1.4 Estrutura e Fases
Fase 1
A Fase 1 foi concebida para cobrir o currículo. Os participantes foram expostos e envolvidos
no currículo a diferentes níveis, dependendo das necessidades da organização. Esperava-se
que isso produzisse a validação ao nível da parceria do conteúdo do currículo e introduzisse
as competências necessárias para a segunda fase.
Fase 2
Nesta fase os participantes utilizaram a plataforma para gerar os seus próprios conteúdos.
Esta fase foi fundamentalmente prática e com um maior grau de liberdade e personalização.
4.1.5 Impacto da Covid-19 no processo.
A situação da Covid afetou a execução da fase piloto. Cada parceiro de execução foi afetado
de forma diferente, dependendo do desenvolvimento da pandemia nos seus países, as
diferentes restrições impostas e as diferentes implicações e cruzamentos entre essas
medidas e a agenda do parceiro.
Apenas a Fase 2 do processo foi afetada. Ainda assim, todos os parceiros cobriram pelo
menos as metas em termos de números para 5 formadores e 25 formandos ou utilizadores
finais afetados pelas ações do projeto.
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Podemos descrever o impacto direto da Covid a partir de 2 ângulos:

Impacto operacional
Na maioria dos países parceiros da fase piloto, as restrições à mobilidade e os diversos graus
de bloqueio aconteceram no momento da segunda fase do Piloto. Como não era possível
fazer os workshops presenciais tradicionais, os parceiros tiveram que solicitar um esforço
mais autónomo e independente dos profissionais na sua própria prática, que foi afetada
pelas restrições da Covid e isso tornou muito difícil que os parceiros mantivessem o
contacto, seguissem os participantes e continuasse o envolvimento.
Ainda assim, esse impacto foi superado dando um pouco mais de tempo aos parceiros para
completarem o conjunto mínimo de ações necessárias para ter um feedback e resultado
relevantes. A Rinova recolheu os últimos feedbacks e resultados no início de agosto, um
atraso de apenas um mês, e dadas as circunstâncias, este é considerado um resultado muito
bom e uma prova da resiliência e adaptabilidade das organizações.

Impacto contextual
Devido à sua natureza, o projeto CRAFT 3.0 foi diretamente afetado pela aceleração da
transformação digital produzida pelo período de bloqueio.
As circunstâncias extraordinárias que levaram a que quase todas as indústrias utilizassem ao
máximo as suas capacidades de comunicação digital produziram, citando alguns autores, “a
quantidade de transformação digital esperada para os próximos três anos em apenas três
meses”.
O setor da aprendizagem tem sido um dos mais diretamente afetados por essa tendência e,
na maioria dos casos, de forma positiva. De alguma forma, toda esta situação ajudou a
atingir um dos objetivos do projeto. Todos os envolvidos no projeto Crafts ficaram cientes e
conscientes da necessidade de incorporar ferramentas de aprendizagem digital e remota
nas suas práticas, e estão cientes das ferramentas e das diferentes opções disponíveis.
No entanto, a desvantagem para o projeto Crafts foi que a procura acelerada por
aprendizagem digital produziu uma onda de desenvolvimentos em ferramentas e
plataformas de e-learning que suportavam a aprendizagem síncrona online, deixando as
soluções fornecidas pelo piloto do projeto Crafts numa posição difícil de competir pela
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atenção que a indústria estava de repente a dar a essa tendência. A segunda fase do projeto
foi afetada por este excesso de ofertas, com muitos profissionais a afastar-se da plataforma
para entregar conteúdo aos seus alunos utilizando as outras soluções por diversos motivos.
Ao mesmo tempo, esta situação evidenciou e confirmou no feedback, a relevância do
currículo e a necessidade do setor do Artesanato avançar para esta transformação Digital.

4.2 Feedback dos parceiros.
Compilamos aqui as informações específicas para cada parceiro que contribuem para a
conclusão geral e para os impactos descritos acima, essas informações ressaltam dos dados
quantitativos recolhidos nas pesquisas e em cada uma das sessões de feedback que a
Rinova realizou durante o processo.
4.2.3 Programa piloto - Transylvania Trust (Roménia)
O Transylvania Trust iniciou a Fase 1 com 6 praticantes, o seu perfil era muito específico:
todos eram carpinteiros e pedreiros, que são as principais disciplinas envolvidas na atividade
de restauração do Trust.
Foi ministrado ao longo de 2 meses a partir de fevereiro e com 2 sessões presenciais uma a
seguir à outra e um número de horas de aprendizagem a um ritmo individualizado online
através da plataforma
Os módulos considerados mais relevantes para esta organização foram o Módulo B e partes
do Módulo C.
Com início em fevereiro, esta foi a primeira vez que todos tiveram contacto com uma
plataforma de aprendizagem online. Mais tarde e durante o período de bloqueio da Covid,
foram expostos por colegas e participantes a muitas outras opções.
O Trust ministrou 5 cursos utilizando os conhecimentos adquiridos com o currículo, mas
para ministrar a segunda fase, durante o período da Covid, acharam mais útil utilizar o
Google Classroom.
Ainda assim, utilizaram os recursos online apenas para os aspetos de conhecimento, já que
a sua disciplina necessita de um elevado nível de prática com ferramentas em oficina.
No feedback direto dos tutores:
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Relatam um problema técnico com os questionários na plataforma. Acham que a plataforma
é boa para mostrar o currículo. As pessoas estavam interessadas no conteúdo gráfico e de
vídeo, mas não no material de leitura. Este é um elemento importante do feedback.
4.2.2 Programa piloto - Dimitra (Grécia):
A Dimitra tinha 5 formadores em diversos subsetores:
 Design de Moda
 Encadernação
 Escultura em madeira
 Joalharia
 Pirogravura e impressão em madeira.
A idade média era de 35 (30-40), com um candidato acima do limite de cada lado (27-43).
O programa piloto ocorreu de fevereiro a maio de 2020 e, novamente, embora a primeira
fase tenha ocorrido sem problemas com uma sessão inicial presencial e uma segunda sessão
para os ajudar a carregar o conteúdo para a plataforma, o desenvolvimento com os seus
próprios alunos foi afetada pelo início do bloqueio na Grécia.
Os inquéritos de feedback exigiram um esforço extra da Dimitra, pois tiveram de ser
traduzidos para serem preenchidos pelos participantes.
Criaram 5 cursos na plataforma quase totalmente concluídos, mas foi um processo que
exigiu um apoio extra da Dimitra para ser ministrado.
Relataram:
“O início foi difícil com uma curva de aprendizagem difícil que foi ficando mais fácil em
seguida, os candidatos exigiram mais esforço do que o esperado, mas a sensação no final foi
positiva e o processo frutífero.”
Apenas uma pessoa tinha experiência anterior com aprendizagem online.
Em termos do currículo do programa Crafts, B, C e D foram os mais interessantes. C e D para
os mentores e D especialmente destacado por 2 formadores, que têm negócios próprios.
Para os formadores, o conteúdo do curso CRAFT e a aprendizagem de uma plataforma
foram os elementos mais relevantes da experiência.
Sentiram a falta de uma funcionalidade de chat online para comunicarem com os seus
alunos.
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Também fizeram comentários sobre o idioma do conteúdo do vídeo, principalmente em
inglês, o que foi ultrapassado neste caso com legendas. Isso é relevante aos níveis da UE,
pois levanta novamente a questão dos idiomas em que são apresentados os conteúdos, que
é um tópico redundante em vários projetos. É necessária uma solução de
tradução/localização.
Relatam também o bug dos questionários.
A plataforma é lenta na criação de conteúdos e, ao nível organizacional, não se encaixa na
prática de Dimitra, pois utilizam o Moodle, por isso discutiram também com os formadores
sobre como adaptar as lições aprendidas para o LMS da organização.
4.2.3 Programa piloto - Foacal (Espanha)
A Foacal ministrou o programa piloto a partir de novembro de 2019 para a primeira fase,
com uma segunda fase planeada para março, que foi diretamente afetada pelo bloqueio da
Covid em Espanha.
Envolveram 17 participantes no programa piloto: todos os formadores se relacionam e
ministram cursos para a organização.
O feedback dos utilizadores relacionado com a plataforma foi que, por um lado funcionou
bem para mostrar o currículo, e que, por outro lado, pareceu ser lento, não muito intuitivo e
não imediato para produzir o seu próprio conteúdo, no entanto, 3 cursos foram testados em
produção na plataforma Crafts.
O contexto de Foacal, com a maioria dos seus praticantes habituados à sua própria dinâmica
não formal e um grande nível de contacto direto com os participantes, criou alguma
relutância inicialmente em utilizar a plataforma com os seus alunos. Essa relutância foi
eliminada pelo bloqueio da Covid quando a aprendizagem digital e remota se tornou a única
opção disponível para manter o contacto e apoiar os alunos. O desenvolvimento do elearning é uma atividade totalmente nova para eles, pois a maioria ainda continua a
transmitir os seus conhecimentos através do ensino presencial e em papel.
Uma limitação adicional para a Foacal foi relatado como sendo os problemas de IP, os
profissionais mais idosos continuam relutantes em tornar público o conteúdo dos seus
cursos, para protegê-lo de serem copiados.
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4.2.4 Programa piloto - Cearte (Portugal).
O Cearte dividiu o programa piloto. Dos 26 artesãos envolvidos, 7 apenas pilotaram o
Módulo A e 19 pilotaram o Módulo B, nos seguintes prazos:
Module A - 18/12/2019 a 31/01/2020
Module B - 23/04/2020 a 28/05/2020

O Cearte utilizou a Plataforma Craft para envolver os participantes com o currículo e como
um exercício para criar conteúdos online para uma determinada plataforma, mas estavam
conscientes de antemão e isso já foi identificado pelo especialista da Rinova na reunião de
Coimbra, que não seriam capazes de ministrar a segunda fase utilizando a plataforma, visto
que utilizam um LMS obrigatório fornecido pela Autoridade para o Ensino Portuguesa.
Para o Módulo B, utilizaram um botão BigBlue para entrega que está integrado no seu
sistema, chamado Human Train.
https://www.humansoft.pt/formacao/humantrain.html
No processo, criaram 5 cursos na plataforma Craft e posteriormente reaproveitaram os
conteúdos.
Um feedback interessante neste caso que contrasta com outras organizações é que,
enquanto o LearnPress (a opção escolhida pelo CRAFT) não foi considerado muito intuitivo
por 4 de 5 organizações, o Cearte achou que o LearnPress era mais intuitivo do que a sua
solução atual, mas não puderam aplicá-lo devido à carga administrativa e às capacidades de
escala que são limitadas e, no seu caso, impostas por regulamentos.
Também deram um feedback positivo ao currículo do CRAFT e à sua relevância: que era
bem estruturado e bem administrado com atividades relevantes.
Conforme as lições aprendidas, o Cearte descobriu várias coisas devido ao piloto:
 Precisam de uma ferramenta que permita sessões de aprendizagem síncronas
 Seria interessante ter um fórum na Internet para cada curso
 Os estagiários têm que fazer o upload das suas atividades e/ou trabalhos formativos
 A plataforma utilizada deve permitir a coordenação e o controlo administrativo das
ações e cursos, pois pertencem ao sistema nacional de formação.
O conhecimento de Wordpress necessário para ministrar o curso na plataforma Craft era
excessivo para eles.
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4.2.5 Programa piloto - Rinova (Reino Unido)
O Programa piloto da Rinova iniciou a Fase 1 em novembro de 2019 e funcionou até janeiro
de 2020, envolvendo 6 formadores do seu parceiro Create Space.
A Create Space é uma instituição de beneficência que opera em Londres, especializada em
artesanato e tecnologia. Este programa piloto pretendia cobrir a outra extremidade do setor
artesanal, no qual os profissionais já estavam muito envolvidos com a tecnologia, exceto um
deles que a experimentou pela primeira vez.
Como um feedback geral, esses profissionais acharam o conteúdo do currículo interessante,
especialmente os Módulos B e D, mas relatam também a falta de conteúdos interativos e o
excesso de material de leitura. Para uma comunidade já habituada a ferramentas digitais, a
plataforma parecia fraca. Citando o feedback direto de um participante:
“Os conceitos que trabalhamos nas sessões piloto de artesanato ajudaram-me a estruturar
os workshops, mas tornaram-se menos relevantes em termos de ferramentas a serem
utilizadas e as capacidades do Learn Press”.
Os profissionais eram todos freelancers altamente afetados pela situação da Covid e nem
todos foram capazes de cumprir com os seus próprios alunos durante este período, ainda o
impacto criado por apenas 2 dos profissionais foi suficiente para superar todas as metas do
projeto:
Patricia Bidi tem estado a realizar mais de 15 workshops online durante o período da Covid,
sobre os temas Técnicas de Desenho, atingindo um público de cerca de 100 participantes, e
assinou um contrato para um curso e-learning com um cliente que utiliza o Google
Classroom. 15 pessoas inscreveram-se para cada grupo do curso. Um grupo já está
confirmado. Ela utilizou o Módulo B para melhorar esta prestação e a Rinova irá apoiá-la
com uma nova sessão em julho e agosto
Em aspetos gerais, a plataforma Craft 3.0 não parece ser suficientemente intuitiva em
comparação com as outras existentes.
A aceleração da transformação digital durante a Covid destacou o tópico do artesanato e
esclareceu em que áreas funciona a aprendizagem digital do artesanal e em que áreas não
funciona. A adequação da aprendizagem digital está relacionada com o nível de formação e
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com a disciplina específica do artesanato, por exemplo, embora seja viável para o desenho,
não é para a cerâmica.
Um participante relatou que embora o seu ensino, todo baseado em eventos, tenha sido
cancelado, o impulso dado pelo projeto Craft incentivou-o a participar num workshop sobre
a utilização específica de outras ferramentas de vídeo e como criar “conteúdo para vender”
no mercado de e-learning e no seu negócio de Artesanato:
https://www.marthamayronson.com/
A inclusão de áudio e podcasts como material de aprendizagem foi frequentemente
destacada, com a necessidade absoluta de criar conteúdos que evitem os problemas de
duração da atenção e simplifique a aceitação de material de aprendizagem com maior
granularidade.
A maioria dos profissionais adotou estratégias combinadas utilizando o Google Classroom
para guardar o material de conhecimentos.

4.3 Avaliação do Projeto piloto: Lições aprendidas
Como um resumo geral, estas são as lições aprendidas durante o projeto piloto, que já
contribuem para a prática e os planos futuros dos parceiros.
4.3.1 As aulas de Artesanato precisam de um modelo de entrega combinada, não é
viável serem totalmente online.
Existem algumas exceções a esta regra, no que diz respeito às necessidades materiais da
disciplina, ou seja, os workshops de desenho tiveram sucesso totalmente online no Reino
Unido, mas apenas porque estavam numa fase muito inicial, com os participantes apenas a
começarem a ser apresentados à disciplina, uma formação mais avançada teria sido mais
difícil de ministrar.
As disciplinas e práticas de artesanato que dependem de capacidades intensivas em
workshop, como cerâmica, serigrafia, impressão 3D, marcenaria, etc., são impossíveis de
ensinar totalmente online.
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4.3.2 A plataforma foi uma ferramenta muito eficiente para recolher e transmitir
informações de conhecimento.
A transmissão de conhecimentos e, em especial, a exposição dos formadores aos conceitos
e informações do currículo do CRAFT 3.0 foi alcançada com sucesso em todas as parcerias
através da plataforma. Isso abre um caminho de exploração, extraindo esse conteúdo da
plataforma CRAFT e/ou transferindo-o para os sistemas que cada organização estiver a
utilizar.
4.3.3 As maiores organizações de formação precisam de Sistemas de Gestão de
Aprendizagem; os freelancers tendem a utilizar ferramentas especializadas.
Existe uma diferença significativa em termos de digitalização entre as organizações de
formação com um grande número de participantes, que são reguladas pelas qualificações
oficiais, e o trabalho de pequenas organizações focadas e dos freelancers.
Nas organizações maiores, as necessidades de administração e o cumprimento dos seus
quadros reguladores, implicam a necessidade da existência de Sistemas de Gestão de
Aprendizagem (LMS). Estas são ferramentas mais complexas que exigem postos de trabalho
especializados para a sua manutenção e um grande grupo de professores e profissionais
para gerar o conteúdo.
Por outro lado, as organizações de menores dimensões e com foco na disciplina exigem uma
abordagem mais direta e ágil, e procuram soluções especializadas ou simplesmente
ferramentas que entreguem os conteúdos sem os encargos da administração e manutenção
de um servidor.
4.3.4 Evitar material de leitura.
Esta é outra regra básica que surgiu do projeto piloto. Os cursos online e a entrega de
informações devem ser o mais interativos possível. Ler conteúdos é cansativo e demorado e
“desligam” os alunos do EFP.
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5 Conclusões
A pandemia sem precedentes da Covid acelerou muito a procura por uma inovação na
aprendizagem digital, o que, por sua vez, aumentou muito a relevância do currículo de
Artesanato e o seu objetivo principal de apoiar a digitalização dos métodos de ensino no
artesanato tradicional. Vimos no decorrer do projeto uma mudança nas atitudes dos
professores de Artesanato tradicionais ao aceitarem a necessidade da digitalização para
alcançarem os alunos que deixaram de pode frequentar os cursos presencialmente. Da
mesma forma, o projeto expôs as limitações do ensino digital de algumas aptidões práticas
do artesanato, que exigem aplicação prática e acesso a ferramentas e equipamentos físicos
levando a concluir que o ensino do Artesanato necessita de uma aprendizagem combinada.

Uma segunda consequência da crise da Covid foi uma resposta acelerada à procura de
tecnologias de aprendizagem online, que de muitas maneiras superou os objetivos iniciais
do projeto de formas que não poderiam ter sido previstas. Um projeto como este não
dispõe de recursos para conceber aplicações de aprendizagem técnica capazes de competir
com a versátil gama de produtos e plataformas em constante inovação agora disponíveis.
Por isso, a segunda conclusão principal é que o foco mais importante para o
desenvolvimento do currículo do Crafts deverá assentar no desenvolvimento de conteúdos,
que sejam concebidos para serem aplicados de uma forma transferível, tanto quanto
possível entre as plataformas. Esta é a força do currículo que foi identificada através da
avaliação e que pode ser posteriormente desenvolvida, elaborada e adicionada.

Para obter a acreditação europeia do currículo Crafts 3.0, podem ser seguidos dois
caminhos. Ambos estão relacionados com cenários de uma implementação do Currículo do
Crafts 3.0 como oferta de formação.

OPÇÃO UM: O Currículo do Crafts 3.0, ou partes dele, é utilizado como base para o
desenvolvimento de um programa Universitário ou de Ensino Superior. Neste cenário, o
currículo do Crafts 3.0 seria diretamente acreditado como parte do sistema educativo
formal, sendo-lhe atribuídos diversos créditos do ECTS dependendo da quantidade de
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aprendizagem relacionada com o programa de formação. Estes créditos do ECTS seriam
reconhecidos por outras Universidades (ou outros organismos acreditados para conceder
créditos do ECTS) no respetivo país, assim como em todos os países pertencentes ao Espaço
Europeu do Ensino Superior (EHEA).

OPÇÃO DOIS: O Currículo do Crafts 3.0 ou partes dele são utilizados para desenvolver uma
oferta de formação não formal conduzida por um fornecedor de formação em EFP. Neste
cenário, o Currículo do Crafts 3.0 continuaria a ser uma oferta de formação não formal e o
objetivo seria que essa formação não formal no âmbito das atividades de aprendizagem ao
longo da vida de um formando fosse reconhecida pelos organismos competentes e
distinguida com créditos do Sistema Europeu de Transferência de Créditos (ECTS).
5.1 Análise da OPÇÃO UM
No cenário que visa implementar o Curriculum do Crafts 3.0 como uma oferta de estudo ou
formação de uma Universidade, a formação do Crafts 3.0 seria parte do sistema educativo
formal de um país parceiro.
O alinhamento com as diretrizes do ECVET facilita a transferência do currículo do Crafts 3.0
para os programas de ensino superior e universitário.
A acreditação europeia neste contexto não significa que haverá um programa de formação
comum em toda a Europa, mas sim que as atividades de aprendizagem podem ser
reconhecidas em toda a UE (especificamente pelas universidades).
No que diz respeito à acreditação europeia, o cenário universitário representa uma forma
nacional de acreditação com uma perspetiva europeia. Haveria reconhecimento das
atividades de aprendizagem, mas provavelmente não haveria um currículo/programa de
formação uniforme porque o currículo seria implementado como parte do programa de
formação da universidade nacional (exceto no caso de um programa universitário conjunto
de duas ou mais universidades em diferentes países em parceria). Por outro lado, o
programa de formação desenvolvido provavelmente refletiria melhor as necessidades
nacionais do que um currículo uniforme para todos os parceiros ou países da UE.
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A realização do cenário em que o Currículo do Crafts 3.0 serve como base para um
programa de formação ou estudo numa universidade necessitaria das seguintes etapas
básicas:
Alinhamento do currículo do Crafts 3.0 com as diretrizes do ECVET. Isso foi feito porque a
conceção do Currículo foi baseada nas diretrizes do ECVET. O desenvolvimento de mais
exemplos para atividades de avaliação ajudará a validar a obtenção dos resultados de
aprendizagem.
Identificação de um órgão competente que está autorizado a conceder créditos ECTS (por
exemplo, universidades acreditadas) e interessado na implementação de um programa de
estudos ou formação baseado no Currículo Crafts 3.0 ou em partes desse Currículo.
Desenvolvimento de um programa de formação respetivos procedimentos de avaliação para
a validação da consecução dos resultados de aprendizagem.

O cenário em que o Currículo do Crafts 3.0 é implementado como formação não formal não
necessitará de nenhuma etapa adicional, exceto para atividades que promovam a utilização
de recursos de aprendizagem autodirigida e aplicações (Apps) pelo grupo-alvo. Uma possível
realização deste cenário já estará basicamente em vigor após o desenvolvimento deste guia.
Representará uma forma de formação não formal de aprendizagem à distância. Utilizar o
Currículo do Crafts 3.0 para desenvolver uma nova oferta de formação também faria parte
desse tipo de cenário.
5.2 Análise da OPÇÃO DOIS
Em relação ao reconhecimento de atividades de aprendizagem fora do sistema educativo
formal, deve-se dizer que esta questão está atualmente em desenvolvimento na Europa e –
embora os Estados membros tenham aumentado os seus esforços 6 – não estão
universalmente disponíveis em todos os países membros práticas para reconhecer e/ou
validar atividades de aprendizagem não formal. Portanto, não haveria garantia de que a
implementação do Currículo do Crafts 3.0 como uma oferta de formação não formal levaria

6

http://www.cedefop.europa.eu/files/executive_summary_-

_validation_inventory_2016_0.pdf
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ao reconhecimento das atividades de aprendizagem envolvidas, mesmo quando o programa
de formação está alinhado com os padrões do ECVET.
A decisão de implementar esta opção dependerá do desejo de pelo menos uma
universidade em cada país parceiro implementar o currículo como um programa de
formação (exceto no caso de uma universidade de ensino à distância ou de um programa de
atribuição de um diploma conjunto de universidades em todos os países parceiros).
Devido ao facto de que a implementação desta estratégia será feita num contexto nacional,
não haverá um programa de formação do Crafts 3.0 comum nos países parceiros.
Os parceiros teriam de partilhar ou prescindir do controlo sobre o conteúdo do currículo de
formação.
É importante que o Currículo do Crafts 3.0 esteja alinhado com as diretrizes do ECTS de
forma a facilitar e apoiar a realização dos dois cenários acima descritos. Ao estruturar o
currículo (programa de aprendizagem) em termos de Resultados de Aprendizagem (LOs) e
defini-los em relação aos níveis do Quadro Europeu de Qualificações, isso garante que é
potencialmente transferível entre diferentes enquadramentos de EFP e ES na Europa. A
criação de exemplos de atividades de avaliação que podem ser utilizados para a validação
da obtenção de resultados de aprendizagem também ajudará na progressão para a
acreditação.

