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Eventuais notas de interesse: 

 

O Projeto ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training (2009-
2015), é uma atividade que surge no seguimento de uma recomendação da UE. 
 
Foi criado um grupo de trabalho de peritos em 2012 coordenado pela agência PROALV que 
gere o Erasmus, com o objetivo de criar ferramentas e testarem-nas nos projetos de 
mobilidade (mais info disponível  no site www.ECVET-projects). 
 
Trata-se de um sistema de créditos para o ensino e formação profissional, idêntico ao dos ects 
no ensino superior:  um sistema de transferência, acumulação e reconhecimento de learning 
outcomes. 
 
Países como a Irlanda, UK, Finlândia, já funcionam com este sistema de créditos, tendo 
ajustado os sistemas já existentes. Em Portugal não havia, por isso ainda está em curso este 
processo, estando envolvidos os representantes portugueses da Agência Nacional para a 
Qualificação e o Ensino Profisisonal (ANQEP). 
 
Quem está a trabalhar nos ECVETS? Câmaras do comércio estrangeiras, escola e centros de 
formação. 
 
O mapeamento dos learning outcomes é feito com o objetivo principal de, 
independentemente das horas de aprendizagem serem diferentes, as competências poderem 
ser reconhecidas, ou não. Se os learning outcomes estão identificados então podem 
transferir-se as competências, ainda que as horas de aprendizagem e os conteúdos não sejam 
exatamente os mesmos, já que o esforço de aprendizagem pode ou não traduzir-se em mais 
conhecimento. A pessoa e avaliada pelo que sabe e não tanto pelos conhecimentos que 
adquiriu. O que interessa é a prática, o contacto com o trabalho. 

 

http://www.ecvet-projects/
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.anqep.gov.pt%2Fdefault.aspx&ei=XOcEU4CqN8Sw7Qbn24HYDw&usg=AFQjCNFIpYPQnsC0oaRtkucVP--8PobTTQ&bvm=bv.61535280,d.ZGU

