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Esta publicação visa apresentar e explicar as
ferramentas EQF-ECVET-EQAVET da União
Europeia, estratégias e recomendações
operacionais em cada país parceiro e, destacar
a sua relevância para formadores e tutores de
EFP, para o desenvolvimento do seu trabalho
junto dos formandos e alunos. Estas
ferramentas foram mapeadas e também foi
criado um ecossistema que demonstra a
interconexão entre os diversos instrumentos.

O @CATÁLOGO (Coleção de Boas Práticas sobre
EQF-ECVET-EQAVET) foi o primeiro Output do
projeto ATTRACT-VET. o Este catálogo contém
uma coleção abrangente e substancial de
recursos-chave acerca dos instrumentos de
transparência para as qualificações da UE e foi
desenvolvido através do trabalho conjunto com
stakeholders suecos, austríacos, letões,
portugueses, gregos, irlandeses e cipriotas.

O principal objetivo do segundo Output do
projeto foi realizar um estudo do Estado de
Arte. Neste âmbito, foram realizadas pesquisas
e a análise de necessidades, com o objetivo de
compreender as lacunas e desafios que os
prestadores
de
EFP
enfrentam
na
implementação e uso das ferramentas EQFECVET-EQAVET nas suas organizações e práticas
diárias. Diferentes métodos de recolha de
dados, como entrevistas, grupos focais e uma
pesquisa online foram utilizados, com a
finalidade de fornecer informações importantes
para os resultados seguintes do projeto. A
análise das necessidades foi realizada nos

O @Catálogo é uma ferramenta essencial para
os parceiros do projeto e quando associado ao
Relatório do Estado da Arte, orientará o
consórcio para identificar os conhecimentos
fundamentais, habilidades e competências para
o desenvolvimento do Curriculum ATTRACTVET ECVET e do Programa de Formação.
O @CATÁLOGO é um OER disponível em Inglês,
com um sumário executivo em diversas línguas
(EN, PT, SE, DE, LV , EL) , disponível para
consulta e/ou download no site do ATTRACTVET, em www.attract-vet.eu.

seguintes países: Áustria, Chipre, Grécia,
Irlanda, Letónia, Portugal e Suécia. Esta
revelou principalmente que em muitos destes
países ainda não estão estruturadas agendas
nacionais
para
a
utilização
destes
Instrumentos Europeus de Transparência ou
que ainda estão em fase de estudo e
desenvolvimento. Ainda existem muitas
lacunas e desafios na implementação global
destes instrumentos Europeus em contextos
organizacionais pelos prestadores de EFP,
como a insuficiência de legislação e
financiamento.

Esta publicação reflete os pontos de vista do autor e a Comissão não poderá
ser responsabilizada por qualquer utilização da informação nela contida.

