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1. Introdução 

 

Se a educação e a formação devem preparar qualquer um para uma transição bem-sucedida para o mercado de trabalho, então é necessário 

compreender o que pode melhorar esta transição e, em particular, ajudar a manter a posição de “estar empregado”.   

Esta condição está, hoje em dia, intrinsecamente ligada ao conceito de competência. Estar empregado significa ser competente. As competências não 

se mantêm inalteradas ao longo dos anos. Elas têm vindo a alterar-se ao longo do tempo, juntamente com as modificações verificadas no mercado de 

trabalho. Por exemplo, hoje é mais relevante deter competências em termos de relações interpessoais e outros aspetos ligados à comunicação, trabalho 

de equipa, resiliência e adaptabilidade, do que há dez anos atrás. Por este motivo, é fundamental que os sistemas de educação e formação sejam capazes 

de providenciar aos jovens e adultos competências que possam sempre ajustar-se àquilo que o mercado de trabalho valoriza.  

Há alguns anos atrás, com a adoção do Quadro Europeu de Qualificações (QEQ) que todos os Estados Membros devem usar como referência aquando 

da construção dos seus próprios Quadros Nacionais de Qualificações (QNQ), a abordagem às qualificações com base nos resultados de aprendizagem 

ganhou terreno na Europa (cf. Cedefop, 2009), ultrapassando o recurso a abordagens que se focavam na duração, conteúdos e metodologias de ensino 

para atribuir qualificações. Esta abordagem tornou-se na base dos padrões da educação e formação profissional, currículos, critérios de avaliação, 

descritores de qualificação e descritores de nível em quadros nacionais de qualificações. Estes quadros abordaram a integração dos descritores para 

diferentes níveis de qualificação (8), com base no conhecimento, nas aptidões e nas competências/atitudes. Assim, foram criadas as bases para que os 

processos de aprendizagem fossem definidos com base naquilo que se espera alcançar no fim de um processo de aprendizagem.   

A Recomendação do Parlamento e Concelho Europeus aquando da implementação do QEQ (23 de Abril de 2008) estabelece explicitamente que os 

Estados Membros devem usar “(…) uma abordagem baseada nos resultados de aprendizagem para definir e descrever qualificações” e para promover 

a validação de aprendizagens informais ou não formais.  

A Matriz de Competências GET THERE está de acordo com esta recomendação.  
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2. Quadros de qualificações QEQ e QNQ 

O Quando Europeu de Qualificações (QEQ), implementado em 2008, é o sistema de referência comum Europeu que liga os Sistemas e Quadros Nacionais 

de Qualificações (QNQ) de diferentes países. Na prática, funciona como um mecanismo de tradução, tornando as qualificações mais legíveis. Como um 

instrumento de promoção da aprendizagem ao longo da vida, o QEQ engloba a educação geral e de adultos, educação e formação profissional, bem 

como o ensino superior. Deste modo, é estruturado em oito níveis de qualificação, sendo que cada nível é definido por um conjunto de descritores que 

indicam os resultados de aprendizagem relevantes para a qualificação desse nível em qualquer sistema de qualificações. 

Os oito níveis abrangem toda a extensão de qualificações, desde as alcançadas no fim da escolaridade obrigatória, às que são atribuídas no mais alto 

nível de ensino académico ou profissional, e são descritos em termos de descritores de nível para o conhecimento, aptidões e competências esperados 

em cada nível de qualificação. 

Enquanto declarações daquilo que um aluno sabe, compreende e é capaz de fazer, os descritores dos resultados de aprendizagem para todos os níveis 

de qualificação são definidos em termos de conhecimento, aptidões e atitudes, todos eles relevantes para as qualificações desse nível em qualquer 

sistema de qualificações. São entendidos como se demonstra na seguinte tabela: 

Conhecimento Aptidões Atitudes 

No âmbito do QEQ, descrevem-se os 

conhecimentos como teóricos e/ou 

factuais. 

No âmbito do QEQ, descrevem-se as 

aptidões como: 

cognitivas (incluindo a utilização de 

pensamento lógico, intuitivo e 

criativo), e 

práticas (implicando destreza manual 

e a utilização de materiais, 

ferramentas e instrumentos) 

No âmbito do QEQ, as atitudes são 

descritas em termos de 

responsabilidade e autonomia. 

Fonte: https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page  
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Com base nos recentes resultados do Relatório do Estado da Arte do GET THERE, a Matriz de Competências GET THERE adequou-se ao nível 3 do Quadro 

Europeu de Qualificações (QEQ) na complexidade, na amplitude e no nível de aprendizagem esperado dos aprendizes, permitindo, contudo, 

dependendo das necessidades de cada país, o desenvolvimento de um nível de qualificação superior: 

Nível 

QEQ 
Conhecimentos Aptidões Atitudes 

3 

Conhecimentos de factos, princípios, 

processos e conceitos gerais numa 

área de estudo ou de trabalho. 

Uma gama de aptidões cognitivas e práticas necessárias 

para a realização de tarefas e a resolução de problemas 

através da seleção e aplicação de métodos, instrumentos, 

materiais e informações básicas. 

Assumir responsabilidades para executar tarefas 

numa área de estudo ou de trabalho; Adaptar o seu 

comportamento às circunstâncias para fins de 

resolução de problemas. 

  

A determinação do nível 3 para a Matriz de Competências GET THERE permite aos parceiros o estabelecimento da correspondência entre os níveis de 

Qualificação Europeus e os seus Quadros Nacionais de Qualificações (QNQ). 

Níveis QEQ UK QEQ PT QEQ ES  QEQ EL  QEQ CY QEQ  

3 
5 (SQF) 

2 (RQF) 
3 3 3 3 

 

Embora nalguns países o QNQ não esteja ainda formalmente implementado e/ou não esteja relacionado com o QEQ, ao ser feita a correspondência entre 

o QNQ e o QEQ nos países parceiros é possível alcançar resultados mais compreensíveis e percetíveis dentro da Europa. Tal permite aos formandos a 

mobilidade dentro ou fora dos seus países, facilitando o seu processo de aprendizagem ao longo da vida e contribuindo para um maior reconhecimento 

do resultado das suas práticas. 

No fim deste documento é disponibilizada uma recolha mais detalhada do estado nacional da arte, numa análise comparativa QNQ/QEQ e implementação 

do Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação Profissionais (ECVET). 
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3. Design da Matriz de Competências – a abordagem do GET THERE  

 

Não existe um consenso geral nem abordagens comuns desenvolvidas pelos Pontos de contacto nacionais para o QEQ em termos de descrição e 

interpretação dos resultados de aprendizagem, considerando que estes representam “o que o estudante sabe, compreende e é capaz de fazer após 

concluir um processo de aprendizagem” (cf. Recomendação do Conselho e Parlamento Europeus, 23 de Abril de 2008, referente ao estabelecimento do 

Quadro Europeu de Qualificações para a aprendizagem ao longo da vida). Uma das melhores práticas no que diz respeito à abordagem sistémica para o 

desenvolvimento dos resultados de aprendizagem dentro daqueles que têm sido designados como Guias e Instruções, lançados pelos organismos 

responsáveis pelas Qualificações Nacionais que os parceiros do GET THERE contactaram, é o Guia Metodológico – conceção de qualificações baseadas em 

resultados de aprendizagem, desenvolvido pela Agência Nacional Portuguesa para a Qualificação e o Ensino Profissional, que fornece orientações na 

construção dos padrões de qualificação que abrangem tanto a Aprendizagem Formal como a avaliação e reconhecimento de cenários de aprendizagem 

baseados numa abordagem de resultados de aprendizagem. 

A Matriz de Competências GET THERE foi inspirada neste guia metodológico, embora tenha sido operacionalizada de forma ligeiramente diferente.  

Com base nos resultados obtidos na primeira fase do projeto com alguns relatórios de Estado de Arte nacionais, a Matriz de Competências GET THERE 

é estruturada tendo em consideração as diferentes Competências de Empregabilidade consideradas da máxima importância para os grupos alvo do 

projeto. Estas Competências de Empregabilidade podem ser avaliadas e validadas de forma autónoma de modo a poderem ser integradas nos padrões 

de qualificações nacionais como parte dos currículos nacionais construídos para a preparação de indivíduos para o mercado de trabalho.  

A utilização desta abordagem dos resultados de aprendizagem destina-se a estar no centro da gestão da oferta de formação, e deve ser entendida como 

os recursos de um indivíduo para uma ação competente – uma forma competente de atuar.  

Neste sentido, cada Unidade de Aprendizagem envolve uma coerente combinação de resultados de aprendizagem que podem ser autonomamente 

avaliados e validados. Os resultados de aprendizagem são divididos em conhecimento, aptidões e competências/atitudes que são mobilizados em ações 

através das quais cada indivíduo mostra que domina a competência requerida, de acordo com certos critérios de desempenho e condições de contexto. 

Em termos práticos, o objetivo da Unidade de Aprendizagem é responder ao que o indivíduo é capaz de fazer (ao exibir e demonstrar esse desempenho).  
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Em termos de estrutura, a Matriz de Competências GET THERE está organizada englobando os seguintes elementos: 

Ações/Realizações –  Ações através das quais o indivíduo evidencia o domínio da Unidade de Aprendizagem. Ou seja, é a decomposição da UA em ações 

diretamente observáveis que permitam demonstrar que o indivíduo age com competência; 

Critérios de Desempenho – O conjunto de requisitos de qualidade da UA associados ao desempenho. Ou seja, padrões de qualidade para considerar que 

o indivíduo age com competência (qualidade requerida das realizações); 

 Conhecimento – O “acervo de factos, princípios, teorias e práticas relacionados com um domínio de estudos ou de atividade profissional” (portaria n.º 

782/2009, de 23 de julho); 

Aptidão – A “capacidade de aplicar o conhecimento e utilizar os recursos adquiridos para concluir tarefas e solucionar problemas. Pode ser cognitiva 

(utilização de pensamento lógico, intuitivo e criativo) e prática (implicando destreza manual e o recurso a métodos, materiais, ferramentas e 

instrumentos)” (portaria n.º 782/2009, de 23 de julho); 

Competência/atitude – A “capacidade para desenvolver tarefas e resolver problemas de maior ou menor grau de complexidade e com diferentes graus 

de autonomia e responsabilidade” (portaria n.º 782/2009, de 23 de julho); 

Recursos externos – O conjunto de recursos disponíveis que auxiliam no desenvolvimento das realizações previstas. 

O conjunto de conhecimentos, aptidões e competências/atitudes compõem os resultados de aprendizagem. Quando se descrevem estes elementos, a 

questão a pôr é: “o que deve o indivíduo saber, compreender e ser capaz de fazer para conseguir fazer…?” 
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4. Matriz de competências GET THERE 

As Competências de Empregabilidade são um conjunto de Competências Chave que são mobilizadas pelos indivíduos quando atuam no seu local de 

trabalho. Neste sentido, a Matriz de Competências GET THERE é estruturada numa combinação de oito aptidões principais que devem permitir ao 

indivíduo o aumento das suas chances de entrar e permanecer no mercado de trabalho, para além de ainda melhorarem o nível de desempenho dos 

sujeitos que já se encontram integrados no mercado de trabalho, mas que pretendem melhorar a sua prestação nos seus empregos. 

4.1. Competências de Empregabilidade Chave 

COMPETÊNCIAS DE EMPREGABILIDADE – O QUE SÃO 
Trabalho de Equipa Processo de trabalho colaborativo com um grupo de pessoas de forma a atingir um mesmo objetivo. Isto significa que as pessoas 

tentam cooperar fazendo uso das suas aptidões individuais e dando feedback construtivo, mesmo quando existem conflitos 
pessoais entre sujeitos. 

Comunicação Ser capaz de transmitir informação a outras pessoas de forma clara e simples, o que significa que as coisas serão entendidas e 
executadas. Ser capaz de comunicar de modo eficaz com os outros, adaptar-se a situações novas e diferentes, ler/compreender o 
comportamento dos outros, comprometer-se a chegar a um entendimento e evitar e resolver conflitos.  

Autogestão Capacidade de se orientar a si e/ou a outros, de gerir recursos e tempo de forma a completar os objetivos e tarefas 
atempadamente e mantendo o controlo. 

Resolução de problemas Ser capaz de identificar e compreender o processo de procura de soluções para problemas ou situações difíceis. 
Serviço ao cliente Trata-se de construir uma relação com os clientes. Quando se trabalha num serviço de apoio ao cliente é importante estar 

consciente dos tipos de clientes com que se pode lidar diariamente. Para tal, é vital compreender a base das boas práticas num 
serviço ao cliente e perceber o que torna um cliente bom e um cliente mau. Esta aptidão relaciona-se ainda com a capacidade de 
compreender a linguagem corporal e lidar com clientes que estão zangados ou irritados. 

Saúde e Segurança Capacidade de identificar aspetos de segurança e perigos no próprio local de trabalho e saber o que fazer na ocorrência de uma 
emergência. Reconhecer práticas seguras e não seguras e saber quais as suas responsabilidades no local de trabalho de forma a 
manter-se a si e aos colegas a salvo. 

Direitos e Responsabilidades Ser capaz de identificar e compreender as diferenças entre direitos e responsabilidades no local de trabalho e em geral, bem 
como entre os direitos e as responsabilidades associados a outros setores do local de trabalho. 

Exploração de oportunidades 
de emprego 

Ser capaz de identificar potenciais oportunidades de emprego, bem como compreender e relacionar os seus interesses, aptidões 
e qualidades com postos de trabalho particulares. 
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4.2. Unidades de Aprendizagem de Competências de Empregabilidade e Resultados de Aprendizagem 

As Unidades de Aprendizagem das Competências de Empregabilidade preveem um total de 81 horas de contacto (em sala de aula, horas de ensino), 

compreendendo uma carga de trabalho de 142 horas (horas em sala de aula + trabalhos de casa + horas de estudo autónomo). Estas podem ser trabalhadas 

individualmente ou em grupos, de acordo com a conveniência de cada um. 

A tabela exibida abaixo fornece uma descrição completa dos Resultados de Aprendizagem esperados para cada Unidade de Aprendizagem:  

 

UNIDADE DE APRENDIZAGEM 
 

HORAS DE CONTACTO CARGA DE 
TRABALHO 

(HORAS) 
 

1 – Trabalho de Equipa 8 12 

2 – Comunicação 8 20 

3 – Autogestão 10 20 

4 – Resolução de Problemas 5 10 

5 – Consciencialização do cliente 6 12 

6 – Saúde e segurança 20 30 

7 – Direitos e responsabilidades  4 8 

8 – Exploração de oportunidades 
de emprego 

20 30 

Total 81 142 
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UNIDADE DE APRENDIZAGEM 1 – TRABALHO DE EQUIPA 

Horas de Contacto 8 
 

Conteúdos: 

O objetivo desta unidade é promover o entendimento do que significa “trabalhar em equipa” e o quanto isso pode ter impacto no alcançar de um objetivo que beneficia tanto os 
indivíduos, como a tarefa em si. Esta unidade pretende ainda ajudar o aluno a obter aquilo que é necessário para ser um bom membro de equipa e a compreender a importância de 
ter uma atitude mental positiva, encorajando os outros, tendo uma ética de trabalho poderosa, estando disposto a ajudar os outros membros caso seja necessário e detendo 
disposição para observar, ouvir e tomar decisões sobre o caminho a seguir. 

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

AÇÕES/ 
REALIZAÇÕES 

CRITÉRIOS DE 
DESEMPENHO 

CONHECIMENTOS APTIDÕES ATITUDES 

Trabalhar numa 
equipa contribuindo 
para a conquista de 
uma meta comum. 

Comunicando com 
os outros de forma 
construtiva e 
respeitosa.  
 
Respeitando o 
papel dos outros na 
equipa e assumindo 
responsabilidade 
pelas suas próprias 
tarefas. 
 
Adaptando o seu 
próprio 
comportamento ao 
contexto e situação 
para que se 
maximize o seu 
contributo para o 
desempenho da 
equipa. 
 

Conhecimentos sobre 
as vantagens e 
desvantagens de 
trabalhar em equipas 
VERSUS trabalhar 
individualmente. 
 
Conhecimentos sobre 
regras gerais do 
trabalho em equipa. 
 
Conhecimentos sobre 
os diferentes papéis a 
adotar numa equipa. 
 
Conhecimentos sobre 
diferentes estilos de 
aprendizagem e 
múltiplas 
inteligências. 
 

Enumerar vantagens e desvantagens de trabalhar em equipa. 
 
Respeitar e promover outros colegas de equipa. 
 
Reconhecer quando alguém age desrespeitosamente.  
 
Seguir as regras gerais do trabalho em equipa. 
 
Identificar o seu papel na equipa. 
 
Aceitar os papéis naturais dos colegas e respetivas atitudes.  
 
Identificar o seu estilo de aprendizagem e tipo de inteligência, bem como os 
dos outros. 
 
Mostrar respeito por si próprio. 
  
Respeitar o estilo de aprendizagem dos demais, bem como os seus tipos de 
inteligência. 
 
Usar as suas características para maximizar o desempenho da equipa.  
 

Lidar com o criticismo e aceitar 
o feedback construtivo. 
 
Assumir responsabilidade pelas 
suas atitudes em relação aos 
restantes membros da equipa. 
 
Adaptar o seu comportamento 
às circunstâncias de forma a 
promover um bom ambiente 
de trabalho em equipa. 
 
Cooperar com os outros para 
alcançar os objetivos da 
equipa. 
 
Assumir responsabilidade pelo 
seu desempenho na equipa. 
 

RECURSOS EXTERNOS 
• Equipamento técnico: computadores e projetor 
• Material de escritório 

 



 

 

10 

GET THERE Project 2015-1-UK01-KA202-013608 
GETTHEREPROJECT.EU 

MATRIZ DE COMPETÊNCIAS 

 
UNIDADE DE APRENDIZAGEM 2 – COMUNICAÇÃO 

Horas de Contacto 8 
 

Conteúdos: 

O objetivo desta unidade é ajudar os formandos a compreenderem as formas básicas de comunicação, as diferenças entre uma comunicação pobre (má) e rica (boa), o conceito 
geral de linguagem corporal e as suas aplicações quando se trabalha em equipa. Inclui ainda uma pequena ficha de autoavaliação sobre conhecimentos básicos de comunicação. 

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

AÇÕES/ 
REALIZAÇÕES 

CRITÉRIOS DE DESEMPENHO CONHECIMENTOS APTIDÕES ATITUDES 

Comunicar eficazmente 
com os outros num 
ambiente de trabalho 
em equipa. 
 

Lidando com diferentes formas 
de comunicação verbal e não 
verbal.  
 
Utilizando diferentes formas 
de comunicação alternativas 
para diferentes necessidades. 
 
Selecionando e demonstrando 
aptidões de comunicação em 
interações no local de trabalho. 
 

Conhecimentos factuais e básicos 
em:  

A. Formas de comunicação 
B. Qualidade da comunicação 

(boa/má) 
C. Linguagem corporal 
D. Comunicação com os 

outros 
E. Autoavaliação em 

comunicação 
 

Aplicar diferentes formas de 
comunicação. 
 
Avaliar o nível básico da 
qualidade de várias ocasiões de 
comunicação.  
 
Expressar-se através de 
diferentes canais de linguagem 
corporal. 
 
Seguir linhas e regras básicas da 
comunicação eficaz no local de 
trabalho. 
 
Responder a questionários 
simples de autoavaliação acerca 
de comunicação. 
 

Comunicar eficazmente no local de 
trabalho de todas as formas (verbal/não 
verbalmente, linguagem corporal…) – 
nível básico e de acordo com o perfil do 
trabalho e das tarefas. 
 
Contribuir para uma qualidade de 
comunicação boa. 
 
Autoavaliar as suas aptidões de 
comunicação básicas. 
 

RECURSOS EXTERNOS 
• Material de escritório;  
• Computadores e software para guardar e processar informação; Internet; 
• Manual de suporte. 
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UNIDADE DE APRENDIZAGEM 3 – AUTO-GESTÃO 

Horas de Contacto 10 
 

Conteúdos: 

Esta unidade de aprendizagem pretende ajudar os formandos a desenvolver uma maior compreensão sobre autogestão e o quanto ela, quando eficaz, pode influenciar as 
aptidões pessoais e de empregabilidade. Assim, a unidade inclui a identificação dos pontos fortes e fracos do aluno, a definição e concordância de metas, mantendo um diário 
de reflexão e completando um Teste de Inteligências Múltiplas. É importante que os formandos compreendam que desenvolver aptidões de autogestão pode ter muitas 
vantagens e benefícios tanto a curto, como a longo prazo. Este conhecimento deve encorajar uma autoconsciência maior e, portanto, aptidões de autogestão mais 
consistentes. 

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

AÇÕES/ 
REALIZAÇÕES 

CRITÉRIOS DE DESEMPENHO CONHECIMENTOS APTIDÕES ATITUDES 

Completar uma lista de auto-verificação 
para identificar as áreas de autogestão 
que podem precisar de melhoria 
 
Manter um diário reflexivo sobre as 
atividades de aprendizagem levadas a 
cabo ao longo de um período de uma 
semana. 
 
Identificar metas apropriadas e elaborar 
um plano para desenvolver determinada 
aptidão durante um curto período de 
tempo (p.ex. 1 semana). 
 

Acabando por selecionar uma área de 
autogestão que possa ser 
desenvolvida.  
 
Registando as atividades de 
aprendizagem levadas a cabo durante 
o período de uma semana e revendo o 
que foi aprendido. 
 
Preparando um plano, identificando 
metas que vão apoiar o 
desenvolvimento de uma aptidão, 
analisando o quão bem tem evoluído e 
se o seu desempenho melhorou. 
 

Conhecimentos acerca 
do seu próprio estilo 
de aprendizagem e do 
quanto isso pode 
influenciar as suas 
atividades de 
aprendizagem. 
 
Conhecimento do 
quanto as aptidões de 
autogestão podem 
influenciar o seu 
desempenho no local 
de trabalho. 
 

Demonstrar aptidões 
eficazes de 
autogestão. 
 
Demonstrar 
desenvolvimento de 
uma aptidão 
selecionada.  
 

Demonstrar que se consegue gerir a si 
mesmo no local de trabalho. 
 
Demonstrar que consegue selecionar a 
melhor estratégia para melhorar o seu 
desempenho no trabalho. 
 
Demonstrar que consegue desenvolver 
uma aptidão apropriada tanto para si, 
como para o seu trabalho. 
 

RECURSOS EXTERNOS • Equipamento informático: computadores e software para guardar e processar informação; Internet.  
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UNIDADE DE APRENDIZAGEM 4 – RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS Horas de Contacto 5 

Conteúdos: 

O objetivo desta unidade é ajudar os formandos a identificar e resolver um problema usando métodos e ferramentas básicos. Promove o entendimento das fases da resolução de 
problemas e oferece ajudas para solucionar problemas eficazmente.  
A unidade engloba atividades que podem incentivar os candidatos a pensar adiante de desafios potenciais e a compreender o processo de resolução dos mesmos. É importante 
que os formandos tenham a capacidade de aplicar técnicas estratégicas para avaliar problemas dentro e fora do local de trabalho, bem como de implementar medidas para 
ultrapassá-los. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

AÇÕES/ 
REALIZAÇÕES 

CRITÉRIOS DE DESEMPENHO CONHECIMENTOS APTIDÕES ATITUDES 

Aplicar técnicas de 
resolução de problemas 
no seu local de trabalho. 
 
Identificar e solucionar 
problemas.  
 
Identificar barreiras 
individuais que evitam a 
resolução de problemas.  
 

Indicando os objetivos principais que cada um 
pretende atingir, bem como as barreiras 
apresentadas ao alcance desses objetivos.  
 
Indicando os problemas reais relacionados 
com o trabalho e listando formas de estruturar 
o problema enquanto se aplicam técnicas de 
resolução de problemas no próprio local de 
trabalho. 
 
Indicando os traços e as qualidades de um 
indivíduo com uma atitude assertiva. Listando 
coisas a fazer para desenvolver uma atitude 
assertiva.  
 
Listando questões que podem ajudar a 
identificar potenciais obstáculos à resolução de 
problemas. Identificando atitudes individuais e 
comportamentos que evitam a resolução de 
problemas. 
 

Conhecimento dos problemas 
em termos de objetivos a 
atingir e barreiras a 
ultrapassar, para que sejam 
quebrados em partes 
manejáveis. 
 
Conhecimentos básicos sobre 
a sequência pela qual um 
problema se resolve.  
 
Conhecimentos básicos de 
estratégias requeridas para 
pensar adiante.  
 

Identificar problemas. 
 
Identificar a relação entre 
os elementos chave de 
um problema. 
 
Resolver problemas 
através da identificação 
da sua fonte. 
 
Completar tarefas e 
resolver problemas 
através da seleção e 
aplicação de métodos, 
ferramentas, materiais e 
informação básicos.  
 

 
Reportar problemas através da aplicação 
de métodos básicos. 
 
Implementar formas de prevenção de um 
problema. 
 
Trabalhar em equipa na resolução de 
problemas.  
 

RECURSOS EXTERNOS 
• Equipamento informático: computadores e software para guardar e processar informação.  
• Internet; 
• Materiais de escritório; papel, tesouras, 15 palhinhas, 2 balões, 3 metros de fita-cola.  
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UNIDADE DE APRNDIZAGEM 5 – SERVIÇO AO CLIENTE 

Horas de Contacto 6 

 

Conteúdos: 

O objetivo desta unidade é fornecer as ferramentas e aptidões necessárias aos formandos para que possam compreender as relações com os clientes. Isto ajudará o 

aprimoramento do desenvolvimento pessoal no campo do serviço ao cliente. Quando se trabalha no serviço ao cliente, é importante estar consciente dos tipos de clientes que 

se pode encontrar no dia-a-dia. É vital compreender as bases de boas práticas no serviço ao cliente e perceber o que torna um cliente bom ou mau. Nesta unidade, os formandos 

aprenderão como ler linguagem corporal e como lidar com clientes que estão zangados e/ou irritados.  

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

AÇÕES/ 
REALIZAÇÕES 

CRITÉRIOS DE DESEMPENHO CONHECIMENTOS APTIDÕES ATITUDES 

Apoiar nas necessidades 
dos clientes e fornecer-
lhes um serviço básico 
em diferentes situações 
 

Demonstrando a compreensão 
do Ciclo do Cliente em 
diferentes tipos de 
trabalho/serviço. 
 
Aplicando boas práticas de 
serviço ao cliente.  
 
Adaptando-se às características 
dos bons e dos maus clientes. 
 
Reconhecendo a linguagem 
corporal, bem como 
interpretando-a. 
 
Tomando especial atenção 
quando perante um cliente 
numa situação delicada.  

Conhecimentos básicos factuais do 

serviço ao cliente e do ciclo de 

envolvimento do cliente, que inclui 

as diferentes fases de uma compra. 

 

Selecionar e aplicar os 

procedimentos de 

consciencialização do cliente 

previamente definidos, usando 

empatia e boas práticas.  

Adaptar o próprio 

comportamento às 

circunstâncias, de forma a 

satisfazer as necessidades dos 

clientes. 

 

Trabalhar sob supervisão com clientes em 

diferentes situações. 

Ajustar a orientação básica do serviço ao 

cliente a diferentes tipos de clientes. 

 

RECURSOS EXTERNOS 
• Material de escritório, 
• Equipamento informático: computadores e software para guardar e processar informação; internet 
• Manual de suporte 
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UNIDADE DE APRENDIZAGEM 6 – SAÚDE E SEGURANÇA NO LOCAL DE TRABALHO Horas de Contacto 20 
 

Conteúdos: 
Esta unidade de aprendizagem tenciona ajudar os formandos a compreender a importância da saúde e segurança no local de trabalho, inclusivamente de procedimentos de 
acidentes e emergência, responsabilidades dos empregados, sinais de segurança, perigos existentes no ambiente de trabalho e práticas de segurança. É importante que os 
formandos compreendam que a saúde e a segurança são responsabilidades fundamentais de todos os funcionários e que saibam o que isso significa no local de trabalho. Este 
conhecimento deve garantir que os trabalhadores não se põem em risco através de práticas de trabalho não seguras, quer se encontrem a estagiar ou estejam empregados.  

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

AÇÕES/ 
REALIZAÇÕES 

CRITÉRIOS DE DESEMPENHO CONHECIMENTOS APTIDÕES ATITUDES 

Indicar o que fazer na ocorrência de 
uma situação de emergência no seu 
local de aprendizagem ou trabalho. 
 
Listar as suas responsabilidades em 
matéria de saúde e segurança no 
local de trabalho. 
 
Identificar sinais de segurança 
comuns e explicar o seu significado. 
 
Realizar uma verificação da saúde e 
segurança no local de trabalho e 
indicar se são necessárias melhorias. 
 
Produzir um cartaz que promova 
boas práticas de saúde e segurança 
no local de trabalho. 
 
Identificar exemplos de práticas não 
seguras no local de trabalho.  
 

Descrevendo o que fazer na ocorrência 
de uma emergência no local de trabalho. 
 
Indicando as responsabilidades dos 
empregados relativas à saúde e 
segurança no local de trabalho. 
 
Identificando sinais comuns de saúde e 
segurança apropriados ao seu local de 
trabalho e indicando o que eles 
significam. 
  
Identificando perigos no local de trabalho 
e indicar como estes podem ser geridos.  
 
Identificando boas práticas e indicando a 
importância de manter o local de trabalho 
limpo e arrumado. 
 
Identificando práticas não seguras no 
local de trabalho.  
 

Conhecimentos básicos 
factuais e consciência de boas 
práticas de saúde e segurança 
e como estas podem ser 
aplicadas ao seu ambiente de 
trabalho. 
 
Conhecimento do que fazer 
ou com quem falar na 
ocorrência de uma 
emergência, ou quando é 
reconhecida uma prática não 
segura no local de trabalho. 
 

Demonstrar como efetuar 
tarefas no local de trabalho 
de forma segura. 
 
Reconhecer sinais comuns 
de saúde e segurança e 
explicar o seu significado. 
 

Demonstrar-se capaz de 
executar uma inspeção de 
saúde e segurança nas suas 
áreas de trabalho. 
 
Demonstrar que é capaz de 
seguir os procedimentos de 
saúde e segurança adequados 
a si. 
 

RECURSOS EXTERNOS 
• Equipamento informático: computadores e software para guardar e processar informação; 
• Motores de busca para procurar determinada informação, i.e., sinais de segurança; 
• Materiais estacionários para realizar o cartaz, se necessário. 



 

 

15 

GET THERE Project 2015-1-UK01-KA202-013608 
GETTHEREPROJECT.EU 

MATRIZ DE COMPETÊNCIAS 

 

UNIDADE DE APRENDIZAGEM 7 – DIREITOS E RESPONSABILIDADES 
Horas de 
Contacto 

4 

Conteúdos: 
Esta unidade é sobre os direitos e responsabilidades básicos no ambiente de trabalho. Através das atividades, é dada aos formandos a oportunidade de discutir a diferença entre 
direitos e responsabilidades em vários contextos e de pesquisar sobre a legislação, tendo em conta as suas áreas de trabalho. 

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

AÇÕES/ 
REALIZAÇÕES 

CRITÉRIOS DE DESEMPENHO CONHECIMENTOS APTIDÕES ATITUDES 

Identificar as diferenças 
entre direitos e 
responsabilidades. 
 
Identificar direitos tanto 
dentro como fora do 
contexto de trabalho. 
 
Pesquisar os seus direitos e 
preparar uma apresentação 
para informar os outros. 
 
Identificar os direitos e as 
responsabilidades de um 
empregado num setor 
particular de emprego.  

Indicando o que é um direito e em que é diferente de 
uma responsabilidade. 
Combinando o direito com a responsabilidade numa 
determina situação de trabalho. 
 
Indicando os direitos a que estão sujeitos em diferentes 
contextos (i.e., comunidade, política e local de trabalho). 
 
Escrevendo e demonstrando direitos individuais em 
diferentes contextos (i.e., direitos humanos, direitos dos 
jovens, etc.).  
Dando exemplos de leis que ajudam a proteger os 
trabalhadores. 
 
Listando formas de lidar com problemas relacionados 
com os direitos dos trabalhadores.  
Reunindo informação sobre responsabilidades no local 
de trabalho. 

Conhecimentos sobre direitos e 

responsabilidades no contexto 

de trabalho.  

Consciência daquilo que 

diferencia os direitos das 

responsabilidades. 

Conhecimentos de estratégias 

básicas necessárias para obter 

informação acerca de direitos e 

responsabilidades em novos 

contextos de trabalho. 

Pesquisar e tomar 

consciência de novos 

direitos em vários 

contextos, dentro e fora 

do local de trabalho. 

Seguir os passos 

predefinidos para 

ultrapassar a violação de 

direitos no trabalho.  

Preparar uma 

apresentação sobre os 

principais direitos que 

todos os trabalhadores 

têm no seu local de 

trabalho. 

 

Reunir informação sobre 

os direitos e 

responsabilidades do 

local de trabalho. 

Reportar quais os 

direitos e 

responsabilidades 

associados a uma 

situação de trabalho 

particular.  

Apresentar informação 

sobre direitos utilizado 

meios de ajuda visuais. 

RECURSOS EXTERNOS 
Equipamento informático: computadores e software para guardar e processar informação; 
Material de escritório. 
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UNIDADE DE APRENDIZAGEM 8 – EXPLORAR OPORTUNIDADES DE TRABALHO Horas de Contacto 20 

Conteúdos: 
Esta unidade de aprendizagem pretende ajudar os formandos a compreender como identificar oportunidades de trabalho que se podem adequar melhor às suas experiências e 

aptidões bem como a decidir que passos é preciso dar de forma a candidatar-se a tal oportunidade com sucesso.  

 

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

AÇÕES/ 
REALIZAÇÕES 

CRITÉRIOS DE DESEMPENHO CONHECIMENTOS APTIDÕES ATITUDES 

Identificar opções de 
trabalho realistas.  
 
Obter informação 
relevante sobre 
oportunidades de 
trabalho que se 
adequam a si.  
 
Seguir os passos 
necessário para se 
candidatar a uma opção 
de emprego particular. 
 

Revendo os seus próprios interesses, experiências, 

aptidões e qualidades.  

Indicando quem se deve procurar e onde se deve ir 

para obter ajuda com a escolha de um emprego. 

Identificando e acordando os próximos passos que 

irão maximizar a sua chance de ser bem-sucedido se 

se quiser candidatar a uma determinada opção de 

trabalho. 

Ser proactivo de forma a maximizar as suas chances 

de ser bem-sucedido no mercado de trabalho. 

 

Conhecimentos básicos sobre 

as diferenças entre aptidões e 

qualidades.  

Conhecimentos sobre as 

diferenças entre aptidões 

vocacionais/técnicas e aptidões 

genéricas.  

Conhecimentos fundamentais 

sobre os procedimentos 

necessários para alguém se 

candidatar a um trabalho. 

 

Identificar as próprias aptidões 
vocacionais e técnicas adequadas 
para corresponder a um 
determinado trabalho.  
 
Identificar os meios onde poderá 
obter ajuda sobre as opções de 
trabalho.  
 
Decidir que passos tomar se quiser 
candidatar-se a uma determinada 
opção de trabalho. 
 

De forma independente, 
fazer coincidir com os seus 
interesses, as experiência, 
aptidões e qualidades 
requeridas. 
 
De forma independente, 
apresentar razões sobre o 
porquê de determinado 
trabalho ser realista para 
si.  
 

RECURSOS EXTERNOS 

• Instrumentos de pesquisa de postos de trabalho; 
• Serviços de aconselhamento e orientação profissional.   
• Estratégias para a procura de emprego;  
• Currículos educacionais.  
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ANEXO A – Estado da Arte relativamente ao QNQ/QEQ e à implementação do ECVET nos países 

desta parceria 

 

(disponível apenas na língua Inglesa (EN)) 
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A.1. Current state of the art in the UK 

A.1.1 NQF Implementation  

Learning Outcomes are understood as a statement of what a learner can be expected to know, understand or do as a result of a process of learning Competence: The 

‘proven/demonstrated’ — and individual — capacity to use know-how, skills, qualifications or knowledge in order to meet usual — and changing — occupational 

situations and requirements Qualification: An award made to a learner for the achievement of the specified combination of credits, or credits and exemptions, required 

for that award. 

The stage of development from 2000-onwards: Subject Benchmarks (agreed with Professional Institutions) specify core LOs for all Bachelors & Masters 

Levels: 8+3 entry levels; 12 in Scotland. 

Learning Outcomes are standard through the UK education system. Since 1999 it has been a requirement that all degrees and courses should have explicit LOs by 2003. 

60% of respondent institutions currently issue the Diploma Supplement. 

Regarding the Correspondence between NQF and EQF Levels, for England and Northern Ireland (RQF), Wales (CQFW): 8 levels + 3 entry levels; Scotland: 12 levels. 

The equivalences with EQF were established in 2010: 

 

EQF SQF RQF 
Not applicable 1 & 2 Entry 1 & 2 
1 3 Entry 3 
2 4 1 
3 5 2 
4 7 3 
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8 4 
5 9 6 
6 10 7 
7 11 8 
8 12 9 

 

 

A.1.2 ECVET Implementation 

The European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) is a technical framework to facilitate the transfer, recognition and accumulation of assessed 

learning outcomes with a view to achieving a qualification. It is designed to facilitate lifelong learning and to support the mobility of European citizens. The learning 

outcomes approach ensures a better understanding and comparability of qualifications and learning achievements across countries, institutions within a country or 

across qualifications. 

There is a need to promote and raise awareness of the European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) in the UK to support its implementation. 

Since 2012 Ecorys UK Ltd as the National Agency for the Lifelong Learning Programmes (Leonardo, Grundtvig and Transversal Study Visits) and Erasmus+ (in partnership 

with the British Council) has coordinated a UK team of ECVET Experts. The UK National Agency manages the UK ECVET Experts Project in close collaboration with the 

four UK ECVET National Contact Points (NCPs) and 13 ECVET Experts. 

Experts from each of the four countries in the UK are available to provide organisations in the UK practical support and training to increase knowledge and awareness 

of ECVET. The Experts offer practical support and tips on how ECVET can be incorporated into different work and how it can be used to increase the quality of mobility. 

The project will help you link ECVET to the existing credit system in your part of the UK. The Lifelong Learning Programme (LLP) and Erasmus+ programme will be used 

as a key tool for the practical implementation of ECVET in the UK. Depending on national/system- level priorities ECVET can be used for several purposes and 

implemented at project or system level.  Many member states are implementing ECVET at project level to support transnational mobility and lifelong learning.  Some 

member states are however implementing ECVET at system level to reform their VET systems or develop a credit system using ECVET principles. 

The UK has all of the main building blocks in place for ECVET implementation with well-established credit and qualifications systems.  Thus ECVET will not be 

implemented or adopted as a Credit Accumulation and Transfer System for the UK. 

The UK will use ECVET to support transnational mobility and will engage with ECVET testing through the Lifelong Learning Programme projects.  All stakeholders 

including awarding organisations, training and assessment providers, Sector Skills Councils and employers will be encouraged to engage in ECVET testing through 

projects and networks. 
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Ecorys UK Ltd as the National Agency for the Lifelong Learning Programmes (Leonardo, Grundtvig and Transversal Study Visits) and Erasmus+ (in partnership with the 

British Council) co-ordinates a UK team of ECVET Experts under the Erasmus+ programme, who provide training and support to raise awareness and promote the 

benefits of ECVET in the UK. 

 

 

A.2. Current state of the art in Portugal 

A.2.1 NQF Implementation 

An NQF (Quadro Nacional de Qualificações, QNQ), based on learning outcomes and linked to the EQF, is in place as well as a validation system linked to NQF. It is a 

single reference for classifying all levels and types of qualifications obtainable in Portuguese education and training via formal, non-formal and informal learning. 

To support the design of qualifications based on learning outcomes to be integrated in the National Catalogue of Qualifications (CNQ), a methodological guide was 

released by the National Agency for Qualification and Vocational Education and Training (ANQEP). The National Qualifications System (SNQ) (Decree-Law no. 

396/2007, of 31 December) states that the CNQ shall organise competence-based qualifications “by identifying for each qualification the corresponding training 

competence and training standards, and the qualification level in accordance with the National Qualifications Framework”. The CNQ, as a strategic instrument for 

non-higher qualifications, aims at the progressive integration of qualifications based on learning outcomes, identifying for each qualification a competence standard 

and a training standard in its technological (vocational) component. It has eight levels and is defined in terms of knowledge, skills and attitude. 
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A methodological guide on designing qualifications based on learning outcomes was published in January 2015. It is being applied to the qualifications included in the 

national catalogue of qualifications and for new ones. The national qualifications system introduced modularisation. In most programmes, the diploma is awarded on 

a successful completion of all modules and a final practical exam/project.  

A.2.2 ECVET Implementation 

Portugal still doesn’t have a credit system, being part of the group of countries that are working towards ECVET-compatible systems and currently testing ECVET 

technical components. 

Although Portugal has an advanced system of validation of non-formal and informal learning, it reports testing its approach in IVET. As a result, more work is needed 

to ensure better permeability among the sectors. 

Learning acquired abroad is transferred between selected countries as part of pilot projects. 

A.3. Current state of the art in Spain 
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A.3.1 NQF Implementation 

Spanish authorities have already developed its National Qualification Framework for lifelong learning: the Spanish Qualifications Framework (Marco Español de 

Cualificaciones, or MECU). However, the practical implementation of this framework is still being developed.  That is, the framework is not yet operational. 

Based on the learning outcomes approach, this framework aims at linking and coordinating different education and training subsystems. The framework includes 

qualifications obtained in compulsory, post-secondary and higher education, as well as mechanisms to integrate the validation of non-formal and informal learning 

processes. 

The Royal Decree 1027/2011 on the introduction of MECU is the legal basis for its implementation. This Decree defines levels and level descriptors for referencing the 

MECU to the EQF levels. It was developed in consultation with main stakeholders and supervised by the national advisory bodies. Furthermore, the legal framework is 

still being develop and extended, for instance with the Royal Decree 22/2015 which modifies the 1027/2011 regarding Higher Education. The new Decree establish the 

higher four levels of MECU linked to the qualifications framework for higher education. 

One of the recommendations of the Royal Decree 1027/2011 is to establish a MECU committee, including relevant stakeholders: ministries, representatives of 

professional associations, Trade Union and Business representatives and qualifications framework experts from different sectors. The committee will be mandated to 

decide on assignment of framework levels to the Spanish qualifications and to submit proposals to the government for approval. The national qualifications will be 

assigned to MECU levels based on three criteria: 

a) Comparability of qualifications type descriptors defined in learning outcomes and the MECU level descriptors; 

b) Implementation of the common quality assurance in higher education and in VET, in line with annex III of the EQF Recommendation; 

c) Public consultation with bodies involved in design, award and use of qualifications in a respective field. 

The Organic Law 8/2013 for the Improvement of Educational Quality (LOMCE) has been developed in line with the goals of NQF implementation. This law aims at 

improving quality and promoting lifelong learning, mobility and coherence of the national system in line with international standards. In this sense, all framework 

curricula should include the standard and measurable learning outcomes. However, this Organic Law is being rejected by some regional governments and nowadays is 

still not operative in all Regions. 

Spanish NQF has adopted an eight-level framework compatible with the European qualifications framework (EQF) covering all main types of qualifications. Actually, 

Spanish NQF has the same scale than EQF, where 1 is the lowest and 8 the highest. The four highest levels are also compatible with the Spanish qualifications framework 

for higher education, which is based on the Dublin descriptors. 

On the other hand, Spanish NQF is aimed to make Spanish qualifications easier to understand by describing them in terms of learning outcomes. The learning outcomes 

approach is seen as an essential part of MECU development and implementation. However, the notion of learning outcomes is a new concept in the Spanish context 

and not widely shared. Competences and capacities are often referred to in various policy documents, with many different interpretations due to various linguistic and 
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pedagogic concepts. Level descriptors within the Spanish NQF are defined in terms of knowledge, skills and competence. They have been inspired by EQF level 

descriptors, but adopted to suit the national context. The level of implementation varies across subsystems, being VET the most developed and elaborated. 

However, some difficulties have been detected with the correspondence between Spanish NQF and EQF. Regarding VET qualifications (especially at levels 3 and 4) 

sometimes are a challenge because they are awarded by different bodies and are of different nature, workload, delivery and quality assurance mechanisms, some of 

them less regulated. 

A.3.2 ECVET Implementation 

The VET qualification system is defined by the Organic Law 5/2002 on Qualifications and Vocational Training. This system is managed by several national institutions, 

among them the National Institute of Qualifications (INCUAL) defines the National Catalogue of Occupational Standards, aimed at bringing VET closer to the needs of 

the labour market.  

This catalogue is the reference for the elaboration of VET programmes by both the Ministry of Education, Culture and Sports in I-VET; and the Ministry of Employment 

and Social Security in C-VET. The two main VET pathways in Spain are: 

− I-VET programmes, which lead to the award of Official VET Diplomas (Títulos de Formación Profesional oficial). I-VET includes intermediate and higher official 

VET programmes (Ciclos Formativos) of around 2 000 hours, compatible with 120 ECTS. 

− C-VET programmes, which lead to the award of Certificates of Occupational Standards (Certificados de Profesionalidad).  

The Spanish VET system has implemented all ECVET principles, except credit points. VET qualifications are expressed in learning outcomes and most I-VET qualifications 

have been updated since 2013. Despite numerous participation of Spanish institutions and organizations in ECVET initiatives and Programmes, the ECVET credit system 

is not already implemented in the country. The Spanish Ministry of Education promotes its implementation in collaboration with Regional Governments, since Spanish 

Autonomous Communities have its own Regional Education Ministries responsible for the implementation of all education related regulations, including ECVET. 

Regarding how ECVET are being implemented: 

� The upper level of official VET Programmes are aligned with the Bologna process and are compatible with ECTS.  

� On the other hand, intermediate official VET Diplomas and Professional Certificates are unit-based. This means the acquisition of Units of Learning Outcomes, 

which may be accumulated and transferred, but do not have credit points attached. This unit-based system supports the process of validating non-formal and 

informal learning, so Spain has a credit transfer system which is compatible with ECVET principles and technical specifications. 

As a regional example, Catalunya Regional Government has participated in several pilot projects testing ECVET implementation in small scale, such as the practical 

interregional tools for ECVET and the network for VET in the trade sector. 
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Intermediate official VET Diplomas and Professional Certificates in Spain imply the acquisition of Units of Learning Outcomes, but these Learning Outcomes do not have 

ECVET credit points attached. The reasons is that Spanish VET system has implemented all ECVET principles except credit points. In this sense, must be highlighted that 

the concept of ECVET is largely unknown among VET teachers and trainers. For now, the Spanish institutions have worked on ECVET within the administrative structure. 

Therefore, the normative development and the policy on information and training did not have taken place yet in VET. This normative and informative work was done 

with ECTS, and actually the upper level of official VET Programmes - aligned with the Bologna process - usually assign 120 ECTS. 

 

A.4. Current state of the art in Greece 

A.4.1 NQF Implementation 

Greece has developed its NQF for lifelong learning (Hellenic qualifications framework (HQF)), aiming at a coherent and comprehensive system of qualifications from all 

parts and levels of education and training. Development has focused on the range of qualifications awarded in the formal system so far, but in a long-term perspective, 

the plan is to accommodate non-formal and informal learning also. The framework was adopted by the Minister for Education and Religious Affairs (July 2013). 

The Act on Lifelong Learning (Act 3879/10) came into force in 2010, introducing development of the HQF and the learning outcomes concept as essential elements of 

awards. The National Organisation for the Certification of Qualifications and Vocational Guidance (EOPPEP) was set up in 2011 to develop and put the HQF into practice, 

supervised by the Ministry of Education and Religious Affairs. EOPPEP is the statutory body for the development and implementation of the Hellenic Qualifications 

Framework (NQF) in correspondence with the European Qualifications Framework (EQF). 

Additionally, EOPPEP is the National Coordination Point for EQF in Greece (NCP). 

The Ministry of Education and Religious Affairs is responsible for HQF implementation, with EOPPEP as the main actor. The framework is not yet operational. A draft 

presidential decree on HQF has been prepared, which will clarify many operational aspects. Inclusion of qualifications in the framework is defined through qualification 

type specifications. They include title, level, awarding body, summary descriptor, volume of learning, purpose, education sector, learning outcomes, employment 

relevance and progression possibilities. Allocation procedures have been defined, but they still need to be tested in practice. The framework needs to be populated 

with qualifications based on learning outcomes. This is work in progress. 

In Greece, there is no comprehensive strategy for validation of non-formal and informal learning. Legislation governing the HQF states that the national framework 

should be aimed at recognising and correlating learning outcomes in all types of formal, non-formal and informal learning. EOPPEP, which is also responsible for the 

HQF, is developing a national integrated system for validation under the action ‘development of a national system for certification of outputs of non-formal and informal 

learning’ within the operational programme ‘human resources development’. This system should indicate how non-formal and informal learning can be introduced into 

the HQF. 
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A.4.2 ECVET Implementation 

ECVET situation in Greece, according to CEDEFOP data but also to national partner’s experience, it’s not implemented. The argumentation (clear rationales, clear 

identification of added value) has already started the last 6 years, and there is an added value of ECVET, connected to mobility, transparency of qualifications, the 

reform of VET and the changes in recognition and validation processes. 

Also there are commitments in several stages (policy - and decision - makers, communication and information to stakeholders and the public). Although there is a 

political decision on the establishment of ECVET the implementation is still missing. Communication to stakeholders and the public is still not visible. Capacity building 

(legislative and regulative framework, remits and allocation of responsibilities, allocation of resources).  

The learning outcomes approach is not applied in Greek education and training. There are some steps in this direction through the establishment of a register of 

professional profiles describing a number of qualifications in IVET and CVET (continuing vocational education and training) in terms of learning outcomes. There is no 

credit system in Greece. A number of pilots have worked on units and credits but nothing exists officially. 

 

 

 

 

A.5. Current state of the art in Cyprus 

A.5.1 NQF Implementation 

Cyprus has developed a comprehensive national qualifications framework (NQF) which includes all levels and types of qualifications from all subsystems of education 

and training, from primary to higher education qualifications.  

The General Directorate for Vocational and Technical Education of the Ministry of Education and Culture has initiated and is coordinating the NQF developments. The 
National Committee for the Development and Establishment of NQF consists of the Director General of the Ministry of Education and Culture, the Director General of 
the Ministry of Labour and Social Insurance, and the Director General of the Human Resources Development Authority (HRDA) or their representatives. Higher 
education representatives are involved but they maintain a degree of autonomy. The HRDA is an organisation responsible for promoting lifelong learning and 
especially non-formal vocational training, outside the formal education system. 
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 According to the Ministry of Education and Culture, the NQF has been developed so as to promote the educational advancement and job progression of all Cypriots 
through lifelong learning. The NQF of Cyprus will be established at the Ministry of Education and Culture as an in-service department. The stakeholders responsible 
for accrediting qualifications will work according to the existing legislative framework for their operation. However, new legislation on the operation of the NQF, 
which would clarify the cooperation among different stakeholders, is thought necessary. A new permanent body, the Council of the National Qualifications 
Framework of Cyprus, has been established. Its main tasks are to:  

- consult with stakeholders on NQF development and implementation;  
- develop, implementing and reviewing NQF procedures;  
- disseminate public information on the NQF;  
- advise the Ministry of Education and Culture on policy and resource implications. 

 
An eight-level reference structure is proposed, reflecting the main characteristics of the National Qualification System. The level descriptors are described in terms of 
knowledge, skills and competence:  

- Knowledge is defined by the type and complexity of knowledge involved and the ability to place one’s knowledge in a context.  
- Skills are expressed by type of skills involved; the complexity of problem-solving; and communication skills.  
- Competence contains the following aspects: space of action, cooperation and responsibility, and learning skills.  

(CEDEFOP, 2015) 
 
These were simultaneously formulated for all levels so that there would be clear progression from one level to the next. The VET qualifications, developed under the 
responsibility of the Human Resource Development Authority of Cyprus will most probably be aligned from level 2 to 6 of the NQF. This is still being discussed. The 
existing national qualifications system is mainly based on inputs such as quality of teachers and length of education and training programmes. However, emphasis is 
increasingly being put on learning outcomes and the need to revise curricula, learning programmes and assessment methodologies towards learning outcomes. A 
number of reforms are under way, exemplified by upgrading of curricula for pre-primary and upper secondary education, upgrading of vocational education and 
training through the introduction of post-secondary institutes for vocational education and training (launched in September 2012) and the introduction of new 
modern apprenticeship. Experiences gained in developing competence-based vocational qualifications will feed into the NQF developments. These are based on 
occupational standards and make it possible to award a qualification to a candidate irrespective of how and where they have acquired the necessary knowledge, skills 
and competences. In formal education, learning outcomes are mainly expressed as part of a subject and stage-based general education. In the curriculum, learning 
outcomes are described as the knowledge, skills and attitudes, and awareness learners are expected to achieve at the end of each stage. There are level descriptors 
indicating the standards a learner should achieve, when awarded certificates at different education levels. 
The table below shows the Cyprus National Qualification framework and its correspondence to the EQF level.  

NQF level EDUCATION CERTIFICATES/DIPLOMAS/DEGREES EQF level 

8 Doctoral Degrees 8 

7c Masters Degrees 7 

7b Post Graduate Diplomas 7 
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7a Post Graduate Certificates 7 

6 Bachelor’s Degrees 6 

5c Higher Certificate and Diplomas (3 years or more) 5 

5b Post-Secondary Certificates and Diplomas (2 years) 5 

5a Post-Secondary Certificates and Diplomas (1 year) 5 

4 Upper Secondary General 
Education and Evening 

Schools Certificates (12th 
class and 13th class for some 

private schools 

Upper Secondary Technical and Vocational 
Education and Evening Technical Schools 

Certificates (12th class) 

4 

3 Upper secondary education 
certificate (10th class) 

New modern Apprenticeship 3 

2 Compulsory Lower 
Secondary Education 
Certificate (9th class) 

Preparatory Programme (New Modern 
Apprenticeship) 

2 

1 Compulsory Education Certificate (Elementary school Certificate and graduates of 
7th and 8th class) 

1 

Source: Cypriot Ministry of Education and Culture, 2013 

 

A.5.2 ECVET Implementation 

In Cyprus, ECVET is not yet in place. The Department of Secondary Vocational and Technical Education (STVE) of the Ministry of Education and Culture is responsible for 

its promotion and implementation. Since September 2011, a working committee is in place regarding the development and implementation of ECVET. Public authorities 

and representatives of the private sector participate in the committee, such as the Ministry of Education and Culture, the Ministry of Labour and Social Insurance, the 

HRDA, the Planning Bureau, the Cyprus Productivity Centre, the Foundation for the Management of the European Lifelong Learning Programmes in Cyprus, and private 

VET providers. The implementation of the NQF, which is in its final stages of development, will promote the use of ECVET and facilitate the validation of non-formal and 

informal learning in relation to formal education and training.   
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The policy of ECVET in Cyprus is currently under development but is still in the very early stages (M.O.E.C1., 2015). There is very little data or information available, and 

to date the only stakeholders involved in this process is the Ministry of Education and Culture; however, there is also an interest from HRDA, VET providers and 

employers (M.O.E.C., 2015). At present, the Ministry of Education has begun the transformation of course curricula from Secondary Vocational Education to make the 

structure more comparable to the framework of the ECVET model (M.O.E.C., 2015). However, there seems to be lack of coordination among the various responsible 

departments for implementation (HRDA, Ministry of Education and Culture). There is lack of motivation to transform their curricula because the process of re-formation 

and re-evaluation can be time and cost consuming. There is a lack of understanding from practitioners about what ECVET is and what can offer and how to integrate it 

into their processes. There is a need for a better training of the stakeholders in the process of transformation (IDEP, 2015). 

ECVET credit points are awarded (units or, ultimately, parts units and associated ECVET credit points) after the assessment of learning outcomes. Credits are allocated 

on the basis of the individual’s learning record that gives details on knowledge, skills and competences acquired and the extent of completion of learning outcomes.   

The allocation of credits works through different approaches and tools. Credits of the ECVET should be distributed according to criteria such as: 

- An assessment of the gravity of the contents of each unit based on the knowledge, skills and abilities 

- Real or estimated length of program 

- Real or estimated workload in a typical learning environment 

- Real or estimated workload in an informal learning environment 

- Combination of various criteria. 

 

For ECVET purposes the allocation of points are first conducted on the qualification as a whole, and then from that whole points are allocated to the specific units. 

This is because credit units reflect the importance of each section separately to the overall qualification. 

According to the latest pilot project on ECVET implementation in Cyprus (ATTRACT VET) there is a reference of ECVET in the legal system, meaning that every 

organization, public or private, can use it in their curricula. However, no one does because it would be cost and time consuming with no clear advantages.  

                                                             
1 Ministry of Education and Culture, 2015 
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