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Sumário Executivo
O relatório ‘Análise e comparação de qualificações. Seguindo a abordagem
ZOOM.’ fornece uma análise e comparação aprofundadas de qualificações de
engenharia selecionadas em cinco países Europeus: Áustria, Alemanha, Suíça,
Lituânia e Portugal.
A descrição das qualificações foi efetuada com base num modelo desenvolvido
originalmente no projeto ZOOM (http://www.zoom-eqf.eu). Para o projeto
EQUAL-CLASS, o modelo foi revisto devido a ajustes necessários. Isto foi
necessário pois o EQUAL-CLASS tem objetivos diferentes do projeto ZOOM e
tem também uma posição inicial diferente relativamente ao progresso no
desenvolvimento do Quadro Europeu de Qualificações (QEQ) e implementação
do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ), já que alguns dos QNQ estão já
elaborados ou numa fase inicial de desenvolvimento. Muitas das qualificações
visadas no EQUAL-CLASS já foram alocadas aos respetivos QNQ.
As qualificações de engenharia de AT, DE, CH, LT e PT foram descritas
utilizando o novo modelo, que consiste em três partes principais – informação
sobre qualificações, perfis das qualificações e processo de avaliação – e duas
partes opcionais – indicações estatísticas e anexos. Todas as qualificações
foram analisadas e comparadas de acordo com as principais partes do modelo.
Assim, a comparação foi primeiramente efetuada com base na informação
fornecida sobre as qualificações (critério de entrada). Estes demonstram as
principais diferenças entre as qualificações, por exemplo em termos da idade
dos graduados e duração da formação. Todavia, a comparação demonstrou
que a maioria das qualificações CET inclui aprendizagem a própria instituição
de ensino e no local de trabalho (por exemplo em empresas). Todas as
qualificações analisadas têm presença obrigatória nas aulas dos respetivos
programas de formação.
A análise e comparação dos perfis das qualificações mostram abordagens
bastante diferentes na descrição dos resultados da aprendizagem. Na Suíça,
Áustria e Lituânia podemos encontrar orientação para o processo de trabalho,
enquanto na Alemanha o foco está no processo de aprendizagem (abordagem
dos campos de aprendizagem). Assim, é difícil mapear as diferentes descrições
de cada qualificação em duas matrizes VQTS, que consistem nas áreas de
competências e fases de desenvolvimento de competências1. No entanto foi
possível elaborar perfis de qualificações, por exemplo para as qualificações
selecionadas em AT, CH e PT, que realçam as diferenças entre qualificações
em termos de áreas de competência e fases de desenvolvimento de
competências.

1 As matrizes VQTS – mecatrónica e engenharia elétrica/eletrónica – foram desenvolvidas
durante dois projetos anteriores: VQTS I e VQTS II. Informação adicional sobre o modelo VQTS
pode ser encontrada em http://www.vocationalqualification.net/.
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Relativamente aos processos de avaliação, a comparação mostra que toda a
avaliação de competências é regulada legalmente e em todos os casos
executada por organismos públicos (‘entidades adjudicantes’). As tarefas
destas ‘entidades adjudicantes’ incluem a monitorização do modo de avaliação
das competências dos estudantes, a garantia de qualidade na avaliação das
competências e concessão de qualificações e a organização de processos de
avaliação e concessão. Na totalidade dos países, a avaliação de competências
inclui fases de avaliação teóricas (testes escritos padronizados e/ou exames
orais) e práticas (no local de trabalho, workshops, etc). O recurso e repetição
de exames é possível em todos os países analisados.
Em suma, pode-se afirmar que o ‘modelo ZOOM’ foi útil para descrever as
qualificações de um modo padronizado, apesar de ter sido necessário rever o
modelo original devido à alterações de requisitos (principalmente o estado
avançado de desenvolvimento do QNQ).
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