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Abreviaturas 
 

BYOD Traga o seu próprio dispositivo 

Cedefop Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional 

CEFR Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas 

DG EAC Direção-Geral da Educação, Audiovisuais e Cultura 

DG EMPL Direção-Geral do Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão 

DigComp Quadro de Competências Digitais para os cidadãos 

e-CF Estrutura de e-Competências 

ECVET Sistema Europeu de crédito para educação e Formação vocacional 

EQAVET Garantia de qualidade europeia na educação e formação profissional 

EntreComp Estrutura de Competências de Empreendedorismo  

EQF Quadro Europeu de Qualificações  

ESCO Classificação europeia multilingue de aptidões, competências, qualificações e 
ocupações 

UE  União Europeia 

GDPR Regulamento geral de proteção de dados  

HVET  Ensino Superior Profissional e Formação 

I4.0  Indústria 4.0 

TIC  Tecnologia da Informação e Comunicação  

IoT  Internet of Things (A Internet das Coisas) 

DPI  Direitos de propriedade intelectual  

IR4  Quarta Revolução Industrial 

TI  Tecnologia da Informação  

JRC  Centro Comum de Pesquisa  

KSA  Conhecimento, habilidades, atitudes 

MOOC  Massive Online Open Course (Curso Massivo Online aberto) 

REA  Recursos educacionais disponíveis 

PBL  Aprendizagem baseada em projetos  

PDCA  Plan-Do-Check-Act 

PoC  Prova de conceito  

VET  Educação e Formação vocacional  

XPM  Extreme Project Management (gestão de projetos)  
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Prefácio 
 
“Fit for 4.0: formar formadores e professores para o paradigma 4.0” é um projeto cofinanciado 
pela Comissão Europeia no âmbito do Programa Erasmus +. O seu objetivo é apoiar 
professores e formadores na transição para o novo paradigma de aprendizagem exigido pela 
transformação digital e a quarta revolução industrial. 

Indústria 4.0, revolução digital, fábricas inteligentes, interligação global - essas são as 
palavras-chave que descrevem os desenvolvimentos atuais do mundo do trabalho. A 
formação profissional pode tornar-se “a primeira escolha” para viver esta transformação, mas 
actualmente apenas alguns centros de formação na Europa podem explorar o equipamento 
necessário e, ainda mais importante, os professores e formadores não estão cientes da 
dimensão de tais mudanças, ou podem explorar as ferramentas necessárias (conceituais e 
metodológicas primeiro, ao invés de tecnológicas). Alguns deles tendem a concentrar-se no 
ensino em vez da aprendizagem; alguns não estão totalmente cientes das ferramentas on-line 
existentes para aprender, ensinar, avaliar; alguns não interagem tanto quanto poderiam, 
pensando que têm know-how para “defender”; alguns precisam de uma imagem mais clara da 
natureza, implicações e real significado do paradigma 4.0, que não é apenas “Indústria” 4.0 e 
tecnologia, mas também envolve toda a sociedade. 

Para tornar o EFP sustentável, é relevante atualizar os seus tempos e ferramentas, 
favorecendo a colaboração entre professores / formadores, formandos, promotores de 
formação, empresas, órgãos sociais, autoridades locais. 

O Fit for 4.0 pretende enfrentar este desafio, descrevendo um conjunto de competências úteis 
aos professores de Educação e Formação Profissional (EFP), e desenvolvendo e testando um 
conjunto de módulos de formação adequados ao “4.0”, em estreita cooperação com as 
empresas. 

Fit for 4.0 é realizado por um forte consórcio de 10 parceiros em 8 Estados-Membros da UE: 
Itália, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Portugal, Suécia, Reino Unido, representando 
uma combinação competente e qualificada de excelentes “jogadores” europeus de EFP, com o 
espírito de proporcionar uma verdadeira “parceria estratégica”. 

Este documento é o primeiro produto do projeto, apresentando a lista e a descrição das 
competências que os professores e formadores devem possuir para facilitar de forma 
adequada os alunos no desenvolvimento de suas habilidades 4.0. Essas competências serão 
definidas no programa de formação de formadores subsequente. Este documento relata: 

• os inquéritos nacionais realizados por parceiros para identificar e selecionar as 
competências relevantes; 

• a lista de competências a serem definidas pelo programa de formação de formadores 
subsequente; 

• o modelo para a descrição de competência (por exemplo, em termos de conhecimento, 
habilidades, atitudes, autonomia, responsabilidade, etc., da categoria - transversal, setorial, 
etc. - e do nível - básico, intermédio, avançado, etc.). 
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1.1. O projeto Fit for 4.0 
 

Justificativa 

O projeto segue um caminho de desenvolvimento de três etapas. 

A etapa 1, com base em estudos existentes e experiências diretas recolhidas de professores 
nos países parceiros sobre as mudanças trazidas pela Indústria 4.0, visa: 

• descrever e evidenciar as competências necessárias aos formadores, com especial 
referência para os setores mecânico / mecatrónico / automotivo, tendo em vista as 
competências em TIC como motor do “mundo 4.0”. O foco está principalmente nas 
competências transversais / sociais, além das profissionais que os professores já possuem ou 
podem desenvolver mais facilmente. 

• Fornecimento de uma ferramenta on-line, permitindo que os formadores avaliem a sua 
prontidão para lidar e incorporar tópicos 4.0 no seu trabalho diário. 

A Etapa 2 projeta e testa um programa de formação de formadores, estruturado em Unidades 
de Formação com base nos resultados de aprendizagem, com um uso abrangente e 
“inteligente” de ferramentas de TI. O programa será desenvolvido em cooperação com 
parceiros associados da indústria local, especialmente quanto aos objetivos de aprendizagem, 
e incluirá, por exemplo: 

• o paradigma 4.0: o cenário subjacente à cadeia de criação de valor de bens e serviços, num 
ambiente globalmente interligado; 

• tecnologias facilitadoras chave para 4.0: oportunidades, implicações, didática; 

• como projetar “experiências de aprendizagem 4.0”: planeamento, design instrucional; 

• 4.0 como um tópico multidisciplinar: como incorporar 4.0 em todas as disciplinas, como fazer 
os formadores cooperarem; 

• co-design com empresas: como melhorar a cooperação entre professores, formadores, 
empresas; 

• avaliação conjunta da aprendizagem por formadores e empresas, incluindo avaliação da 
aprendizagem informal e não formal; 

• como manter-ser atualizado com a evolução do 4.0. 

Todos os tópicos serão transmitidos num Massive Online Open Course (MOOC), incluindo 
exercícios, videos, questionários e material de pesquisa. 

A Etapa 3 visa garantir a integração e o impacto dos resultados nos territórios parceiros. Os 
formadores do grupo-alvo explorarão os resultados nas suas atividades diárias, revendo / 
definindo parte de / programas completos com base nas lições aprendidas. Formadores e 
estagiários em territórios parceiros participarão num concurso amigável, competindo para 
oferecer as melhores práticas. A eficácia será avaliada com os parceiros associados e os 
resultados recolhidos nas diretrizes, incluindo também histórias que descrevem casos 
emergentes do concurso.  
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Objetivos 

Os objetivos do projeto são: 

- descrever um “mínimo” de competências, nomeadamente didácticas e transversais, 
necessárias aos docentes / formadores, em particular aos envolvidos no Ensino Superior e 
Formação Profissional (HVET), no que diz respeito à transição 4.0; 

- desenvolver uma ferramenta de autoavaliação de competências, permitindo aos professores 
/ formadores de EFP avaliar a sua preparação para o mundo 4.0 e a transformação digital; 

- desenvolver e testar, em forte cooperação com empresas, um pacote de recursos para 
formadores, um programa de formação entregue como MOOC (Massive Online Open 
Course), completo com exemplos de material de formação, métodos de avaliação de 
aprendizagem, ferramentas inovadoras de formação e aprendizagem; 

- explorar esse MOOC para formar um grupo de formadores, que irão testar as suas 
aprendizagens através da concepção conjunta de módulos / programas de formação neste 
novo conceito 4.0, com as empresas; 

- disponibilizar tais produtos a todos, mesmo para além da parceria, através de uma base de 
conhecimento de Recursos Educacionais Abertos (REA) de livre acesso na mesma plataforma 
online utilizada pelo grupo de amostra; 

- identificar um conjunto de recomendações / sugestões de políticas aos decisores locais, 
nacionais e europeus, para futura atualização das competências dos professores e 
formadores. 

Para garantir a concretização, o projeto concentra-se nos setores mecânico, mecatrónico e 
automotivo, onde são necessárias competências digitais avançadas, a revolução digital já 
começou e existe uma experiência significativa para a empresa. 

O programa de formação de formadores visa principalmente melhorar as competências de 
ensino, utilizando métodos e ferramentas inovadoras, integrando o paradigma 4.0 no trabalho 
do dia-a-dia. É por isso que se refere a tópicos como a compreensão do sentido e do impacto 
do paradigma 4.0 no estudo e no trabalho, ou como desenvolver e conduzir experiências de 
aprendizagem interdisciplinares 4.0 com colegas e empresas, como fazer uso de métodos de 
formação que espelham processos operacionais no local de trabalho, como avaliar 
competências na era digital e assim por diante. 

 

Este programa de formação de formadores é prático e ao mesmo tempo “intrinsecamente 
digital”, construído com os mesmos instrumentos que oferece, ou seja, por equipas 
transnacionais compostas por formadores e especialistas de empresas, recorrendo a 
plataformas cooperativas on-line. 

Os formadores que participam no programa irão aprender visitando empresas, debatendo 
com os colegas (mesmo à distância), explorando técnicas de Design Thinking e Design 
Instrucional, trocando pontos de vista com especialistas e profissionais. 

Os principais resultados esperados são: 

- professores e formadores de EFP mais qualificados; 



 

Conjunto de competências do programa de formação – 5 

- melhoria da qualidade da aprendizagem, portanto, melhor empregabilidade dos alunos e 
atratividade do EFP; 

- cooperação aumentada e estável entre fornecedores de formação, professores / formadores 
e empresas; 

- disponibilidade de ferramentas sustentáveis, transferíveis para outros setores económicos 
e outros países europeus. 

 

A Figura 1 sintetiza o conceito e o modelo do projeto. 

 

 

Figura 1 – Modelo do Fit for 4.0  
 
Legenda: 
Identified needs - Necessidades identificadas 
Sources - Fontes 
National Reports - Relatórios/Resultados Nacionais 
Policies - Políticas 
Reccomendations - Recomendações 
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Questionnaire - Questionário 
Answers Collection - Respostas recolhidas 
Set of Competences - Conjunto de Competências 
Self-Assessment Tool - Ferramenta de auto-avaliação 
Micro-credentials MOOCs - Microcredenciais  
Models, critical issues and improvement detections - Modelos, problemas críticos e identificação de melhorias. 
Applications in the teaching activities - Aplicações no ensino. 
Other resources - Outros recursos 
 
1 BMBF-Internetredaktion (2016). "Zukunftsprojekt Industrie 4.0 - BMBF". Bmbf.de. Retrieved from 

https://www.bmbf.de/de/zukunftsprojekt-industrie-4-0-848.html 
1 A. Melanson, "Robotics and Industry 4.0 – Aethon Blog", 2015. [Online]. Available at: http://www.aethon.com/industry-

4-0-means-manufacturers/  
  

https://www.bmbf.de/de/zukunftsprojekt-industrie-4-0-848.html
http://www.aethon.com/industry-4-0-means-manufacturers/
http://www.aethon.com/industry-4-0-means-manufacturers/
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1.2. Enquadramento 
 

1.2. Enquadramento 

1.2. Indústria 4.0 e a quarta revolução industrial 

O termo "Industria 4.0", abreviado para I4.0 ou simplesmente I4, originou-se em 2011 de um 
projeto na estratégia de alta tecnologia do governo alemão, que promoveu a informatização 
da manufatura para mitigar a crescente competição do estrangeiro e para diferenciar o 
alemão e as indústrias da União Europeia de outro mercado internacional. Diversas definições 
foram propostas para a Indústria 4.0 e analisá-las está além da extensão deste resultado. 
Podemos dizer que Indústria 4.0 é um nome para a tendência atual de automatização e troca 
de dados nas tecnologias de manufatura, incluindo sistemas ciberfísicos, a Internet das coisas, 
computação em nuvem e computação cognitiva e criação da “fábrica inteligente”. Vários 
autores concordam em dizer que a Indústria 4.0 trata da integração de nove conceitos 
familiares usados nas indústrias, especialmente na manufatura (figura 2). 

 

Figura 2 – Os nove pilares da indústria 4.01 

Legenda: 
Big Data-Base de dados  
Autonomous Robots-Robots Autónomos 
Simulation-Simulação 
System Integration-Integração do Sistema 
Internet of things-Internet das Coisas 
Cybersecurity-segurança virtual 
Cloud Computing-computação em nuvem 

                                                           
1 A. Melanson, "Robotics and Industry 4.0 – Aethon Blog", 2015. [Online]. Disponível em: 

http://www.aethon.com/industry-4-0-means-manufacturers/  

http://www.aethon.com/industry-4-0-means-manufacturers/
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Additive manufacturing-manufatura aditiva 
Augmented reality-realidade aumentada 

 
Nascido como um termo estritamente orientado para a manufatura, a Indústria 4.0 
rapidamente ganhou um significado mais amplo, testemunhando a transformação digital da 
manufatura / produção e das indústrias relacionadas e dos processos de criação de valores. 

Consequentemente, a frase “Quarta Revolução Industrial” (IR4.0) foi introduzida pela 
primeira vez por Klaus Schwab, o presidente executivo do Fórum Económico Mundial, em 
2015. O termo descreve um mundo onde os indivíduos se movem entre domínios digitais e 
realidade off-line com o uso de tecnologia online para habilitar e gerir as suas vidas. O termo 
também faz referência às revoluções industriais “clássicas” pelas quais a nossa sociedade 
passou nos últimos séculos (figura 3) 

 

Figura 3 – Revolução Industrial 2 

 

 
Legenda: 
Primeira Revolução Industrial - Através da introdução de instalações de produção mecânica com a ajuda de água e vapor de 
água. 
Segunda Revolução Industrial - Através da introdução da divisão do trabalho e produção massiva com a ajuda de energia 
elétrica. 
Terceira Revolução Industrial - Através do uso de sistemas eletrónicos e de TI que automatizam ainda mais a produção. 
Quarta Revolução Insustrial - Através do uso de sistemas Cíber-Físicos 
Degree of complexity - Grau de complexidade 
First mechanical loom - Primeiro tear mecânico, 1784 
First assembly line - Primeira linha de montagem, matadouros de Cincinnati 1870 
First Programmable logic controller - Primeiro controlador lógico programável, 1969 

                                                           
2 Source: Siemens AG, Pictures of the future, Spring 2013. 
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1.3. Competências exigidas no âmbito da quarta 
revolução industrial 

 

O avanço das novas tecnologias na quarta revolução industrial confunde os limites entre os 
mundos físico, digital e biológico. Esses avanços são liderados pelo surgimento da inteligência 
artificial, robótica, internet das coisas, veículos autónomos, bio e nanotecnologia, impressão 
3-D, ciência material, computação quântica e armazenamento de energia. 

No entanto, IR4.0 não é apenas tecnologia: inclui também a transformação digital de um modo 
geral. Isso implica que temos que repensar a) a digitalização e integração das cadeias de valor 
verticais e horizontais e b) do modelo de negócios em geral, otimizando a interação e o acesso 
com o cliente.  

A natureza disruptiva da Indústria 4.0 traz mudanças consideráveis nos processos de 
trabalho, o que, consequentemente, requer uma abordagem diferente da forma como o 
trabalho é executado. Novos conjuntos de competências são necessários para realizar 
trabalhos existentes e novos trabalhos que surgem devido aos avanços tecnológicos da 
Indústria 4.0. É amplamente reconhecido que, embora as competências exigidas em diferentes 
setores possam ser diferentes, há semelhanças nas competências exigidas em diferentes 
campos. 

Um número significativo de autores afirma que fortes competências sociais e de colaboração 
serão tão importantes quanto as habilidades/competências técnicas no futuro. Além disso, a 
interação com máquinas inteligentes exigirá uma base firme de soft skills, como inteligência 
emocional, pensamento crítico, inovação, comunicação, colaboração, liderança e trabalho em 
equipa, considerando também que as máquinas inteligentes não podem (ainda) aplicar o 
raciocínio do senso comum; nem podem mostrar empatia, o que os humanos precisam de fazer 
para aumentar a produtividade ao trabalhar em fábricas inteligentes. Em outras palavras, o 
melhor opção não são as máquinas, mas uma combinação de humanos e máquinas. As 
instituições de educação e formação devem esforçar-se para complementar o conhecimento 
teórico com competências práticas, sociais e responsabilidade, ética e valores e capacidade de 
empreendedorismo, entre outros, sem esquecer as competências de aprendizagem e 
inovação, competências de tecnologia da informação e competências de vida e carreira. A 
formação técnica não se concentrar apenas no conhecimento de uma disciplina específica; as 
competências comportamentais também devem receber consideração significativa, bem 
como a compreensão interdisciplinar. Além disso, os avanços repentinos e impactantes das 
tecnologias da Indústria 4.0 exigem que os funcionários possuam recursos de aprendizagem 
para toda a vida. Outras fontes citam entre as principais competências sociais necessárias 
numa era da Indústria 4.0, criatividade, inteligência emocional e pensamento proativo, 
agilidade na resolução de problemas, capacidade de remodelar processos, etc. 

 
1 Schwab, K. (2015). The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond. Retrieved from 

https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution.  
1 Source: Siemens AG, Pictures of the future, Spring 2013. 

https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-12-12/fourth-industrial-revolution
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1 Diwan, P. (2017). Is Education 4.0 an imperative for success of 4th Industrial Revolution? Accessed from 
https://medium.com/@pdiwan/is-education-4-0-an-imperative-for-success-of-4th-industrial-revolution-
50c31451e8a4  

1 Fitsilis, Tsoutsa, Gerogiannis (2018). Industry 4.0: required personnel competences. In International Scientific Journal 
"Industry 4.0", year III, issue 3, p.p. 130-133 (2018). Accessed from: 

  https://stumejournals.com/journals/i4/2018/3/130.full.pdf 

 

1.4. Da Revolução Industrial 4.0 à Educação 4.0 
 

O amplo e ainda incerto cenário descrito no parágrafo anterior traz à tona que a RI 4.0 afeta 
não só os negócios, a governação e as pessoas, mas também a educação. 

Para serem eficazes na Indústria 4.0, as instituições de ensino e formação devem promover 
novidades nos métodos de aquisição e uso do conhecimento. A colaboração entre a indústria 
e as instituições de ensino superior deve ser fomentada para promover a resolução dos 
problemas do mundo real. As disciplinas tradicionais devem ser combinadas com 
especialização técnica e aprendizagem baseada em projetos. O objetivo principal deve ser 
garantir que os alunos encontrem relevância no que estão a estudar. Haverá formação 
interdisciplinar, aprendizagem aberta e massiva e aprendizagem personalizada. O avanço 
tecnológico está a acontecer rapidamente; assim, as instituições de aprendizagem devem 
adaptar-se para corresponder aos ciclos de inovação. A era da Indústria 4.0 exige altas 
competências cognitivas, o que requer transformação nos sistemas de ensino superior e 
formação. O sistema de educação aberta está lentamente a assumir o controlo, então as 
instituições de Ensino Superior e Formação podem precisar de realinhar o seu modelo de 
negócios para acomodar o mercado aberto. 

Para explicitar tais mudanças, surgiu o nome Educação 4.0, em resposta às necessidades da 
IR4.0. Esta nova visão de aprendizagem promove aos alunos a aprendizagem não apenas das 
competências e conhecimentos necessários, mas também a identificação da fonte de 
aprendizagem dessas competências e conhecimentos. A aprendizagem é construída 
relativamente ao quanto, onde e como aprender, e o controlo do seu desempenho é feito por 
meio da personalização baseada em dados. Os pares tornam-se muito significativos nas suas 
aprendizagens. Aprendem juntos e uns com os outros, enquanto os professores assumem o 
papel de facilitadores nas suas aprendizagens. 

De acordo com a Fisk, existem nove tendências relacionadas à Educação 4.0: 

1. A aprendizagem pode ser realizada em qualquer hora e lugar. As ferramentas de e-Learning 
oferecem ótimas oportunidades de aprendizagem remota e individualizada. A abordagem da 
sala de aula invertida também desempenha um grande papel, pois permite que a 
aprendizagem interativa seja feita em sala de aula, enquanto as partes teóricas sejam 
aprendidas fora do horário de aula. 

2. A aprendizagem será personalizada para os alunos individuais. Eles serão apresentados a 
tarefas mais difíceis somente após um determinado nível de domínio ser alcançado. Mais 
práticas serão  

 

https://medium.com/@pdiwan/is-education-4-0-an-imperative-for-success-of-4th-industrial-revolution-50c31451e8a4
https://medium.com/@pdiwan/is-education-4-0-an-imperative-for-success-of-4th-industrial-revolution-50c31451e8a4
https://stumejournals.com/journals/i4/2018/3/130.full.pdf
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fornecidas se os formadores virem a necessidade disso. Reforços positivos são usados para 
promover uma experiência de aprendizagem positiva e aumentar a confiança dos alunos sobre 
as suas próprias competências académicas. 

3. Os alunos têm a opção de determinar como desejam aprender. Embora os resultados de 
aprendizagem de um curso sejam predefinidos pelas instituições / órgãos responsáveis pelo 
currículo, os alunos ainda são livres para escolher as ferramentas ou técnicas de aprendizagem 
da sua preferência. Entre as opções que os professores podem adotar para permitir que os 
alunos sejam criativos nas suas aprendizagens estão a aprendizagem combinada, a sala de aula 
invertida e a abordagem BYOD (Traga seu próprio dispositivo). 

4. Os alunos serão expostos a mais situações de aprendizagem baseada em projetos. Os alunos 
são obrigados a aplicar os seus conhecimentos e competências na conclusão de alguns 
projetos de curto prazo. Ao se envolverem nos projetos, eles estão a praticar as suas 
competências organizacionais, colaborativas e de organização de tempo, que são úteis nas 
suas futuras carreiras académicas. 

5. Os alunos serão expostos a uma aprendizagem mais prática por meio da experiência de 
campo, como estágios, projetos de tutoria e projetos colaborativos. O avanço da tecnologia 
possibilita a aprendizagem de determinados domínios de forma eficaz, abrindo mais espaço 
para a aquisição de competências que envolvem o conhecimento humano e a interação 
presencial. 

6. Os alunos serão expostos à interpretação de dados, na qual devem aplicar os seus 
conhecimentos teóricos aos números e usar as suas capacidades de raciocínio para fazer 
inferências baseadas na lógica e nas tendências de determinados conjuntos de dados. A parte 
manual da alfabetização matemática irá tornar-se irrelevante, pois os computadores farão a 
análise estatística e farão a previsão das tendências futuras. 

7. Os alunos serão avaliados de forma diferente e as plataformas convencionais para avaliar 
os alunos podem tornar-se irrelevantes ou insuficientes. O conhecimento factual dos alunos 
pode ser avaliado durante o processo de aprendizagem, enquanto a aplicação do 
conhecimento pode ser testada quando eles estão a trabalhar nos seus projetos no campo. 

8. A opinião dos alunos será considerada na concepção e atualização do currículo. As suas 
contribuições ajudam os designers de currículo a manter o currículo atual, atualizado e útil. 
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9. Os alunos tornar-se-ão mais independentes na sua própria aprendizagem, obrigando os 
professores a assumirem um novo papel como facilitadores que orientarão os alunos no seu 
processo de aprendizagem. 

Essas nove tendências do Education 4.0 transferem as principais responsabilidades de 
aprendizagem dos formadores para os alunos. Os formadores devem desempenhar o seu 
papel de diretores de um processo de aprendizagem complexo e motivadores do aluno para 
apoiar a transição e nunca devem considerá-la uma ameaça à profissão de ensino 
convencional. 

 
1 Selamat, A., Taspir, S.H., Puteh, M. et al., R.A., op. cit. 
1 Peters, M.A. (2017). Technological unemployment: Educating for the fourth industrial revolution. Educational 
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1 Fisk, P. (2017). Education 4.0 … the future of learning will be dramatically different, in school and throughout life. 

Retrieved from http://www.thegeniusworks.com/2017/01/future-education-young-everyone-taught-together  

1      Anealka, A.H. (2018). Education 4.0 Made Simple: Ideas For Teaching, in International Journal of Education & Literacy 
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2. OUTPUT INTELECTUAL 1 – parte 1: a 
pesquisa  

2.1. Objetivo e Alcance 
 

Vimos que os estudos existentes sobre as mudanças esperadas com o 4.0, bem como as 
políticas nacionais nos países parceiros, afirmam que a “qualificação” de professores e 
formadores deve ocorrer em vários domínios. Também dão atenção especial às competências 
transversais / sociais, ou seja, aquelas exigidas em qualquer setor, além das competências 
profissionais que os professores e formadores já possuem. Na verdade, a lacuna de habilidades 
técnicas específicas pode ser ultrapassada mais facilmente, mesmo numa base individual. Por 
outro lado, ainda falta uma compreensão profunda da natureza da revolução 4.0, como a 
capacidade de incorporá-la às atividades diárias e vivê-la como uma parte "normal" da sua 
profissão. Portanto, esta saída concentra-se em competências transversais. 

O objetivo deste produto é identificar e descrever as competências que professores e 
formadores devem possuir para facilitar adequadamente os alunos no desenvolvimento de 
suas competêmcias 4.0. O programa de formação de formadores subsequente, a ser 
desenvolvido numa fase posterior do projeto, terá como alvo essas competências. 

Para evitar a armadilha de uma pesquisa muito ampla e, portanto, superficial, os parceiros 
concordaram com uma série de suposições, como segue. 

a. Os professores e formadores, dependendo das regulamentações nacionais, possuem pelo 
menos uma qualificação que lhes permite atuar como tal. Por outras palavras, este produto 
assenta numa base de competências existente, assumida como certa e de alguma forma 
considerada “naturalmente” na experiência dos professores e formadores, nos seus 
respectivos níveis. 

b. Ponto a. também implica que professores e formadores conheçam as disciplinas que 
ensinam e sejam capazes de se manter atualizados com o desenvolvimento das suas 
disciplinas. 

c. Ainda que a quarta revolução industrial esteja estritamente ligada à tecnologia, pelos 
motivos explicados nos capítulos anteriores, este trabalho não considerará professores e 
formadores nem especialistas das últimas inovações tecnológicas nem experimentadores de 
metodologias didáticas cativantes. Em vez disso, dirigimo-nos a profissionais que percebem a 
responsabilidade inata do seu papel, ou seja, facilitar o crescimento dos seus alunos, 
fornecendo-lhes todas as ferramentas intelectuais, cognitivas, técnicas, linguísticas, 
comportamentais e éticas exigidas pelo mercado de trabalho e pela vida adulta. Em outras 
palavras, este trabalho concentra-se nas competências didáticas e pessoais de professores e 
formadores, em vez da tecnologia. 

d. Dada a sua natureza e objetivos, os parceiros estão interessados em programas de 
aprendizagem que abranjam apenas determinados níveis do EQF, nomeadamente os níveis 4, 
5 e 6. Outros níveis do EQF estão fora do âmbito deste produto. 



 

14 – Conjunto de competências do programa de formação 

e. Os parceiros estão bem cientes de que os níveis do EQF (especialmente os níveis 4 e 5) 
podem corresponder a diferentes tipos de programas e cursos de formação, dependendo dos 
Estados-Membros e dos Quadros Nacionais de Qualificações. Ao optar por seguir o EQF, o 
parceiro pretende confirmar o valor europeu deste trabalho e definir o seu âmbito e limites. 

f. Mesmo com a suposição feita no ponto d., ainda existem diferenças entre o desempenho dos 
professores nos níveis de QEQ escolhidos. Os parceiros estão bem cientes disso e levarão isso 
em consideração sempre que possível, dentro dos limites permitidos pelo prazo e orçamento 
do projeto. 

g. Mais uma vez com referência à suposição feita no ponto d., Os parceiros assumem que os 
alunos dirigidos por professores e formadores que são o grupo-alvo deste projeto possuem e 
dominam os níveis de competência correspondentes. Por outras palavras, por exemplo, os 
parceiros assumem que os professores e formadores abordados não são chamados a fornecer 
aos seus alunos competências fundamentais (por exemplo, literacia em línguas nacionais, 
numeracia, alfabetização científica, alfabetização em TIC, alfabetização financeira e 
alfabetização cultural / cívica). 

No entanto, espera-se que ocorram diferenças entre alunos de diferentes níveis do EQF. 

h. Conforme mencionado no ponto c., concentramo-nos mais nas “soft skills” e didáticas do 
que nas técnicas. Pela sua natureza, espera-se que os primeiros sejam transversais e 
independentes de setor. No entanto, em resposta às necessidades dos parceiros e do 
território dos parceiros, quando necessário, iremos concentrar-nos mais nos setores 
mecânico, mecatrónico e automotivo, onde as competências digitais avançadas são 
necessárias, a revolução digital já começou e a experiência empresarial significativa está em 
vigor. 

i. O alcance deste trabalho é limitado pelas necessidades dos parceiros e pela duração e 
orçamento do projeto. Não temos a presunção de que este produto seja completo. 

j. Do ponto i. Segue-se diretamente que, mesmo sendo realizada por especialistas altamente 
qualificados e pesquisadores experientes, essa produção é desenvolvida com uma abordagem 
“de baixo para cima” e é orientada para a tarefa em vez de cientificamente orientada. 
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2.2. Orientação para a Pesquisa 
 
 
Orientação para a Pesquisa 
 
O objetivo deste produto é apresentar a lista e a descrição das competências que os 
professores e formadores devem possuir para facilitar de forma adequada os alunos no 
desenvolvimento das suas competências 4.0. 
Para isso, os parceiros recorreram a três fontes de informação: 
- Literatura; 
- Experiência própria; 
- Partes interessadas externas. 
Eles começaram a pesquisar estudos existentes e políticas nacionais sobre mudanças e 
desafios trazidos pelo 4.0 (ver diretrizes no anexo 2). Os parceiros também transmitiram a sua 
experiência direta sobre esse assunto nas suas respostas. Identificar categorias de partes 
interessadas a serem entrevistadas na fase subsequente também fazia parte dessa tarefa. 
As informações recolhidas possibilitaram a elaboração de um esboço de entrevistas 
semiestruturadas envolvendo diversos intervenientes (também reportado no Anexo 2). 
O contato com as partes interessadas permitiu, então, recolher os seus pontos de vista e 
experiências. A ideia original era realizar entrevistas individuais e / ou grupos de foco, 
presenciais ou via web, visando 5 a 10 intervenientes por território (40 a 80 como um todo), 
de preferência gestores de empresas (técnicos / produção / operação / recursos humanos), 
representantes de associações, partes sociais ou Administrações Públicas envolvidas na 
Educação e Formação, directores de escolas, directores, professores ou formadores em 
escolas de EFP ou em Universidades, etc. 
Essas tarefas visavam investigar as competências que as empresas esperam dos 
trabalhadores e, portanto, indiretamente, dos professores e formadores. 
Vale a pena observar mais uma vez que o objetivo dos parceiros não era realizar uma pesquisa 
científica, mas recolher informações práticas e materiais adequados para desenvolver a 
produção do projeto subsequente. Daí o número relativamente pequeno de entrevistados e a 
abordagem ascendente das entrevistas. 
Comparando resultados em diferentes territórios, os parceiros traçaram o conjunto de 
competências necessárias aos professores e formadores para enfrentarem os desafios 
trazidos pelo 4.0, definindo também o padrão de descrição das competências descrito no 
parágrafo anterior. 
A Figura 1 na página 6 mostra o método adotado pelos parceiros. 
 
Amostra 
A amostra final foi composta por 85 inquiridos de 11 países europeus, ou seja, países parceiros 
(Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Itália, Portugal, Suécia e Reino Unido), além do Chipre, 
Croácia e Espanha. 
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A Figura 4 mostra a composição da amostra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4 – Composição da amostra. 
 

Legenda: 
Teachers/Professors - Professores/ Professores Universitários. 
Trainers – Formadores. 
Technicians/Engineers - Técnicos/ Engenheiros. 
School/ VET managers - Responsáveis da Educação e da Formação Educacional. 
Company/Association managers - Responsáveis por Empresas e Associações. 
Experts/Consultants - Especialistas/ Consultores. 
Public Authority Managers - Gestores ds autoridade pública. 

 
 
47 entrevistados concederam uma entrevista presencial, enquanto 38 estiveram envolvidos 
em focos grupo (figura 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 – Método da entrevista. 
Legenda: 
Face to face - Presencial 
Focus group - Grupo alvo 
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A emergência COVID-19 

Os parceiros agendaram inicialmente entrevistas e grupos de foco no período de janeiro a 

março de 2020. A emergência do COVID-19 forçou os parceiros a reverem os seus planos, se 

não em substância, pelo menos em termos e prazos. Tanto os parceiros quanto as partes 

interessadas envolvidas na pesquisa, de fato, repentinamente viram-se com a necessidade de 

estabelecer, antes de mais nada, estratégias internas de gestão de emergências, como 

reorganizar o seu trabalho no modo inteligente / remoto. Para lidar com essa situação, os 

parceiros reformularam a condução das entrevistas e dos grupos de foco a serem realizadas, 

transformando-as de regime presencial para remoto, e reagendaram-nas. Desta forma, 

embora o prazo tenha sido ligeiramente estendido, todas as atividades foram concluídas 

conforme planeado. 
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2.3. Principais Descobertas 
 

Durante a realização da pesquisa, os parceiros perceberam a variedade e a riqueza das 

informações que estavam a recollher. De facto, os inquiridos forneceram não só elementos 

úteis para definir o conjunto de competências que constituem o objetivo deste output, mas 

também comentários, sugestões e uma visão da sua percepção do impacto do 4.0 no ensino e 

na aprendizagem. 

Procuramos sintetizar aqui alguns resultados relevantes, adicionais à descrição das 

competências exigidas aos professores. Todo o material recolhido na pesquisa está disponível 

nos parceiros, mediante solicitação. 

• Fala-se muito sobre 4.0, nem sempre reduzido ao nível de competências específicas. As 

grandes empresas fornecem habilidades específicas diretamente aos seus funcionários por 

meio dos seus institutos internos. As médias / grandes empresas estão bem cientes do 4.0 e 

mostram um bom entendimento do seu significado e implicações. Elas procuram basicamente 

pessoas experientes em KET 4.0 e “inteligentes” em competências-chave. As PME ainda estão 

a tentar entender o que é 4.0 e o que ele implica. As PME (além de muitos órgãos públicos, 

também envolvidos na transformação digital) muitas vezes ainda não demonstram uma boa 

consciência do fenómeno, e não entendem as mudanças que virão e como lidar com elas. 

• Os objetivos de aprendizagem em relação às novas tecnologias, muitas vezes também estão 

relacionados às competências sociais; os currículos locais têm um foco maior em 

competências sociais do que os currículos nacionais, que são escritos pela NA da Educação em 

colaboração com representantes da indústria. 

• Há uma forte necessidade de aprendizagem experimental, para garantir a integração 

perfeita da teoria e da vida profissional no processo de aprendizagem. 

• Um ambiente de formação real, ou seja, nas empresas, é fundamental para isso. Assim, um 

bom desafio para os professores é encontrar uma empresa com o perfil “certo” e com 

possibilidade de formação para os resultados de aprendizagem definidos. 

• Acesso a exemplos de tecnologias, custo e curto periodo de armazenamento de itens 

tecnológicos são um potencial problema. 

• O nível 5 do EQF é provavelmente o melhor desempenho no cenário 4.0: trata de tópicos 

avançados e atualizados, os cursos são frequentemente co-elaborados por centros de 

formação, escolas e empresas, a aprendizagem baseada no trabalho é aplicada e assim por 

diante. Isso faz a diferença em comparação com EQF 4 e EQF 6. 

• Existe o risco de ser classificado numa (grande) tecnologia específica da empresa, e apenas 

entregar a base de competência / conhecimento relacionada às suas tecnologias, por sua vez, 

limitando os caminhos de progressão dos conhecimentos adquiridos pelos alunos. 

• O maior desafio para os alunos será não apenas ouvir e aprender passivamente, absorvendo 

conteúdos de professores e livros, mas aprender ativamente usando o pensamento crítico 
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para aprofundar o que estão a estudar. Terão que aceitar a mudança (conteúdos, processos de 

aprendizagem e sistemas informáticos) pensando nela como uma oportunidade para o seu 

futuro e compreendendo o seu papel ativo na aprendizagem. 

• A consciência dos educadores é bastante aleatória, na medida em que sabem o que leram / 

viram / ouviram falar, mas há uma falta de orientação do governo e dos órgãos de atribuição 

de qualificações. 

• Devido aos sistemas e abordagens em rápida mudança, um desafio importante para os 

professores é inovar as suas estratégias de ensino e manterem-se atualizados. Eles devem 

compreender o impacto da tecnologia na organização do trabalho, entender o que as 

empresas esperam dos alunos quando os empregam e ser capazes de preparar os alunos não 

apenas para a tecnologia, mas também para um ambiente de trabalho diferente. 

• O ensino com base no trabalho de projeto independente e holístico, aprendizagem baseada 

em problemas e estudos de caso, em vez de conferências, continuará a dominar a forma como 

formamos para a Indústria 4.0. Em outras palavras, os professores devem aprender a projetar 

os processos de aprendizagem que ocorrem nos ambientes de aprendizagem autênticos. Isso 

implica ter à disposição ferramentas conceituais e práticas que possam apoiar o processo. 

• Colocar os alunos no centro do processo de aprendizagem, integrar os sistemas de TI neste 

cenário é crucial para o sucesso. Isso inclui personalizar / adaptar a formação para as 

necessidades individuais dos alunos. 



 

20 – Conjunto de competências do programa de formação 

3. INTELECTUAL OUTPUT 1 – Parte 2: 
Competências  

3.1. Metodologia para o retorno dos resultados. 

Não obstante a abordagem prática e ascendente adotada pelos parceiros, é necessária alguma 
base para dar robustez a este resultado e enquadrá-lo corretamente nas normas e 
ferramentas da UE existentes, para garantir a usabilidade e transferibilidade. Este parágrafo 
descreve as escolhas feitas pelos parceiros com esse objetivo. 

Modelos de referência 

Existem inúmeras estruturas disponíveis em toda a Europa e globalmente descrevendo 
competências, cada uma criada e conduzida por diferentes razões e concebida para abordar 
diferentes questões específicas. Para o propósito do nosso projeto, consideramos cinco 
sistemas, cada um deles estando de alguma forma relacionado aos nossos objetivos. 

A Estrutura de e-Competence (e-CF) 

O e-CF fornece uma referência de 41 competências conforme necessário e aplicado no 
ambiente de trabalho profissional das tecnologias de informação e comunicação (TIC), 
utilizando uma linguagem comum para as competências, aptidões e níveis de proficiência que 
podem ser compreendidos em toda a Europa. Agora é uma norma europeia (EN 16234-1: 
2019), estabelecida como uma ferramenta para apoiar a compreensão mútua e fornecer 
transparência da linguagem. 

O Quadro Europeu de Qualificações (EQF) 

O EQF é um quadro de referência europeu comum para qualificações. O objetivo é comparar 
qualificações e resultados de aprendizagem, provenientes de diferentes países e sistemas de 
educação nacionais. O EQF é composto por 8 níveis, que vão desde o final da escolaridade 
obrigatória (níveis 1 a 3) até às qualificações mais elevadas, como o grau de doutoramento 
(nível 8). Abrange todos os níveis e todos os subsistemas de educação e formação, com foco 
nos resultados da aprendizagem e nos conhecimentos, habilidades e competências da pessoa. 
As qualificações no EQF são mais resultados do que dados de entrada. Tem por base a 
recomendação adotada pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho em 23 de abril de 2008. 

O sistema europeu de crédito para o ensino e formação profissional (ECVET) 

Esta é a estrutura técnica para transferência, validação e, quando apropriado, acumulação de 
resultados de aprendizagem por indivíduos, para alcançar uma qualificação. As ferramentas e 
metodologia ECVET incluem uma descrição das qualificações em unidades de resultados de 
aprendizagem com pontos associados, um processo de transferência e acumulação e 
documentos complementares, como acordos de aprendizagem, transcrições de registos e 
guias de utilizadores ECVET. 

O ECVET baseia-se na descrição das qualificações em termos de resultados de aprendizagem 
(conhecimentos, aptidões e / ou competências), organizadas em unidades de aprendizagem 
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1 For general information about the e-CF, see https://www.ecompetences.eu/. Following consultation of CEN (Comité 

Européen de Normalisation) member states, the e-CF 3.0 became a European standard and was published in 2016 
officially as the European Norm EN 16234. Its last version, EN16234-1:2019 “e-Competence Framework (e-CF)” can 
be purchased at the national sales points of the CEN member bodies. 

1 Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European 
Qualifications Framework for lifelong learning (2008/C 111/01), available at: 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EN:PDF. 
Reflecting the success in implementing the 2008 recommendation, a revised and strengthened Recommendation on the 
EQF was adopted on 22 May 2017 by the Education, Youth, Culture and Sport Council: 
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9620-2017-INIT/en/pdf 

 

transferíveis e acumuláveis, às quais são atribuídos pontos de crédito e registados numa 
transcrição pessoal dos resultados de aprendizagem. 

A classificação europeia multilingue de aptidões, competências, qualificações e profissões 
(ESCO) 

A classificação ESCO identifica e categoriza aptidões, competências, qualificações e 
ocupações relevantes para o mercado de trabalho da UE e para a educação e formação. 
Mostra sistematicamente as relações entre os diferentes conceitos. A ESCO foi projetada 
para melhorar a comunicação entre o setor de educação e formação e o mercado de trabalho 
europeu. Abrange (na sua versão atual v1.0.7, em 07/03/2020) 2942 ocupações e 13485 
competências em todos os campos. A ESCO está estruturada em três pilares (ocupações, 
habilidades / competências e conhecimentos e qualificações) que representam um banco de 
dados pesquisável. A Direção-Geral do Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão (DG EMPL) gere 
o seu desenvolvimento e atualização contínua. 

O Quadro de Competências Digitais para os cidadãos (DigComp) 

DigComp é o principal quadro europeu para a competência digital dos cidadãos. Ainda que 
aparentemente próximo do e-CF, o DigComp dirige-se aos cidadãos europeus como um todo 
como utilizadores de serviços digitais / TIC, enquanto o e-CF dirige-se a um grupo muito 
específico de profissionais de TIC. O DigComp foi desenvolvido pelo Centro Comum de 
Investigação, inicialmente em nome da Direção-Geral da Educação, Audiovisuais e Cultura 
(DG EAC) e, mais recentemente, em nome da Direção-Geral do Emprego, Assuntos Sociais e 
Inclusão (DG EMPL). A versão atual é denominada DigComp 2.1. 

A Estrutura de Competência de Empreendedorismo (EntreComp) 

EntreComp oferece uma ferramenta para melhorar a capacidade empresarial dos cidadãos e 
organizações europeias. O quadro visa construir consenso em torno de um entendimento 
comum de competência de empreendedorismo, definindo 3 áreas de competência, uma lista 
de 15 competências, resultados de aprendizagem e níveis de proficiência, aos quais as 
iniciativas atuais e futuras se podem referir. O EntreComp foi desenvolvido pelo Centro 
Comum de Investigação (JRC) da Comissão Europeia em nome da Direção-Geral do Emprego, 
Assuntos Sociais e Inclusão (DG EMPL). 

Destas fontes, os parceiros inspiraram-se na conceção das competências descritas no capítulo 
4, para garantir a coerência com os principais instrumentos da UE existentes. 

https://www.ecompetences.eu/
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EN:PDF
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9620-2017-INIT/en/pdf
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Sobre competências 

A palavra “competência” tem diversos significados e continua a ser um dos termos mais 
difusos no setor de desenvolvimento gerencial e na literatura educacional, organizacional e 
ocupacional. Assim como “qualidade”, “competência” é uma palavra comumente entendida e 
os seus efeitos percebidos por todos, mas difícil de definir de forma única. Mesmo os 
documentos-fonte acima mencionados fornecem ligeiras diferenças na definição de 
competência. Lembramos aqui algumas das formulações mais comuns, fazendo nossa escolha 
para os objetivos Fit for 4.0. 

 
1  Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European 

Credit System for Vocational Education and Training (ECVET) (Text with EEA relevance) (2009/C 155/02). Accessible 
at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0708(02)&from=EN 

1 See https://ec.europa.eu/esco/portal/home 
1 The current version DigComp 2.1 can be downloaded at: 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf 
1 The document can be downloaded at: 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf 

 

O Cedefop descreve competência como a “capacidade de aplicar os resultados da 
aprendizagem de forma adequada num contexto definido (educação, trabalho, 
desenvolvimento pessoal ou profissional)” ou a “capacidade de utilizar conhecimentos, 
aptidões e capacidades pessoais, sociais e / ou metodológicas no trabalho ou situações de 
estudo e no desenvolvimento profissional e pessoal”. A competência “não se limita a 
elementos cognitivos (envolvendo o uso de teoria, conceitos ou conhecimento tácito); 
também abrange aspectos funcionais (incluindo habilidades técnicas), bem como atributos 
interpessoais (por exemplo, habilidades sociais ou organizacionais) e valores éticos”. 

O anexo da Recomendação do Conselho sobre as competências essenciais para a 
aprendizagem ao longo da vida (2018 / C 189/01) define competências como “uma 
combinação de conhecimentos, aptidões e atitudes [KSA, Ed.], Onde: 

- o conhecimento é composto pelos fatos e números, conceitos, ideias e teorias já consagrados 
e que sustentam a compreensão de uma determinada área ou assunto; 

- competências são definidas como a habilidade e capacidade de realizar processos e utilizar o 
conhecimento existente para alcançar resultados; 

- as atitudes descrevem a disposição e a mentalidade para agir ou reagir a ideias, pessoas ou 
situações. ” 

O DigComp e o EntreComp seguem a mesma definição, ambos com o objetivo de 
pormenorizar uma das oito competências-chave abrangidas por esta recomendação. 

O Anexo 1 da Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de abril de 2008 
sobre a criação do QEQ para a aprendizagem ao longo da vida (2008 / C 111/01) afirma que 
“'competência' significa a capacidade comprovada de utilizar conhecimentos, aptidões e 
habilidades pessoais, sociais e / ou metodológicas, em situações de trabalho ou estudo e no 
desenvolvimento profissional e pessoal.” Cada nível do EQF é definido por um conjunto de 
descritores que indicam os resultados de aprendizagem relevantes em termos de 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009H0708(02)&from=EN
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC106281/web-digcomp2.1pdf_(online).pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
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conhecimento, competências, responsabilidade e autonomia. O ESCO segue a mesma 
definição. 

O e-CF define competência como a “capacidade demonstrada de aplicar conhecimentos, 
habilidades e atitudes para alcançar resultados observáveis”. 

 

Competências e habilidades 

A definição de habilidades e competência é aparentemente semelhante. Ambas relacionam-
se com a capacidade de fazer algo bem. No entanto, existem diferenças inerentes entre esses 
dois termos. As habilidades são, sem dúvida, importantes ao recrutar para uma nova posição 
ou avaliar as capacidades dos funcionários existentes. No entanto, isoladamente, elas não são 
suficientes para avaliar adequadamente se um indivíduo terá sucesso numa função ou se terá 
um ciclo de vida saudável de talentos (como os funcionários se movem na empresa depois de 
contratados). É aí que entram as competências. Por exemplo: 

• Uma habilidade é a habilidade de fazer algo, enquanto as competências incluem 
comportamentos. Pode-se aprender programação de computador da mesma forma que 
realizar uma cirurgia ao coração. Essas são habilidades. As competências especificam como o 
indivíduo realiza as habilidades que possui. Por exemplo, 10 pessoas podem ser qualificadas 
em programação de computadores, mas talvez apenas algumas delas trabalhem de uma forma 
que esteja de acordo com a cultura da empresa (por exemplo, ser educado com a gestão, 
trabalhar com eficiência, ter uma boa administração do tempo, ser um membro eficaz da 
equipa , etc.). 

• As habilidades são específicas, enquanto as competências são amplas. Uma pessoa pode 
realizar uma cirurgia de coração aberto e salvar a vida de alguém ou não. Mas as competências 
dizem-nos como é o sucesso; elas combinam comportamento e conhecimento com as 
habilidades necessárias. Por exemplo, um cirurgião cardíaco talentoso que é arrogante com a 
sua equipa ou dá más notícias aos familiares de maneira indiferente não seria considerado 
bem-sucedido no papel. 

Consequentemente, uma competência não é uma habilidade; pelo contrário, uma 
competência incorpora habilidades. Embora as competências sejam conceitos holísticos, as 
habilidades são habilidades precisas e definidas, sejam técnicas rígidas, por exemplo, fazer 
análises de custo / benefício, desenvolver perfis de utilizador; ou leves, por exemplo 
implementar empatia com as necessidades do aluno, negociar os termos e condições do 
contrato. 

Descrever competências 

Para efeitos do Fit for 4.0, estamos mais interessados na abordagem pragmática do que na 
teórica. Conscientes da semelhança e das diferenças entre as definições acima mencionadas, 
iremos assumir a definição e-CF, os descritores indicados na Recomendação sobre 
competências-chave e uma estrutura e níveis possíveis, ligados a ambos. 

Nesta linha, o nosso “modelo” descreverá competências por meio de: 

• um domínio: professores e formadores interagem e trabalham num contexto tecnológico / 
digital de base, com um objetivo didático, vivenciando a aprendizagem ao longo da vida e o 
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desenvolvimento pessoal próprio, com uma visão global de melhoria contínua estratégica: 
iremos assim atribuir as suas competências a um destes três domínios. Os domínios são 
independentes de nível (ou nível cruzado), pois definem campos de especialização, em vez de 
avaliar até que ponto uma competência é dominada. Os limites dos domínios sobrepõem-se e 
requerem adaptação em 
1 Cedefop (2014). Terminology of European education and training policy: a selection of 130 terms. 2nd ed. Luxembourg: 

Publications Office. Can be downloaded at: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4117_en.pdf 
1 The Recommendation can be downoaded at: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN 
1 See note 17 above. 

 contextos diferentes: caso uma competência possa referir-se a mais, nós a atribuiremos ao 
que melhor se ajusta; 

• um título, identificando exclusivamente a competência; 

• uma descrição concisa, proporcionando uma compreensão geral dos tópicos abrangidos pela 
competência e tarefas que um professor / formador que possui essa competência deve 
realizar; 

• níveis de entrega, ou seja, uma definição mais precisa de como a competência se aplica ou 
até que ponto a competência deve ser dominada por professores e formadores que trabalhem, 
respectivamente, no nível 4, 5 ou 6 do EQF; esta definição baseia-se no EQF e é a mesma para 
todos os domínios e competências; 

• uma lista (não exaustiva) de componentes (sugeridas), quanto a conhecimentos, habilidades 
e atitudes. A não exaustividade explica o fato de que as próprias competências são dinâmicas, 
crescem, mudam, adaptam-se, novas são adquiridas ou construídas, as inúteis são 
armazenadas e mantidas, ou deixadas. Além disso, os temas abordados por eles têm muito a 
ver com a transformação digital e, por sua natureza, evoluem constantemente. Os 
componentes podem estar relacionados a mais de uma competência e podem aparecer em 
vários domínios. 
 

  

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4117_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN
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3.2 As Competências 
 
Visão sinóptica 
A tabela a seguir fornece uma visão geral das competências que identificamos. 
 

Contexto de sustentação tecnológica / digital 

   título  

 

d
om

ín
io

 

Didática 

D.1. – Projetar experiências de aprendizagem numa perspectiva 
de 4.0  

 

D.2. – Implementar experiências de aprendizagem numa 
perspectiva de 4.0  

 

D.3. – Avaliar experiências de aprendizagem através de uma 
perspectiva 4.0  

 

D.4. – Interagir em ambientes de aprendizagem 4.0  

Pessoal 
P.1. – Manter-se atualizado.  

P.2. – Gestão de informação e conhecimento  

Estratégico 
S.1. – Melhoramento do Processo   

S.2. – Inovar  
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Didática 
Domínio Didática 

Titúlo D.1. - Projetar experiências de aprendizagem numa perspectiva de 4.0 

Descrição Concisa  O professor /formador: 
 compreende as necessidades e lacunas do grupo alvo; 
 incorpora isso aos planos de aprendizagem como uma ferramenta 

para permitir o desenvolvimento pessoal e empregabilidade dos 
alunos; 

 considera as contribuições previamente recebidas por todos os 
atores envolvidos no processo de aprendizagem (por exemplo, 
famílias, outros alunos, outros professores ou pessoas com quem os 
alunos interagem); 

 projeta a aprendizagem com base em experiências anteriores; 
envolve representantes do mercado de trabalho na concepção de 
módulos de aprendizagem, com especial referência à escolha dos 
resultados da aprendizagem; 

 interage com os colegas, garantindo a coerência entre o seu módulo 
/ tópico de formação e o programa / esquema geral; 

 projeta resultados de aprendizagem visando também habilidades 
transversais / habilidades interpessoais necessárias num ambiente 
4.0; 

 seleciona preferencialmente métodos de formação e atividades 
que simulem o ambiente real de trabalho; 

 inclui um planeamento cuidadoso da avaliação da aprendizagem 
em design; 

 entrega de planos com vista a permitir a aprendizagem em qualquer 
lugar e a qualquer hora, prevendo-se a integração das ferramentas 
digitais na experiência de ensino e aprendizagem, incluindo na 
avaliação da aprendizagem; 

 sempre que possível, vincula conteúdos ao ambiente 4.0. 

Níveis de 
conhecimento 

O professor / formador deve dominar esta competência de forma a fornecer aos 
alunos: 

EQF 4 - conhecimento factual e teórico de um tema em contextos amplos; 
- uma gama de habilidades cognitivas e práticas necessárias para 
gerar soluções para problemas específicos; 
- a capacidade de exercer a autogestão dentro das diretrizes de 
contextos geralmente previsíveis, mas sujeitos a mudanças; 
- a capacidade de supervisionar o trabalho rotineiro de outras 
pessoas, assumindo alguma responsabilidade pela avaliação e 
melhoria das atividades de trabalho ou estudo. 

EQF 5 - conhecimento abrangente, especializado, factual e teórico do tema, 
além da consciência dos limites desse conhecimento; 
- uma gama abrangente de habilidades cognitivas e práticas 
necessárias para desenvolver soluções criativas para problemas 
abstratos; 
- a capacidade de exercer a gestão e supervisão em contextos de 
trabalho ou atividades de estudo onde há mudanças imprevisíveis, 
rever e desenvolver o desempenho de si e dos outros. 

EQF 6 - conhecimento avançado de um tópico, envolvendo uma 
compreensão crítica de teorias e princípios; 
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- habilidades avançadas, demonstrando domínio e inovação, 
necessárias para resolver problemas complexos e 
imprevisíveis no campo especializado relevante; 

-  capacidade de gerir atividades ou projetos técnicos ou 
profissionais complexos, assumindo a responsabilidade pela 
tomada de decisões em contextos imprevisíveis; 

- capacidade de assumir a responsabilidade pela gestão do 
desenvolvimento profissional de indivíduos e grupos. 

Exemplos de 
conhecimento 

K1. O que é a Indústria 4.0 e as suas tecnologias capacitadoras 

K2. Princípios de gestão de projetos e métodos mais comuns 

K3. Princípios de gestão da qualidade e abordagens mais comuns, incluindo 
PDCA 

K4. e do mercado de trabalho em territórios onde os alunos tendem a 
trabalhar quando concluem os estudos. 

K5. Estrutura e ferramentas principais da UE (por exemplo, EQF, ECVET, 
EQAVET, etc.) 

K6. Abordagens recentes de aprendizagem no âmbito da transformação 
digital 

K7. Compreensão de seus respectivos pontos fortes e fracos 

K8. Variedade de métodos e ferramentas de aprendizagem, tanto presencial 
quanto à distância, incluindo aqueles para avaliação 

K9. Compreendendo que a aprendizagem não tem limites: os alunos podem 
aprender em qualquer lugar e a qualquer hora e ter acesso ilimitado a novas 
informações 

K10. Conhecimento geral dos resultados de aprendizagem e conteúdos de 
outros módulos / unidades de aprendizagem (se houver) que compõem o 
percurso do aluno 

K11. Compreensão dos requisitos técnicos e financeiros de um programa de 
aprendizagem bem equilibrado 

Exemplos de 
competências 

S1. Pensamento estratégico 
S2. Habilidades de gestão 
S3. Capacidade de projetar por objetivos 
S4. Capacidade de descrever e relatar todo o processo de design 
(análise de necessidades, escolha de objetivos e indicadores, 
métodos, atividades, conteúdos, recursos, tempo, avaliação) 
S5. Capacidade de criar novos materiais de aprendizagem, 
começando do zero e recolhendo e melhorando os recursos 
existentes 
S6. Capacidade de encontrar casos adequados da vida real e 
transferi-los para experiências de aprendizagem 
S7. Capacidade de desenvolver uma série de estratégias para 
compartilhar diferenças, identificar semelhanças e abraçar a 
diversidade dentro do ambiente de aprendizagem 
S8. Capacidade de planear a adoção de abordagens ativas (por 
exemplo, PBL, trabalho de projeto, PoC, conceito de fábrica de 
aprendizagem, experiências do mundo real, etc.) 
S9. Capacidade de criar processos de aprendizagem centrados no 
aluno 
S10. Trabalho em equipa 
S11. Criatividade 
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S12. Flexibilidade 

Exemplos de 
atitudes 

A1. Demonstrar compreensão e apreciação pelas diferenças entre os 
sistemas de valores de diferentes grupos religiosos ou étnicos. 
Comportar-se de maneira sustentável, demonstrando atenção e 
cuidado com o meio ambiente e evitando o consumo de recursos 
(reduzindo o uso de energia, água, papel e outros materiais) 
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Domínio Didática 

Titulo D.2. Implementar experiências de aprendizagem com a abordagem 4.0  

Descrição concisa O professor / formador: 
• interpreta o seu ensino como a criação de processos de aprendizagem 
centrados no aluno; 
• envolve as partes interessadas na entrega de aprendizagem; 
• interage com os colegas, oferecendo oportunidades de aprendizagem 
interdisciplinar; 
• recolhe informações recebidas por todos os atores envolvidos no 
processo de aprendizagem (por exemplo, famílias, outros alunos, outros 
professores ou pessoas com quem os alunos interagem); 
• aplica métodos de formação e atividades que favoreçam o 
desenvolvimento de habilidades interpessoais / transversais exigidas num 
ambiente 4.0; 
• aplica métodos de formação e atividades que simulam o ambiente real de 
trabalho; 
• faz uso de ferramentas digitais de ensino e aprendizagem; 
• combina atividades de ensino presencial e à distância; 
• sempre que possível, fornece feedback, exemplos, exercícios e 
atribuições fazendo referência ao ambiente 4.0; 
• aprimora a abordagem 4.0, destacando as suas vantagens por meio de 
palavras e ações; 
• adapta os planos de formação para atender às mudanças exigidas. 

Níveis de  
conhecimento 

O professor / formador deve dominar esta competência de forma a fornecer aos 
alunos: 

EQF 4 - conhecimento factual e teórico de um tema em contextos amplos; 
- uma gama de habilidades cognitivas e práticas necessárias para gerar 
soluções para problemas específicos; 
- a capacidade de exercer a autogestão dentro das diretrizes de 
contextos geralmente previsíveis, mas sujeitos a mudanças; 
a capacidade de supervisionar o trabalho rotineiro de outras pessoas, 
assumindo alguma responsabilidade pela avaliação e melhoria das 
atividades de trabalho ou estudo. 

EQF 5 - conhecimento abrangente, especializado, factual e teórico do tema, 
além da consciência dos limites desse conhecimento; 
- uma gama abrangente de habilidades cognitivas e práticas necessárias 
para desenvolver soluções criativas para problemas abstratos; 
- a capacidade de exercer a gestão e supervisão em contextos de 
trabalho ou atividades de estudo onde há mudanças imprevisíveis,rever 
e desenvolver o desempenho de si e dos outros. 

EQF 6 - conhecimento avançado de um tópico, envolvendo uma compreensão 
crítica de teorias e princípios; 
- habilidades avançadas, demonstrando domínio e inovação, 
necessárias para resolver problemas complexos e imprevisíveis no 
campo especializado relevante; 
- capacidade de gerir atividades ou projetos técnicos ou profissionais 
complexos, assumindo a responsabilidade pela tomada de decisões em 
contextos imprevisíveis; 
a capacidade de assumir a responsabilidade pela gestão do 
desenvolvimento profissional de indivíduos e grupos. 
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Exemplos de 
Conhecimento 

K1. O que é a Indústria 4.0 e as  suas tecnologias capacitadoras 
K2. Abordagens recentes de aprendizagem no âmbito da transformação 
digital 
K3. Compreensão de seus respectivos pontos fortes e fracos 
K4. Ferramentas disponíveis - digitais e tecnológicas - apoiando e 
melhorando a experiência de ensino e aprendizagem (por exemplo, 
videoconferência, ambientes de aprendizagem, ferramentas de 
colaboração, ferramentas de interação à distância, recolha de feedback, 
ferramentas de avaliação, bem como dispositivos educacionais, etc.) 
K5. Técnicas para falar em público 
K6. Organização do trabalho e ambiente de trabalho em empresas ou 
órgãos aplicando o paradigma 4.0 
K7. Compreensão de casos reais de aplicações 4.0, retirados do mercado 
de trabalho 
K8. Conceitos e regulamentos de segurança no local de trabalho no 
próprio país, com referência especial às regras de segurança COVID-19 
K9. Conhecimento geral dos resultados de aprendizagem e conteúdos 
de outros módulos / unidades de aprendizagem (se houver) que 
compõem o percurso do aluno 
Conhecimento de uma língua não nativa (de preferência inglês) pelo 
menos no nível B2 do QECR. 

Exemplos de 
Competências 

S1. Capacidade de identificar atividades que melhor se adaptem aos 
resultados de aprendizagem esperados 
S2. Capacidade de entregar / coordenar (pessoalmente e com apoio 
externo / co-ensino) atividades que melhor se ajustem aos resultados de 
aprendizagem esperados 
S3. Capacidade de implementar abordagens ativas (métodos e 
atividades) preparando-se para o ambiente de trabalho real (por 
exemplo, PBL, trabalho de projeto, PoC, conceito de fábrica de 
aprendizagem, experiências do mundo real, etc.) 
S4. Capacidade de implementar uma abordagem holística, considerando 
e aprimorando e fazendo ligações explícitas entre a própria disciplina / 
tópico e o quadro geral de aprendizagem do curso / programa 
S5. Capacidade de direcionar a progressão de alunos individuais 
S6. Capacidade de fazer uso de ferramentas de aprendizagem digital 
(por exemplo, videoconferência, ambientes de aprendizagem, 
ferramentas de colaboração, ferramentas de interação à distância, 
recolha de feedback, ferramentas de avaliação, etc.) 
S7. Capacidade de oferecer oportunidades de aprendizagem presencial 
e à distância 
S8. Capacidade de misturar e equilibrar atividades presenciais e à 
distância 
S9. Capacidade de oferecer oportunidades de aprendizagem num 
idioma não nativo (de preferência inglês), pelo menos no nível B2 do 
CEFR 
S10. Capacidade de fornecer feedback, exemplos, exercícios e 
atribuições fazendo referência ao ambiente 4.0 
Capacidade de destacar as vantagens da abordagem 4.0 

Exemplos de atitudes A1. Orientação para objetivos 
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A2. Demonstrar capacidade de valorizar as contribuições de todos, 
transmitindo-as aos objetivos de aprendizagem 
A3. Retenha o julgamento e incentive a tolerância entre os alunos 
A4. Demonstrar capacidade de cumprir os regulamentos de segurança 
(no ambiente de aprendizagem e no local de trabalho) 
A5. Comportar-se de maneira sustentável, demonstrando atenção e 
cuidado com o meio ambiente e evitando o consumo de recursos 
(reduzindo o uso de energia, água, papel e outros materiais) 
A6. Empatia 
A7. Flexibilidade 
A8. Capacidade de motivar outras pessoas 
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Domínio Didático 

Título D.3. - Avaliar as experiências de aprendizagem com uma abordagem 
4.0 

Descrição concisa Professor/formador: 

 observa os alunos, ouvindo e observando como trabalham, 
interagem e se comportam; 

 monitoriza a aprendizagem dos alunos; 
 junta e considera as contribuições recebidas por todos as partes 

envolvidas no processo de aprendizagem (por exemplo, famílias, 
outros alunos, outros professores ou pessoas com quem os alunos 
interagem); 

 avalia a aprendizagem regularmente e com frequência; 
 seleciona métodos de avaliação e ferramentas que melhor se 

adaptam aos alunos e contextos; 
 faz uso de ferramentas de avaliação digital; 
 aplica métodos e ferramentas de avaliação que melhor se adaptam 

aos alunos e contextos, incluindo autoavaliação e avaliação por 
pares; 

 verifica a adequação dos métodos de avaliação escolhidos para o 
propósito de contabilizar a aprendizagem real; 

 compartilha e discute adequadamente os resultados das 
avaliações. 

Níveis de 
conhecimento 

Professor/formador deve dominar esta competência a ponto de fornecer aos 
alunos: 

EQF 4 - conhecimento factual e teórico de um tópico em contextos 
amplos; 

- várias habilidades cognitivas e práticas necessárias para gerar 
soluções para problemas específicos; 

- a capacidade de exercer a autogestão dentro das orientações 
de contextos que geralmente são previsíveis, mas estão 
sujeitos a mudanças; 

- a capacidade de supervisionar o trabalho de rotina dos outros, 
assumindo alguma responsabilidade pela avaliação e melhoria 
das atividades de trabalho ou estudo. 

EQF 5 - conhecimento abrangente, especializado, factual e teórico do 
tópico, além de consciência dos limites desse conhecimento; 

- uma gama abrangente de habilidades cognitivas e práticas 
necessárias para desenvolver soluções criativas para 
problemas abstratos; 

- a capacidade de exercer a gestão e supervisão em contextos 
de trabalho ou atividades de estudo onde há mudanças 
imprevisíveis, fazer revisão e desenvolver o desempenho de si 
mesmo e dos outros. 

EQF 6 - conhecimento avançado de um tópico, envolvendo uma 
compreensão crítica de teorias e princípios; 

- habilidades avançadas, demonstrando domínio e inovação, 
necessárias para resolver problemas complexos e 
imprevisíveis no campo especializado relevante; 

- a capacidade de gerir atividades ou projetos técnicos ou 
profissionais complexos, assumindo a responsabilidade pela 
tomada de decisões em contextos imprevisíveis; 
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- a capacidade de assumir a responsabilidade pela gestão do 
desenvolvimento profissional de indivíduos e grupos. 

Exemplos de 
conhecimento 

K1. O que é Indústria 4.0 e suas tecnologias capacitadoras 
K2. Conhecimento dos resultados de aprendizagem esperados 

individuais e coletivos 
K3. Princípios de gestão da qualidade e abordagens mais comuns, 

incluindo PDCA and EQAVET 
K4. Compreensão das diferentes técnicas de avaliação e seus objetivos 
K5. Ferramentas para avaliação digital e avaliação à distância e seus 

objetivos (área de implementação, prós e contras) 
K6. Conhecimento geral dos resultados de aprendizagem e conteúdos 

de outros módulos / unidades de aprendizagem (se houver) que 
compõem o percurso do formando 

Exemplos de 
habilidades 

S1. Capacidade de monitorizar a aprendizagem, ouvindo e observando 
como os alunos trabalham, interagem e se comportam 

S2. Capacidade de fazer os alunos perceberem a avaliação como uma 
ferramenta para a melhoria e parte do processo de aprendizagem, 
em vês de um julgamento ou uma frase (minimizando a avaliação, 
colocando-a na perspetiva certa, como uma prática regular no local 
de trabalho) 

S3. Capacidade de fazer os alunos perceberem a diferença entre avaliar 
o seu trabalho e eles como indivíduos 

S4. Capacidade de facilitar a autoavaliação e avaliação por pares 
S5. Capacidade de projetar e fornecer avaliações em coerência com os 

resultados de aprendizagem 
S6. Capacidade de explorar ferramentas digitais para avaliação 
S7. Capacidade de verificar a adequação dos métodos de avaliação 

escolhidos para o propósito de contabilizar a aprendizagem real 
S8. Capacidade de analisar os resultados da avaliação do ponto de vista 

pedagógico 
S9. Capacidade de compartilhar e discutir os resultados da avaliação 

com destinatários relevantes (alunos individuais, sala de aula, 
colegas, etc.). 

Exemplos de atitudes A1. Torne as metas, processos e métodos de avaliação explícitos e 
compartilhados desde o início ("estabelecendo as regras do jogo")  

A2. Demonstre que a avaliação é "vivida" como um processo contínuo 
(ouvir e assistir constantemente) 

A3. Ofereça oportunidades de avaliação regular e frequentemente 
(avaliação como parte regular do jogo) 

A4. Procure feedback e avaliação dos alunos e das partes interessadas 
sobre o próprio trabalho 

A5. Envolva as partes interessadas do mercado de trabalho no processo 
de avaliação, quando possível 

A6. Discuta sempre os resultados da avaliação com os alunos 
A7. Forneça feedback e feedforward, ao discutir os resultados da 

avaliação com os alunos 

 

 



 

34 – Conjunto de competências do programa de formação 

Domínio Didático 

Título D.4. - Interagir em ambientes de aprendizagem orientados para 4.0 

Descrição concisa Professor/formador: 

 desenvolve, mantém e nutre relacionamentos positivos com os 
alunos; 

 desenvolve, mantém e nutre relacionamentos positivos com 
colegas; 

 desenvolve, mantém e nutre relacionamentos positivos com 
diferentes partes interessadas fora da própria organização; 

 facilita a colaboração de equipas multidisciplinares; 
 participa / orienta atividades de aprendizagem envolvendo alunos 

e empresas; 
 demonstra empatia com os diferentes contextos e pontos de vista 

das várias partes interessadas; 
 escolhe os métodos e ferramentas de comunicação (com especial 

referência aos digitais) mais adequados ao interlocutor e ao 
contexto; 

 aplica os métodos e ferramentas de comunicação (com especial 
referência aos digitais) mais adequados ao interlocutor e ao 
contexto; 

 pode executar adequadamente (planear, entregar, avaliar, 
relacionar, produzir materiais de aprendizagem) em pelo menos um 
segundo idioma (de preferência inglês). 

Níveis de 
conhecimento 

Professor/formador deve dominar esta competência a ponto de fornecer aos 
alunos: 

EQF 4 - conhecimento factual e teórico de um tópico em contextos 
amplos; 

- várias habilidades cognitivas e práticas necessárias para gerar 
soluções para problemas específicos; 

- a capacidade de exercer a autogestão dentro das orientações 
de contextos que geralmente são previsíveis, mas estão 
sujeitos a mudanças; 

- a capacidade de supervisionar o trabalho de rotina dos outros, 
assumindo alguma responsabilidade pela avaliação e melhoria 
das atividades de trabalho ou estudo. 

EQF 5 - conhecimento abrangente, especializado, factual e teórico do 
tópico, além de consciência dos limites desse conhecimento; 

- uma gama abrangente de habilidades cognitivas e práticas 
necessárias para desenvolver soluções criativas para 
problemas abstratos; 

- a capacidade de exercer a gestão e supervisão em contextos 
de trabalho ou atividades de estudo onde há mudanças 
imprevisíveis, fazer revisão e desenvolver o desempenho de si 
e dos outros. 

EQF 6 - conhecimento avançado de um tópico, envolvendo uma 
compreensão crítica de teorias e princípios; 

- habilidades avançadas, demonstrando domínio e inovação, 
necessárias para resolver problemas complexos e 
imprevisíveis no campo especializado relevante; 
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- a capacidade de gerir atividades ou projetos técnicos ou 
profissionais complexos, assumindo a responsabilidade pela 
tomada de decisões em contextos imprevisíveis; 

- a capacidade de assumir a responsabilidade pela gestão do 
desenvolvimento profissional de indivíduos e grupos. 

Exemplos de 
conhecimento 

K1. O que é Indústria 4.0 e suas tecnologias capacitadoras 
K2. Processos da organização, incluindo tomadas de decisão, 

orçamentos e estrutura de gestão 
K3. Objetivos / necessidades de negócios das diferentes partes 

interessadas 
K4. Metodologias colaborativas e ágeis 
K5. Ferramentas recentes –especialmente as digitais– de suporte à 

entrega de formação e aprendizagem (por exemplo, 
videoconferência, ambientes de aprendizagem, ferramentas de 
colaboração, ferramentas de interação à distância, recolha de 
feedback, ferramentas de avaliação, etc.) 

K6. Técnicas de falar em público (public speech) 
K7. Organização do trabalho e ambiente de trabalho em empresas ou 

órgãos aplicando o paradigma 4.0 
K8. Conhecimento de uma língua não nativa (de preferência inglês) pelo 

menos no nível B2 do CEFR 

Exemplos de 
habilidades 

S1. Desempenhar um papel ativo no local de trabalho 
S2. Gerir a comunicação numa equipa multidisciplinar 
S3. Transmitir empatia num ambiente de múltiplas partes interessadas 
S4. Estabelecer expectativas realistas para apoiar o desenvolvimento 

da confiança mútua 
S5. Ser capaz de definir e apresentar objetivos comuns atendendo aos 

objetivos / necessidades das diferentes partes interessadas 
S6. Ter flexibilidade cognitiva: capacidade de alternar quadros de 

referência 
S7. Comunicar boas e más notícias para evitar surpresas 
S8. Aplicar técnicas de mediação e resolução de conflitos 
S9. Ser capaz de facilitar e inspirar os alunos 
S10. Capacidade de compreender e separar os próprios 

preconceitos, para não distorcer seus relacionamentos com alunos e 
partes interessadas 

S11. Co-criar uma visão geral dos benefícios trazidos pelo I4.0 

Exemplos de atitudes A1. Demonstrar comprometimento 
A2. Demonstrar paixão por construir relacionamentos significativos 
A3. Procurar feedback e avaliação dos alunos e das partes interessadas 

sobre o próprio trabalho 

 
  



 

36 – Conjunto de competências do programa de formação 

Pessoal 
Domínio Pessoal 

Título P.1. - Ficar up-to-date 

Descrição concisa Professor/formador: 

•    compromete-se com o desenvolvimento profissional contínuo; 

• organiza e regula a própria aprendizagem, tanto individualmente quanto 
em grupos; 

• busca ativamente oportunidades de aprendizagem, também de modo 
informal e não formal; 

• acompanha todos os desenvolvimentos de tecnologia mais recentes, 
digitais, legais / éticos e de ensino / aprendizagem, para estabelecer a 
compreensão da evolução e para ampliar o próprio ‘conjunto de 
ferramentas’ (‘toolkits’) didáticos; 

• avalia regularmente a própria preparação. 

Níveis de 
conhecimento 

O professor/formador deve dominar esta competência a ponto de fornecer aos 
alunos: 

EQF 4 - conhecimento factual e teórico de um tópico em contextos amplos; 

- várias habilidades cognitivas e práticas necessárias para gerar 
soluções para problemas específicos; 

- a capacidade de exercer a autogestão dentro das orientações de 
contextos que geralmente são previsíveis, mas estão sujeitos a 
mudanças; 

- a capacidade de supervisionar o trabalho de rotina dos outros, 
assumindo alguma responsabilidade pela avaliação e melhoria das 
atividades de trabalho ou estudo. 

EQF 5 - conhecimento abrangente, especializado, factual e teórico do tópico, 
além de consciência dos limites desse conhecimento; 

- uma gama abrangente de habilidades cognitivas e práticas 
necessárias para desenvolver soluções criativas para problemas 
abstratos; 

- a capacidade de exercer a gestão e supervisão em contextos de 
trabalho ou atividades de estudo onde há mudanças imprevisíveis, 
rever e desenvolver o desempenho de si mesmo e dos outros. 

EQF 6 - conhecimento avançado de um tópico, envolvendo uma compreensão 
crítica de teorias e princípios; 

- habilidades avançadas, demonstrando domínio e inovação, 
necessárias para resolver problemas complexos e imprevisíveis no 
campo especializado relevante; 

- a capacidade de gerir atividades ou projetos técnicos ou profissionais 
complexos, assumindo a responsabilidade pela tomada de decisões em 
contextos imprevisíveis; 

- a capacidade de assumir a responsabilidade pela gestão do 
desenvolvimento profissional de indivíduos e grupos. 

Exemplos de 
conhecimento 

K1. Situação geral do I4.0, as suas tendências e desenvolvimentos, 
especialmente em relação à educação e formação 

K2. Recursos e onde podem ser encontrados 
K3. Conhecimento e compreensão dos métodos de aprendizagem 

preferidos, os pontos fortes e fracos de suas habilidades e 
qualificações. 
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K4. Conhecimento de oportunidades de educação e formação disponíveis 
a nível local, nacional, europeu e internacional. 

K5. Técnicas de capacitação. 
K6. Compreender o impacto de digitalização no próprio trabalho. 

Exemplos de 
habilidades 

S1. Capacidade de compreender o contexto socioeconómico e de 
trabalho em que os alunos vivem (nível local e europeu) 

S2. Capacidade de analisar o próprio potencial (competências, 
motivação, expectativas e perspetivas) 

S3. Capacidade de definir metas pessoais desafiadoras 
S4. Capacidade de definir e implementar um plano para atingir as metas  
S5. Capacidade de usar o apoio dado por outros para juntar informações 

e ajudar a cumprir metas pessoais de aprendizagem / 
desenvolvimento 

S6. Capacidade de pesquisar, encontrar e manter uma visão geral de 
padrões, definições e tecnologias atualizados no âmbito de I4.0 

S7. Capacidade de compreender e avaliar criticamente o que se entende 
por metas, pontos de ação e prazos, e a importância de fazer revisão 
das metas e tentar diferentes formas de aprendizagem. 

S8. Capacidade de autoavaliar a própria preparação 

S9. Capacidade de “detetar” ideias, ferramentas e sugestões vindas dos 
alunos 

Exemplos de atitudes  A1. Mostrar autoestima apoiando a vontade de mudar e desenvolver 
competências 

A2. Mostrar automotivação e confiança na capacidade de ter sucesso 
A3. Mostrar uma apreciação positiva da aprendizagem como uma 

atividade enriquecedora de vida e um senso de iniciativa para 
aprender 

A4. Demonstrar adaptabilidade (a mudanças, novas situações e 
contextos, etc.) e flexibilidade (a fim de lidar com eles) 

A5. Mostrar curiosidade 
A6. Ser proativo ao testar novos métodos / ferramentas de 

aprendizagem 
A7. Desempenhar o seu papel sem recuar ou ir além dele 
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Domínio Pessoal 

Título P.2. – Gestão da informação e conhecimento 

Descrição conscisa Professor/formador: 

• identifica informações e conhecimentos relevantes para o próprio 
trabalho; 

• desenvolve processos e estruturas para gerir informações; 

• processa e comunica informações a outros; 

• age de forma ética, informando o próprio comportamento de ensino / 
formação por meio de pensamento crítico, avaliação e interpretação de 
dados, verificação de fatos e respeito pela privacidade; 

• aplica princípios de segurança cibernética; 

• incentiva os alunos a desenvolver uma mentalidade crítica; 

• promove o comportamento ético entre os alunos; 

• promove um comportamento de segurança cibernética entre os alunos. 

Níveis de 
conhecimento 

Professor/ o formador deve dominar esta competência a ponto de fornecer aos 
alunos: 

EQF 4 - conhecimento factual e teórico de um tópico em contextos amplos; 

- várias habilidades cognitivas e práticas necessárias para gerar 
soluções para problemas específicos; 

- a capacidade de exercer a autogestão dentro das orientações de 
contextos que geralmente são previsíveis, mas estão sujeitos a 
mudanças; 

- a capacidade de supervisionar o trabalho de rotina dos outros, 
assumindo alguma responsabilidade pela avaliação e melhoria das 
atividades de trabalho ou estudo. 

EQF 5 - conhecimento abrangente, especializado, factual e teórico do tópico, 
além de consciência dos limites desse conhecimento; 

- uma gama abrangente de habilidades cognitivas e práticas 
necessárias para desenvolver soluções criativas para problemas 
abstratos; 

- a capacidade de exercer a gestão e supervisão em contextos de 
trabalho ou atividades de estudo onde há mudanças imprevisíveis, 
fazer revisão e desenvolver o desempenho de si mesmo e dos outros. 

EQF 6 - conhecimento avançado de um tópico, envolvendo uma compreensão 
crítica de teorias e princípios; 

- habilidades avançadas, demonstrando domínio e inovação, 
necessárias para resolver problemas complexos e imprevisíveis no 
campo especializado relevante; 

- a capacidade de gerir atividades ou projetos técnicos ou profissionais 
complexos, assumindo a responsabilidade pela tomada de decisões em 
contextos imprevisíveis; 

- a capacidade de assumir a responsabilidade pela gestão do 
desenvolvimento profissional de indivíduos e grupos. 

Exemplos de 
conhecimento 

K1. Métodos para analisar informações e processos de aprendizagem 
K2. Soluções práticas para o armazenamento e recuperação de 

informação 
K3. Princípios e ferramentas de gestão comunitária 
K4. Problemas éticos 
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K5. Regulamentos legais (IPR - Direito de propriedade intelectual, 
GDPR – Regulamento Geral Sobre a Proteção de Dados) 

K6.  Princípios de cibersegurança 
K7. Princípios de colaboração e ferramentas para comunicação e 

compartilhamento de informações 

Exemplos de 
habilidades 

S1. Juntar conhecimento interno e externo e reunir necessidades de 
informação 

S2. Formalizar as etapas de aprendizagem, do projeto à avaliação e 
revisão, em informações estruturadas 

S3. Motivar e encorajar as pessoas a compartilhar e comunicar 
conhecimento 

S4. Ser capaz de pesquisar e encontrar informações 
S5. Verificar a confiabilidade de uma fonte ou informação, apoiando-a 

com dados verificáveis 
S6. Processar novas informações com segurança e comunicá-las a 

outras pessoas (incluindo níveis de gestão de acesso às 
informações) 

S7. Aplicar pensamento crítico 
S8. Manter o pensamento crítico ao oferecer oportunidades de 

aprendizagem 
S9. Transmitir questões legais, éticas e de segurança / proteção em 

oportunidades de aprendizagem 
S10. capacidade de compartilhar e promover as "melhores 

práticas" dentro e fora da empresa, a todos os níveis 

Exemplos de atitude A1. Fornecer aos alunos feedback e feedforward regulares 
A2. Agir com honestidade e transparência 
A3. Compartilhar conhecimento em vez de defender o conhecimento 
A4. Atuar em conformidade com os regulamentos legais, valores da 

organização e ética profissional 
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Estratégico 
Domínio Stratégico 

Título S.1. – Melhoria de processo 

Descrição concisa Professor/formador: 

 aplica técnicas de melhoria contínua (por exemplo, PDCA) ao 
próprio trabalho, possivelmente com vista a estruturas e 
ferramentas da UE; 

 projeta, testa e sugere mudanças em processos ou ferramentas, 
apoiando um processo de aprendizagem contínua na organização e 
nos alunos; 

 avalia e trata os riscos envolvidos na mudança do processo; 
 faz uma revisão regular à adequação do processo de aprendizagem 

para atingir os resultados de aprendizagem esperados, envolvendo 
também todas as partes interessadas relacionadas (alunos, colegas, 
empresas, etc.); 

 faz uso dos resultados das revisões regulares para ajustar e 
melhorar as experiências de aprendizagem; 

 relatórios e compartilhamentos achados de revisões regulares. 

Níveis de 
conhecimento 

Professor/formador deve dominar esta competência a ponto de fornecer aos 
alunos: 

EQF 4 - conhecimento factual e teórico de um tópico em contextos 
amplos; 

- - várias habilidades cognitivas e práticas necessárias para 
gerar soluções para problemas específicos; 

- a capacidade de exercer a autogestão dentro das orientações 
de contextos que geralmente são previsíveis, mas estão 
sujeitos a mudanças; 

- a capacidade de supervisionar o trabalho de rotina dos outros, 
assumindo alguma responsabilidade pela avaliação e melhoria 
das atividades de trabalho ou estudo. 

EQF 5 - conhecimento abrangente, especializado, factual e teórico do 
tópico, além da consciência dos limites desse conhecimento; 

- - uma gama abrangente de habilidades cognitivas e práticas 
necessárias para desenvolver soluções criativas para 
problemas abstratos; 

- a capacidade de exercer a gestão e supervisão em contextos 
de trabalho ou atividades de estudo onde há mudanças 
imprevisíveis, fazer revisão e desenvolver o desempenho de si 
mesmo e dos outros. 

EQF 6 - conhecimento avançado de um tópico, envolvendo uma 
compreensão crítica de teorias e princípios; 

- habilidades avançadas, demonstrando domínio e inovação, 
necessárias para resolver problemas complexos e 
imprevisíveis no campo especializado relevante; 

- a capacidade de gerir atividades ou projetos técnicos ou 
profissionais complexos, assumindo a responsabilidade pela 
tomada de decisões em contextos imprevisíveis; 

- a capacidade de assumir a responsabilidade pela gestão do 
desenvolvimento profissional de indivíduos e grupos. 
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Exemplos de 
conhecimento 

K1. Princípios de gestão da qualidade e abordagens mais comuns, 
incluindo PDCA e EQAVET 

K2. Metodologias de gestão de processo (e.g. classic, Agile, XPM, Scrum, 
lean, Kanban, etc.) e a sua relação à I4.0 (e.g. big data, IoT, etc.) 

K3. Processos internos existentes 
K4. Recursos disponíveis 

Exemplos de 
habilidades 

S1. Aplicar técnicas de gestão de processos 
S2. Ser capaz de observar e ouvir, lendo o contexto para captar  

oportunidades de melhoria 
S3. Curiosidade 
S4. Propor mudanças de processo para facilitar a melhoria 
S5. Fazer revisão de processos, ambiente de aprendizagem e 

ferramentas 
S6. Identificar os recursos apropriados, aplicando critérios de 

sustentabilidade 
S7. Abordar os riscos envolvidos na mudança do processo 
S8. Implementar mudanças, também explorando as descobertas da 

revisão do processo 

Exemplos de atitudes A1. Demonstrar abertura para mudar 
A2. Apoiar os alunos na identificação e resolução de problemas 
A3. Apoiar os colegas na identificação e resolução de problemas 
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Domínio Estratégia 

Título S.2. – Inovação 

Descrição concisa Professor/formador: 

 incentiva e explora fontes internas e externas de ideias e 
oportunidades inovadoras em relação a novas tendências; 

 procura soluções criativas para a adoção ou integração de 
tecnologias / ideias existentes ou novas em atividades / processos 
existentes ou para a criação de novos; 

 aplica critérios ambientais e de sustentabilidade ao seu 
desempenho; 

 testa novas abordagens, métodos e ferramentas; 
 incentiva o pensamento aberto entre os alunos; 
 faz uso de técnicas pró-ativas em vez de reativas. 

Níveis de 
conhecimento 

O professor / formador deve dominar esta competência de forma a fornecer aos 
alunos: 

EQF 4 - conhecimento factual e teórico de um tópico em contextos 
amplos; 

- - várias habilidades cognitivas e práticas necessárias para 
gerar soluções para problemas específicos; 

- - a capacidade de exercer a autogestão dentro das orientações 
de contextos que geralmente são previsíveis, mas estão 
sujeitos a mudanças; 

- a capacidade de supervisionar o trabalho de rotina dos outros, 
assumindo alguma responsabilidade pela avaliação e melhoria 
das atividades de trabalho ou estudo. 

EQF 5 - conhecimento abrangente, especializado, factual e teórico do 
tópico, além da consciência dos limites desse conhecimento; 

- -uma gama abrangente de habilidades cognitivas e práticas 
necessárias para desenvolver soluções criativas para 
problemas abstratos; 

- a capacidade de exercer a gestão e supervisão em contextos 
de trabalho ou atividades de estudo onde há mudanças 
imprevisíveis, fazer revisão e desenvolver o desempenho de si 
mesmo e dos outros. 

EQF 6 - conhecimento avançado de um tópico, envolvendo uma 
compreensão crítica de teorias e princípios; 

- habilidades avançadas, demonstrando domínio e inovação, 
necessárias para resolver problemas complexos e 
imprevisíveis no campo especializado relevante; 

- capacidade de gerir atividades ou projetos técnicos ou 
profissionais complexos, assumindo a responsabilidade pela 
tomada de decisões em contextos imprevisíveis; 

- capacidade de assumir a responsabilidade pela gestão do 
desenvolvimento profissional de indivíduos e grupos. 

Exemplos de 
conhecimento 

K1. Tendências existentes e emergentes na sociedade, educação e 
formação, mundo do trabalho, tecnologia e aplicações de mercado 

K2. Hábitos, tendências e necessidades da própria organização 
K3. Técnicas de processos de inovação 
K4. Métodos e padrões de gestão de inovação (e.g. Design Thinking, Co-

creation, User-Centric Innovation) 
K5. Princípios de gestão de risco 
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Exemplos de 
habilidades 

S1. Monitorizar as tendências de inovação 
S2. Interpretar dados externos e tendências e analisar informações 
S3. Aplicar técnicas de hipóteses para produzir perspetivas realistas 
S4. Aplicar técnicas de gestão de risco 
S5. Identificar vantagens de aprendizagem / organização e melhorias na 

adoção de abordagens / tecnologias emergentes 
S6. Transmitir inovação em oportunidades de aprendizagem 
S7. Criar a Proof of Concept  
S8. Desenvolver ideias originais que não sejam limitadas pelas 

restrições / regras atuais 
S9. Identificar os recursos apropriados, aplicando critérios de 

sustentabilidade 
S10. Testar novas abordagens, métodos e ferramentas 
S11. Ter o pensamento crítico ao oferecer oportunidades de 

aprendizagem 
S12. Gerir técnicas proactivas em vez de reativas 

Exemplos de atitudes A1. Demonstrar a atitude positiva em relação às novas ideias 
A2. Demonstrar abertura para mudar 
A3. Testar novas abordagens e hipóteses 
A4. Considerar os alunos como recursos para a inovação, incentivando a 

produção de feedback e novas ideias e valorizando suas 
contribuições para a mudança 
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4. Próximos passos 
Com base nos requisitos do projeto, dentro dos limites das premissas feitas no parágrafo 3.1. 
e seguindo o processo descrito nos capítulos anteriores, os parceiros identificaram um 
conjunto de oito grandes competências que consideram necessárias para um professor / 
formador desempenhar num ambiente 4.0. Os parceiros também conceberam um padrão para 
descrever essas competências e propuseram uma variedade de exemplos que as caracterizam 
em termos de conhecimentos, aptidões e atitudes. 

Este material rico guiará os parceiros no desenvolvimento dos próximos resultados do 
projeto. Em detalhe: 

 • desenvolver um teste de autoavaliação para professores e formadores. Este 
resultado tem como objetivo permitir que os professores de VET verifiquem o seu 
próprio nível de competência sobre o “mundo” 4.0, ou seja, avaliar de alguma forma a 
sua prontidão para cooperar num ambiente de formação e aprendizagem 4.0. 
Consistirá numa ferramenta on-line de autoavaliação, que dará feedback quanto a: 

- conhecimento prévio; 
- conhecimento dos aspectos da tecnologia; 
- compreensão das implicações na organização / impacto no ambiente de trabalho; 
- conhecimento / domínio de ferramentas para projetar, gerir, avaliar a 

aprendizagem numa perspectiva 4.0; 
- inclinação para mudar; 
- capacidade de interagir num ambiente diversificado. 

Os utilizadores receberão não apenas uma avaliação numérica, mas também sugestões 
para melhorias. 

Com base na presente saída, a ferramenta estará disponível gratuitamente em todos 
os idiomas dos parceiros na plataforma web do projeto. Os parceiros irão explorá-lo 
para avaliar a prontidão de um grupo de amostra de professores de início ou do fim do 
curso de formação de formadores a ser desenvolvido como parte do Fit for 4.0 
também, ou seja, para avaliar os resultados de aprendizagem dos formadores. 

 para projetar os objetivos de aprendizagem e definir metas de avaliação de um 
programa de formação de formadores, concebido como uma ferramenta de 
capacitação para preencher a lacuna que pode surgir da autoavaliação no ponto 
anterior. 

 divulgar as conclusões a outros professores e formadores, partes interessadas na 
educação e formação, empresas e decisores políticos em geral. 
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Anexo 1 – Glossário 
 
Educação de adultos 
Todas as formas de educação não profissional de adultos, seja de natureza formal, não formal 
ou informal. 
Fonte: Comissão Europeia (2019): Erasmus+ Programme Guide, versão 2 (2019).  
 
Aprendizagem 
Formação sistemática de longa duração, alternando períodos no local de trabalho e em 
instituição de ensino ou centro de formação. O formando está contratualmente vinculado ao 
empregador e recebe uma remuneração (salário ou abono). O empregador assume a 
responsabilidade de fornecer ao estagiário, formação conducente a uma ocupação específica. 
Em francês, o termo ‘apprentissage’ relaciona-se com a aprendizagem e o processo de 
aprendizagem (ver ‘learning’); 
Em alemão ‘dual system’ é o exemplo deste tipo de aprendizagem. 
Os esquemas de tipo de aprendizagem são entendidos como as formas de Educação e 
Formação Profissional Inicial (IVET) que combinam formalmente e alternam a formação em 
empresa (períodos de experiência prática de trabalho no local de trabalho) com a educação 
escolar (períodos de ensino teórico / prático seguidos em escola ou centro de formação), e cuja 
conclusão bem-sucedida leva a qualificações VET iniciais reconhecidas nacionalmente 
Fontes: 

- Cedefop; Tissot, P. (2004). Terminologia da política de formação profissional - Um glossário 
multilíngue para uma Europa alargada. Luxemburgo: Publications Office. 

- Comissão Europeia (2019): Erasmus+ Programme Guide, versão 2 (2019). 
 
Avaliação dos resultados de aprendizagem 
O processo de avaliação de conhecimentos, know-how, habilidades e / ou competências de um 
indivíduo em relação a critérios predefinidos (expectativas de aprendizagem, medição de 
resultados de aprendizagem). A avaliação é normalmente seguida de validação e certificação. 
Na literatura, 'assessment' geralmente refere-se à avaliação de indivíduos, enquanto 
'evaluation' é mais frequentemente usada para descrever a avaliação de métodos de educação 
e formação ou provedores. 
Fonte: Cedefop, 2004.  
 
Habilidades básicas 
The skills needed to live in contemporary society, e.g. audição, fala, leitura, esrita e 
matemática. Combined with new basic skills, basic skills form key skills. 
Fonte: Cedefop, Bjørnåvold, 2000; Cedefop, Tissot, 2000; Cedefop, 2004. 
 
Certificado / diploma  
Um documento oficial, emitido por uma entidade adjudicante, que regista as realizações de 
um indivíduo após uma avaliação e validação em relação a um padrão predefinido. 
Fonte: baseado em Cedefop, 2004. 
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Certificação de resultados de aprendizagem 
Processo de emissão de um certificado, diploma ou título que atesta formalmente que um 
conjunto de resultados de aprendizagem (conhecimentos, know-how, habilidades e / ou 
competências) adquiridos por um indivíduo foram avaliados por um órgão competente em 
relação a um padrão predefinido. 
Fonte: Cedefop (2008). Terminologia da política europeia de educação e formação - 100 termos-
chave. Luxemburgo: Publications office. http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf 
[acedido em 30.7.2020]. 
 
Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (CEFR) 
O Quadro Europeu Comum fornece uma base comum para a elaboração de programas de 
estudos linguísticos, diretrizes curriculares, exames, manuais, etc. em toda a Europa. Ele 
descreve de forma abrangente o que os alunos de línguas devem aprender a fazer para usar 
uma língua para comunicação e quais os conhecimentos e habilidades que devem desenvolver 
para serem capazes de agir com eficácia. O Quadro também define níveis de proficiência que 
permitem que o progresso dos alunos seja avaliado em cada estágio de aprendizagem e ao 
longo da vida. O CEFR divide os alunos em três grandes divisões que podem ser divididas em 
seis níveis (de A1, mais baixo, a C2, mais alto); para cada nível, descreve o que um aluno deve 
ser capaz de ler, ouvir, falar e escrever.  
Fonte: Concelho Europeu (2001). Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas: 
Aprendizagem, ensino, avaliação. Cambridge Press. https://rm.coe.int/1680459f97 [acedido em 
30.7.2020] 
 
Competência 
A capacidade de aplicar os resultados da aprendizagem de forma adequada num contexto 
definido (educação, trabalho, desenvolvimento pessoal ou profissional). A competência não se 
limita a elementos cognitivos (envolvendo o uso de teoria, conceitos ou conhecimento tácito); 
também engloba aspectos funcionais (envolvendo habilidades técnicas), bem como atributos 
interpessoais (por exemplo, habilidades sociais ou organizacionais) e valores éticos. Fonte: 
Cedefop, 2004, Comissão Europeia, 2006a.  
 
Continuação de educação e formação 
Educação ou formação após a educação e formação inicial - ou após o início da vida 
profissional, visando ajudar os indivíduos a: 
- melhorar ou atualizar os seus conhecimentos e / ou habilidades; 
- adquirir novas habilidades para uma mudança de carreira ou formação adicional; 
- continuar o seu desenvolvimento pessoal ou profissional. 
A educação e formação contínua fazem parte da aprendizagem ao longo da vida e podem 
abranger qualquer tipo de educação (geral, especializada ou profissional, formal ou não 
formal, etc.). É fundamental para a empregabilidade dos indivíduos. 
Fonte: Cedefop, 2004. 
 
Currículo 
Inventário de atividades relacionadas com a concepção, organização e planeamento de uma 
ação de educação ou formação, incluindo a definição de objetivos de aprendizagem, conteúdo, 
métodos (incluindo avaliação) e material, bem como disposições para a formação de 
professores e formadores. O termo "currículo" refere-se à concepção, organização e 

http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf
https://rm.coe.int/1680459f97
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planeamento de atividades de aprendizagem, enquanto o termo "programa" se refere à 
implementação dessas atividades. 
Fonte: Cedefop (2008). Terminologia da política europeia de educação e formação - 100 termos-
chave. Luxemburgo: Publications office. http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf 
[acedido em 30.7.2020]. Landsheere, 1979. 
 
Caminho de educação ou formação 
Um conjunto de programas de educação ou formação relacionados fornecidos por escolas, 
centros de formação, instituições de ensino superior ou responsonsáveis pela VET, e que 
facilita a progressão dos indivíduos dentro ou entre os setores de atividade. 
Fonte: Cedefop; Comissão Europeia, 2006c.  
 
Responsável de educação ou formação 
Qualquer organização ou indivíduo que forneça serviços de educação ou formação. Os 
provedores de educação e formação podem ser organizações criadas especificamente para 
esse fim, ou podem ser outras, como empregadores, que fornecem formação como parte das 
suas atividades comerciais. Provedores de formação também incluem indivíduos 
independentes que oferecem serviços. 
Fonte: baseado em Cedefop, 2004. 
 
Erasmus+ 
O Programa da Comissão Europeia para a educação, formação, juventude e desporto para o 
período 2014-2020, sucedendo ao anterior Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida 
(Lifelong Learning Programme) (2007-2014). Como um programa integrado, o Erasmus + 
oferece mais oportunidades de mobilidade de alunos e funcionários e cooperação nos setores 
de educação, formação e juventude e é mais fácil de aceder do que os seus antecessores, com 
regras de financiamento simplificadas e uma estrutura que visa agilizar a administração do 
programa. 
Fonte: Comissão Europeia. 
 
Europass 
O conjunto de cinco documentos que ajudam os cidadãos a comunicar melhor as suas 
competências e qualificações quando se candidatam a empregos ou estudos na Europa. O CV 
Europass e o passaporte linguístico são preenchidos pelos próprios cidadãos; os outros três 
documentos podem ser emitidos a cidadãos que adquiram uma experiência de mobilidade 
noutro país europeu (mobilidade Europass) ou que concluam um programa formal de ensino 
ou formação profissional (suplemento ao certificado) ou do ensino superior (suplemento ao 
diploma). O Europass promove uma avaliação adequada dos resultados de aprendizagem 
adquiridos em ambientes formais, não formais ou informais. 
Fonte: Cedefop. 
 
Sistema europeu de crédito para educação e formação profissional (ECVET) 
Quadro técnico para transferência, validação e, quando apropriado, acumulação de resultados 
de aprendizagem por indivíduos, para alcançar uma qualificação. As ferramentas e 
metodologia ECVET compreendem uma descrição das qualificações em unidades de 
resultados de aprendizagem com pontos associados, um processo de transferência e 

http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf


 

48 – Conjunto de competências do programa de formação 

acumulação e documentos complementares, como acordos de aprendizagem, transcrições de 
registros e guias de utilizadores ECVET. 
O quadro ECVET visa promover: 
 mobilidade de pessoas em formação; 
 acumulação, transferência e validação de resultados de aprendizagem (formal, não formal 

ou informal) adquiridos em diferentes países; 
 implementação de aprendizagem ao longo da vida; 
 transparência de qualificações; 
 confiança e cooperação entre responsáveis de formação profissional e educação na 

Europa. 
ECVET é baseado na descrição de qualificações em termos de resultados de aprendizagem 
(conhecimentos, habilidades e / ou competências), organizados em unidades de aprendizagem 
transferíveis e acumuláveis às quais os pontos de crédito são anexados e registados numa 
transcrição pessoal de resultados de aprendizagem. 
Fonte: Cedefop; Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia, 2009a 
 
Sistema europeu de transferência e acumulação de créditos (ECTS) 
Uma forma sistemática de descrever um programa de ensino superior, atribuindo créditos aos 
seus componentes (módulos, cursos, colocações, trabalho de dissertação, etc.), para: 
 tornar os programas de estudo fáceis de ler e comparar para todos os alunos, nacionais e 

estrangeiros; 
 incentivar a mobilidade de alunos e o reconhecimento da aprendizagem formal, não formal 

e informal; 
 ajudar as universidades a organizar e a fazer revisão dos seus programas de estudo. 
O ECTS é baseado na carga de trabalho do aluno necessária para atingir os objetivos de um 
programa, especificados em termos de resultados de aprendizagem a serem adquiridos. A 
carga de trabalho do aluno num programa de estudo em tempo integral na Europa atinge, na 
maioria dos casos, cerca de 1500-1800 horas por ano e, nesses casos, um crédito representa 
cerca de 25 a 30 horas de trabalho. Indivíduos que podem demonstrar resultados de 
aprendizagem semelhantes adquiridos em outros ambientes de aprendizagem podem obter 
reconhecimento e créditos (wavers) dos órgãos de concessão de graduação. 
Fonte: Cedefop, 2008, baseado em Comissão Europeia, 2004. 
 
Quadro europeu de qualificação para a aprendizagem ao longo da vida (EQF) 
Uma ferramenta de referência para a descrição e comparação dos níveis de qualificação em 
sistemas de qualificação desenvolvidos a nível nacional, internacional ou setorial. Os 
principais componentes do EQF são um conjunto de 8 níveis de referência descritos em 
termos de resultados de aprendizagem (uma combinação de conhecimentos, habilidades e / 
ou competências) e mecanismos e princípios para cooperação voluntária. Os oito níveis 
abrangem toda a gama de qualificações, desde aquelas que reconhecem conhecimentos 
básicos, habilidades e competências até aquelas concedidas no mais alto nível de educação e 
formação académica e profissional e vocacional. EQF é um mecanismo de tradução para 
sistemas de qualificação. 
Fonte: baseado no Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia, 2008. 
 
Garantia de qualidade europeia na educação e formação profissional (EQAVET)  
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Quadro de referência para ajudar os Estados-Membros da UE e os países participantes a 
desenvolver, melhorar, orientar e avaliar a qualidade dos seus próprios sistemas de ensino e 
formação profissional. A metodologia proposta pelo framework é baseada em: 
 um ciclo que consiste em quatro fases (planeamento, implementação, avaliação e revisão) 

descritas para provedores / sistemas de VET; 
 critérios de qualidade e descritores indicativos para cada fase do ciclo; 
 indicadores comuns para avaliar metas, métodos, procedimentos e resultados de 

formação. 
Alguns indicadores são baseados em dados estatísticos, outros são de natureza qualitativa. 
Fonte: Cedefop, baseado no Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia, 2009(b) 
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Extreme Project Management (XPM) 
Extreme project management (XPM) refere-se a um método de gestão de projetos muito 
complexos e muito incertos. O método difere da gestão de projetos tradicional principalmente 
na sua abordagem aberta, elástica e indeterminista. O foco principal do XPM está no lado 
humano da gestão de projetos (por exemplo, gestão das partes interessadas do projeto), em 
vez de técnicas de programação intrincadas e formalismo pesado. 
Fonte: Wikipedia. 
 
Sala de aula invertida (flipped classroom) 
Uma sala de aula invertida é um tipo de aprendizagem combinada em que os alunos são 
apresentados ao conteúdo em casa e praticam como trabalhá-lo na escola. Este é o inverso da 
prática mais comum de introduzir novos conteúdos na escola e, em seguida, atribuir tarefas de 
casa e projetos para serem concluídos pelos alunos independentemente em casa. 
Nesta abordagem de aprendizagem combinada, a interação presencial é misturada com o 
estudo independente - geralmente por meio da tecnologia. Num cenário comum de sala de 
aula invertida, os alunos podem assistir a vídeos pré-gravados em casa e depois irem para a 
escola fazer os trabalhos de casa munidos de perguntas e pelo menos algum conhecimento 
prévio. A ideia básica por trás da sala de aula invertida é que a aula se torne um trabalho de 
casa enquanto o tempo em sala de aula é usado para atividades colaborativas, experiências, 
debates e workshops. Nesse cenário, o professor não desempenha o papel de ator principal, 
mas passa a ser uma espécie de facilitador, o diretor das atividades educacionais. No tempo 
em casa, o uso extensivo é feito de vídeo e outros recursos digitais como conteúdos a serem 
estudados, enquanto em sala de aula os alunos experimentam, colaboram e realizam 
atividades de oficina. 
Fonte: INDIRE (2019). Flipped Classroom (Sala de Aula Invertida). 
 
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (General Data Protection Regulation) (GDPR) 
O GDPR estabelece regras relativas à proteção de pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e regras relativas à livre circulação de dados pessoais na UE. 
Protege os direitos e liberdades fundamentais das pessoas singulares e, em particular, o seu 
direito à proteção dos dados pessoais. O regulamento aplica-se ao tratamento de dados 
pessoais total ou parcialmente por meios automatizados e ao tratamento que não sejam por 
meios automatizados de dados pessoais que façam parte de um sistema de arquivo ou se 
destinem a fazer parte de um sistema de arquivo. 
Fonte: Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 abril 2016, 
disponível em: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj 
 
Orientação e Aconselhamento  
Conjunto de atividades destinadas a ajudar os indivíduos a tomar decisões educacionais, 
profissionais ou pessoais e a realizá-las antes e depois de entrar no mercado de trabalho. 
Orientação e aconselhamento podem incluir: 
 aconselhamento (desenvolvimento pessoal ou profissional, orientação educacional); 
 avaliação (psicológica ou relacionada à competência / desempenho); 
 informações sobre aprendizagem e oportunidades de mercado de trabalho e gestão de 

carreira; 
 consulta com colegas, parentes ou educadores; 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
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 preparação vocacional (identificando habilidades / competências e experiência para a 
procura de emprego); 

 referências (para especialistas em aprendizagem e carreira); 
Orientação e aconselhamento podem ser fornecidos nas escolas, centros de formação, 
centros de emprego, no local de trabalho, na comunidade ou noutros ambientes. 
Fonte: Cedefop (2008). Terminologia da política europeia de educação e formação - Uma seleção 
de 100 termos-chave. Luxemburgo: Publications office. 
http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf [acedido em 30.7.2020]. 
 
Instituiçao de ensino superior 
Qualquer tipo de instituição de ensino superior que, de acordo com a legislação ou prática 
nacional, ofereça graus reconhecidos ou outras qualificações de nível superior reconhecidas, 
qualquer que seja o nome desse estabelecimento, ou qualquer instituição que, de acordo com 
a legislação ou prática nacional, ofereça ensino profissional ou formação em nível terciário. 
Fonte: Comissão Europeia (2019): Erasmus+ Programme Guide, versão 2 (2019).  
 
In-company formação / On-the-job formação 
Formação profissional ministrada em situação normal de trabalho. Pode constituir toda a 
formação ou ser combinada com a formação fora do trabalho (off-the-job formação). 
Fonte: Unesco; Titmus, C. et al. (1979). Terminology of adult education [Terminologia de la educación 
de adultos/Terminologie de l’éducation des adultes]. Paris: Unesco. 
 
Educação e formação profissional inicial (Initial Vocational Education and Training) (IVET) 
Ensino profissional e formação realizados no sistema de educação inicial, geralmente antes de 
entrar na vida profissional. 
Fonte: Cedefop, 2008.  
 
A Internet das Coisas (Internet of Things) (IoT) 
A Internet das coisas (IoT) é um sistema de dispositivos de computação inter-relacionados, 
máquinas mecânicas e digitais fornecidas com identificadores exclusivos (UIDs) e a 
capacidade de transferir dados numa rede sem a necessidade de interação de humano para 
humano ou de humano para computador. 
Mesmo que o conceito principal de uma rede de dispositivos inteligentes tenha sido discutido 
já em 1982, o termo "Internet das coisas" foi provavelmente dado por Kevin Ashton da Procter 
& Gamble em 1999. 
Fonte: Wikipedia. 
 
Competências-chave 
Um conjunto de habilidades (habilidades básicas e novas habilidades básicas) necessárias para 
viver na sociedade contemporânea do conhecimento. Na sua recomendação sobre as 
competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida, a Comissão Europeia define 
as oito competências essenciais: comunicação na língua materna; comunicação em línguas 
estrangeiras; competências em matemática, ciências e tecnologia; competência digital; 
aprendendo a aprender; competências interpessoais, interculturais e sociais e competência 
cívica; empreendedorismo; expressão cultural. 
Fonte: Cedefop, 2004; Comissão Europeia, 2006b. Termos relacionados: habilidades básicas, novas 
habilidades básicas. 

http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf
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Conhecimento 
O resultado da assimilação de informações por meio da aprendizagem. Conhecimento é o 
conjunto de factos, princípios, teorias e práticas relacionadas com um campo de estudo ou 
trabalho. Existem inúmeras definições de conhecimento. No entanto, as conceções modernas 
de conhecimento baseiam-se amplamente em várias distinções básicas: (a) Aristóteles fez 
uma distinção entre lógica teórica e prática. Em linha com essa distinção, os teóricos modernos 
(Alexander et al., 1991) distinguem o conhecimento declarativo (teórico) do conhecimento 
procedimental (prático). O conhecimento declarativo inclui afirmações sobre eventos 
específicos, fatos e generalizações empíricas, bem como princípios mais profundos sobre a 
natureza da realidade. O conhecimento procedimental inclui heurísticas, métodos, planos, 
práticas, procedimentos, rotinas, estratégias, táticas, técnicas e truques (Ohlsson, 1994); (b) é 
possível diferenciar formas de conhecimento que representam diferentes formas de aprender 
sobre o mundo. Várias tentativas foram feitas para compilar tais listas, as seguintes categorias 
parecem estar frequentemente representadas: - conhecimento objetivo (natural / científico), 
julgado com base na certeza; - conhecimento subjetivo (literário / estético) julgado com base 
na autenticidade; - conhecimento moral (humano / normativo) julgado com base na aceitação 
coletiva (certo / errado); - conhecimento religioso / divino julgado por referência a uma 
autoridade divina (Deus). Essa compreensão básica do conhecimento sustenta as perguntas 
que fazemos, os métodos que usamos e as respostas que damos na nossa busca pelo 
conhecimento; (c) o conhecimento abrange o conhecimento tácito e explícito. O 
conhecimento tácito (Polanyi, 1967) é o conhecimento que os alunos possuem que influencia 
o processamento cognitivo. No entanto, podem não necessariamente expressá-lo ou estar 
cientes disso. O conhecimento explícito é o conhecimento do qual o aluno está consciente, 
incluindo o conhecimento tácito que se converte numa forma explícita ao se tornar um "objeto 
de pensamento" (Prawat, 1989). Fonte: Cedefop, 2004; Comissão Europeia, 2006a.  
 
Aprendizagem 
Um processo pelo qual um indivíduo assimila informações, ideias e valores e, assim, adquire 
conhecimento, know-how, habilidades e / ou competências. A aprendizagem ocorre por meio 
da reflexão pessoal, reconstrução e interação social. A aprendizagem pode ocorrer em 
ambientes formais, não formais ou informais. 
Fonte: Cedefop, 2004; Comissão Europeia, 2006a. Termos relacionados: aprendizagem formal, 
aprendizagem informal, aprender fazendo, aprender usando, aprendizagem não formal 
 
Resultados de aprendizagem / realizações de aprendizagem 
Conjunto de conhecimentos, habilidades e / ou competências que um indivíduo adquiriu e / ou 
é capaz de demonstrar após a conclusão de um processo de aprendizagem, seja formal, não 
formal ou informal. Declarações do que um aluno sabe, entende e é capaz de fazer na 
conclusão de um processo de aprendizagem, que são definidas em termos de conhecimento, 
habilidades e competência. 
Fonte: 

- Cedefop (2008). Terminologia da política europeia de educação e formação - 100 termos-
chave. Luxemburgo: Publications office. 
http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf [acedido 30.7.2020]. 

- Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia (2008). Recomendação do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 2008, sobre a criação de um Quadro europeu de 

http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf


 

Conjunto de competências do programa de formação – 53 

qualificações para a aprendizagem ao longo da vida. Jornal oficial da União Europeia, C 111, 
6.5.2008, pp. 1-7.  

http://eur-lex.europa.eu/lexuriServ/lexuriServ.do?uri=oJ:c:2008:111:0001:0007:en:Pdf [acedido 
30.7.2020]. 
 
Formação contínua 
Toda a atividade de aprendizagem realizada ao longo da vida, que resulte na melhoria de 
conhecimentos, saber-fazer, aptidões, competências e / ou qualificações por motivos pessoais, 
sociais e / ou profissionais. 
Fonte: baseado em Cedefop, 2004.  
 
Formação On-the-job  
Formação profissional ministrada em situação normal de trabalho. Pode constituir toda a 
formação ou ser combinada com a formação fora do trabalho. 
Fonte: baseado em Unesco, 1979.  
 
Recursos Educacionais Abertos (Open Educational Resources) (OER) 
Os recursos educacionais abertos (OER) são textos, os média e outros ativos digitais de acesso 
livre e licenciados abertamente que são úteis para ensino, aprendizagem e avaliação, bem 
como para fins de pesquisa. O termo OER descreve materiais e recursos acessíveis ao público 
para qualquer utilizador usar, recombinar, melhorar e redistribuir de acordo com algumas 
licenças. O termo "recursos educacionais abertos" foi adotado pela primeira vez no Fórum da 
UNESCO de 2002 sobre o Impacto do Material Didático Aberto para a Educação Superior em 
Países em Desenvolvimento. 
Fonte: Wikipedia. 
 
Ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act) 
PDCA (plan–do–check–act or plan–do–check–adjust) é um método de gestão interativo de 
quatro etapas usado nos negócios para o controlo e melhoria contínua de processos e 
produtos. É também conhecido como círculo / ciclo / roda de Deming. 
Fonte: Wikipedia. 
 
Aprendizagem baseada em projetos (Project-based learning) (PBL) 
Aprendizagem baseada em projetos (PBL) é uma abordagem abrangente para ensino e 
aprendizagem em sala de aula que é projetada para envolver os alunos na investigação de 
problemas autênticos. Dentro desta estrutura, os alunos buscam soluções para problemas não 
triviais, fazendo e refinando perguntas, debatendo ideias, fazendo previsões, projetando 
planos e / ou experimentos, coletando e analisando dados, tirando conclusões, comunicando 
as suas ideias e descobrindo as ideias dos outros, fazendo novas perguntas e criando 
artefactos. 
Fonte: Blumenfeld et al., 1991. Motivando a Aprendizagem Baseada em Projetos: sustentando o 
fazer, apoiando a aprendizagem. 
 
Prova de conceito (Proof of Concept) (PoC) 
Prova de conceito ou prova de princípio é a realização de um determinado método ou ideia 
para demonstrar a sua viabilidade, ou uma demonstração de princípio com o objetivo de 

http://eur-lex.europa.eu/lexuriServ/lexuriServ.do?uri=oJ:c:2008:111:0001:0007:en:Pdf
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verificar se algum conceito ou teoria tem potencial prático. Uma prova de conceito geralmente 
é pequena e pode ou não ser completa. 
Fonte: Wikipedia.. 
 
Qualificação 
A qualificação abrange diferentes aspetos: 
 Qualificação formal: o resultado formal (certificado, diploma ou título) de um processo de 

avaliação que é obtido quando um órgão competente determina que um indivíduo 
alcançou resultados de aprendizagem de acordo com determinados padrões e / ou possui 
a competência necessária para realizar um trabalho numa área específica de trabalho. Uma 
qualificação confere o reconhecimento oficial do valor dos resultados da aprendizagem no 
mercado de trabalho e na educação e formação. Uma qualificação pode ser um direito legal 
para praticar um comércio (OCDE); 

 Requisitos do trabalho: conhecimentos, aptidões e habilidades necessárias para realizar 
tarefas específicas associadas a uma determinada posição de trabalho (ILO). 

Fontes: 
- Cedefop (2008). Terminology of European education and training policy – A selection of 100 key 

terms. Luxembourg: Publications Office. 
 http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf [acedido 30.7.2020]. 

- Eurydice (2006). TESE – Thesaurus for education systems in Europe. Brussels: Eurydice. 
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/eurydice/showPresentation?pubid=051en 
[acedido 30.7.2020]. 

- ETF –european training foundation (1997). Glossary of labour market terms and standard and 
curriculum development terms. Turin: ETF. 

- OECD (2007). Qualifications systems: bridges to lifelong learning [Systèmes de certification: des 
passerelles pour apprendre à tout âge]. Paris: OECD. 

- ILO – International Labour Organization (1998). ILO thesaurus [Thesaurus BIT = Tesauro OIT]: 
labour, employment and training terminology. Geneva: ILO. 
http://www.ilo.org/public/english/support/lib/tools/aboutthes.htm [acedido 30.7.2020]. 

 
Reconhecimento de resultados de aprendizagem 
a. Reconhecimento formal: o processo de atribuição de estatuto oficial a aptidões e 

competências, quer através da: 
 atribuição de qualificações (certificados, diploma ou títulos); ou 
 concessão de equivalência, unidades de crédito ou isenções, validação de habilidades e / 

ou competências adquiridas; 
b. Reconhecimento social: o reconhecimento do valor das habilidades e / ou competências 

pelas partes interessadas económicas e sociais. 
Fonte: Cedefop, 2004.  
 
Habilidade 
A capacidade de realizar tarefas e resolver problemas. 
Fonte: Cedefop; European Commission, 2006a.  
 
 
 
Pessoal 

http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4064_en.pdf
http://www.eurydice.org/portal/page/portal/eurydice/showPresentation?pubid=051en
http://www.ilo.org/public/english/support/lib/tools/aboutthes.htm
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Pessoas que, de forma profissional ou voluntária, estão envolvidas na educação, formação ou 
aprendizagem não formal para jovens, e podem incluir professores, formadores, líderes 
escolares, animadores juvenis e funcionários não educacionais. 
Fonte: Regulation (EU) No 1288/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 
December 2013 establishing 'Erasmus+': the Union programme for education, training, youth and 
sport and repealing Decisions No 1719/2006/EC, No 1720/2006/EC and No 1298/2008/EC (1), 
Official Journal of the European Union L347, 20 December 2013 
 
Parte interessada 
Uma pessoa com interesse ou preocupação em algo, especialmente um negócio. Na 
mobilidade, todas as partes envolvidas de alguma forma nos processos de mobilidade. 
Fonte: Oxford Dictionary. 
 
Professor 
Pessoa cuja função é transmitir conhecimentos, know-how ou habilidades aos alunos numa 
instituição de ensino ou formação. Um professor pode cumprir diversas tarefas como a 
organização e execução de programas / cursos de formação e a transmissão de conhecimentos 
genéricos ou específicos, teóricos ou práticos. Um professor numa instituição de orientação 
profissional pode ser referido como um "formador". 
Fontes: 

- Cedefop; Tissot, P. (2004). Terminology of vocational training policy – A multilingual glossary 
for an enlarged Europe. Luxembourg: Publications Office. 

- AFPA – Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (1992). 
Vocabulaire des formateurs [Vocabulary of trainers]. Paris: AFPA. 

 
Estágio (colocação profissional) 
Passar algum tempo numa empresa ou numa companhia noutro país, com o objetivo de 
adquirir competências específicas exigidas pelo mercado de trabalho, realizar estágio e 
melhorar a compreensão da cultura económica e social daquele país. 
Fonte: European Commission (2019): Erasmus+ Programme Guide, version 2 (2019).  
 
Formador 
Qualquer pessoa que desempenhe uma ou mais atividades ligadas à função formativa (teórica 
ou prática), quer em instituição de ensino ou formação, quer no local de trabalho. 
Duas categorias de formador podem ser distinguidas: 
 os formadores profissionais são especialistas em formação cujo trabalho pode coincidir 

com o do professor num estabelecimento de formação profissional; 
 Formadores a tempo parcial ou ocasionais são profissionais em várias áreas que assumem, 

nas suas funções normais, atividade de formação a tempo parcial, seja na empresa (como 
mentores e tutores de recrutas e aprendizes ou como fornecedores de formação) ou 
externamente (oferecendo ocasionalmente seus serviços num estabelecimento de 
formação). 

Os formadores podem realizar várias tarefas: 
 programar as atividades de formação; 
 organizar e implementar essas atividades; 
 fazer a formação (transferir conhecimento, know-how e habilidades); 
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 ajudar os formandos a desenvolver as suas habilidades, fornecendo conselhos, instruções 
e comentários durante todo o curso de aprendizagem. 

Fontes: 
- Cedefop; Tissot, P. (2004). Terminology of vocational training policy – A multilingual glossary 

for an enlarged Europe. Luxembourg: Publications Office. 
- AFPA – Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (1992). 

Vocabulaire des formateurs [Vocabulary of trainers]. Paris: AFPA. 
 
Validação de resultados de aprendizagem 
Confirmação feita por um órgão competente de que os resultados de aprendizagem 
(conhecimentos, habilidades e / ou competências) adquiridos por um indivíduo num ambiente 
formal, não formal ou informal foram avaliados em relação a critérios predefinidos e estão em 
conformidade com os requisitos de um padrão de validação. A validação normalmente leva à 
certificação. 
Fonte: Cedefop.  
 
 
 
Formação e educação profissional (VET) 
Educação e formação que visa dotar as pessoas de conhecimentos, know-how, aptidões e / ou 
competências exigidas em determinadas profissões ou de forma mais ampla no mercado de 
trabalho. 
Fonte: ETF – European training foundation (1997). Glossary of labour market terms and standard 
and curriculum development terms. Turin: ETF. 
 
Aprendizagem baseada no trabalho 
Aquisição de conhecimentos e competências através da execução - e reflexão sobre - tarefas 
num contexto profissional, quer no local de trabalho (como formação em alternância) ou numa 
instituição de VET. 
Fonte: Cedefop (2011). Glossary – Quality in education and training/Glossar – Qualität in der 
allgemeinen und beruflichen Bildung/Glossaire – La qualité dans l’enseignement et la formation. 
Luxembourg: Publications Office. http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4106_en.pdf [accessed 
30.7.2020].  
 
Aprendizagem posto de trabalho 
Tipo de estudo que envolve a aquisição de conhecimentos, aptidões e competências através 
da realização - e reflexão sobre - tarefas num contexto profissional, quer no local de trabalho 
(como a formação em alternância) ou numa instituição de ensino e formação profissional. 
Fonte: European Commission (2019): Erasmus+ Programme Guide, version 2 (2019).  
 
Jovens 
Indivíduos com idade entre 13 e 30. 
Fonte: Regulation (EU) No 1288/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 
December 2013 establishing 'Erasmus+': the Union programme for education, training, youth and 
sport and repealing Decisions No 1719/2006/EC, No 1720/2006/EC and No 1298/2008/EC (1), 
Official Journal of the European Union L347, 20 December 2013 

http://www.cedefop.europa.eu/en/files/4106_en.pdf
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Anexo 2 – Modelos de pesquisa 

Guias para pesquisa documental 
Que objetivos de aprendizagem são mencionados no currículo para a educação e estratégias nacionais em 
relação à Indústria 4.0? 

Competências técnicas Competências pessoais 

   

   

 … 

   

   

 … 

 
Consegue dar alguns exemplos de empresas ou políticos que exigem competências específicas ao trabalhar 
na Indústria 4.0? 

 
 
 
 

 
Pelo que sabe agora, onde vê falta de competências entre a Indústria e a educação, em relação à indústria 
4.0? 

 
 
 
 

 
Com base na sua pesquisa e experiência, avalie qual a abordagem didática conhecida que prefere e por 
que, ao ensinar na Indústria 4.0: (por exemplo, trabalho de projeto, aprendizagem baseada em resolução 
de problemas, prototipagem, transdisciplinaridade, instrução, sala de aula invertida, VET, lições, etc..) 

1. Estudos de caso / aprendizagem baseada em problemas, incluindo abordagem interdisciplinar - 
porque promove a resolução independente de problemas e traz uma perspectiva holística para a 
tarefa - muito parecido com a vida profissional; Problema ou desafio relacionado a casos reais; 
Atividades reais de aprendizagem baseada em problemas que os alunos conhecem das empresas e 
onde as soluções podem ser utilizadas. 

2. Trabalho de projeto (Future Factory como plataforma de aprendizagem multiprofissional); 
promove habilidades sociais como colaboração, comunicação e resolução independente de 
problemas; trabalho de projeto, porque leva os alunos a abordar tópicos de uma perspetiva mais 
ampla e relacionada à indústria; trabalho de projeto, pois os alunos podem escolher o seu próprio 
projeto para desenvolver competências e também desenvolver habilidades organizacionais; 
aprender a ver a imagem completa de um projeto que está a ser implementado nos negócios. 

3. Aprendizagem exploratória e cooperativa em ambientes de sala de aula invertidos, uma vez que 
estimula o espírito comunitário, envolve os alunos e sua curiosidade, aumenta a autoconfiança e a 
autoeficácia; sala de aula invertida (eLearning) +. 

4. Seria necessária uma abordagem interdisciplinar para espelhar a “realidade” que os alunos 
encontrarão no local de trabalho; aprendizagem multiforme; abordagens interdisciplinares são 
importantes na Indústria 4.0, pois oferecem uma gama de perspetivas sobre problemas e desafios. 

5. VET e / ou ambiente real – formamos os nossos alunos para a vida profissional e isso é 
preferencialmente alcançado no local de trabalho. Mas às vezes o individuo precisa de um 
ambiente de formação semelhante ao local de trabalho, como um testbed ou o demonstrador que 
GTC construiu para o projeto Smart Factory; o testemunho qualificado também poderia funcionar, 
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pois poderia trazer para a “sala de aula” o sentimento e as necessidades de um ambiente real de 
trabalho; Horário de prática laboratorial; estágio  

6 Design thinking: trabalhar sistematicamente na criação de ideias e como os dados podem ser 
usados em projetos específicos. A prototipagem, pois ajuda os alunos a ter o mindset e a 
transformar ideias em ações muito rapidamente. 

7. Ferramentas / métodos colaborativos, de um modo mais geral, a fim de preparar os alunos, tanto 
quanto possível, para agir da mesma forma que fariam quando numa empresa (isso poderia incluir 
também design thinking, hackathons, etc.); trabalho em equipa 

8. Avaliação permanente em todo o percurso: teste de competências, teoria, aptidões, avaliação do 
trabalho do projeto; portfólio e reflexão 

9. Instrução, aula; visitar os formadores no mundo do trabalho: especialistas da Indústria 4.0 

10. Aulas práticas de inglês para poder trabalhar num contexto profissional internacional 

11. Gestão ágil de projetos; aprendizagem no trabalho; gestão pormenorizada 

12. Validação de conceitos de experiência de trabalho; inovação e empreendedorismo 

 
Quais acha que serão os maiores desafios para os alunos ao aprenderem a Indústria 4.0? 

 
 
 
 

Quais serão os maiores desafios para os professores no ensino sobre a Indústria 4.0? 

 
 
 
 

 
Como acha que será o ensino do I 4.0 na sua escola daqui a 10 anos? 

 
 
 
 

 
Que partes interessadas acha que devem ser levadas em consideração ao mapear/delinear as 
competências para ensinar a Indústria 4.0? 

 
 
 

 
Existe algo mais que queira mencionar? 
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Guia de questionário/perguntas para entrevistas com as partes 
interessadas  
 
O guia de perguntas a seguir é baseado nas respostas dadas à pesquisa documental. O guia é uma inspiração 
para o que possa dizer nas entrevistas e relatórios subsequentes. Se algum outro tópico importante surgir na 
discussão, pode anotá-lo eventualmente. 
 

Na nossa colaboração europeia, resumimos o aspecto técnico como base para a Indústria 4.0., por exemplo, 
soluções avançadas, realidade aumentada, simulação, integração horizontal / vertical, internet industrial, 
cloud, segurança cibernética, big data e analítica. Na maior parte da educação, essas habilidades são 
apoiadas por habilidades sociais como resolução de problemas complexos, comunicação e trabalho em 
equipa. 
Para comprovar que os alunos alcançam os objetivos, consideramos diferentes abordagens didáticas. 
Considere e discuta 2-3 e decida como um grupo como acha que o ensino deve ser organizado.  
 

1. Estudos de caso / aprendizagem baseada em problemas, incluindo abordagem interdisciplinar - 
porque promove a solução independente de problemas e traz uma perspectiva holística para a 
tarefa - muito parecido com a vida profissional; problema ou desafio relacionado com casos reais; 
atividades reais de aprendizagem baseadas em problemas que os alunos conhecem das empresas 
e onde as soluções podem ser utilizadas. 

2. Trabalho de projeto (Future Factory como plataforma de aprendizagem multiprofissional); 
promove habilidades sociais como colaboração, comunicação e resolução independente de 
problemas; trabalho de projeto, porque leva os alunos a abordarem tópicos numa perspetiva mais 
ampla e relacionada à indústria; trabalho de projeto, pois os alunos podem escolher o seu próprio 
projeto para desenvolver competências e também desenvolver habilidades organizacionais; 
aprender a ver a imagem completa de um projeto que está a ser implementado nos negócios. 

3. Aprendizagem exploratória e cooperativa em ambientes de sala de aula invertidos, pois estimula o 
espírito comunitário, envolve os alunos e a sua curiosidade, aumenta a autoconfiança e a 
autoeficácia; Sala de aula invertida (eLearning) +. 

4. Seria necessária uma abordagem interdisciplinar para espelhar a “realidade” que os alunos 
encontrarão no local de trabalho; aprendizagem multiforme; abordagens interdisciplinares são 
importantes na Indústria 4.0, pois oferece uma gama de perspectivas sobre problemas e desafios 

5. VET e / ou ambiente real – formamos os nossos alunos para a vida profissional e isso é melhor 
alcançado em posto de trabalho. Mas às vezes precisa-se de um ambiente de formação 
semelhante ao local de trabalho, como um testbed ou o demonstrador que GTC construiu para o 
projeto Smart Factory; o testemunho qualificado também poderia funcionar, pois poderia trazer 
para a “sala de aula” o sentimento e as necessidades de um ambiente real de trabalho; Horário de 
prática laboratorial; estágio. 

6 Design thinking: trabalhar sistematicamente na criação de ideias e em como os dados podem ser 
usados em projetos específicos. A prototipagem, ajuda os alunos a ter o mindset e a transformar 
ideias em ações muito rapidamente. 

7. Ferramentas / métodos colaborativos, de um modo mais geral, a fim de preparar os alunos, tanto 
quanto possível, para agir da mesma forma que fariam quando numa empresa (isso poderia incluir 
também design thinking, hackathons, etc.); trabalho em equipa. 

8. Avaliação permanente em toda a via: teste de competências, teoria, aptidões, avaliação do 
trabalho do projeto; portfólio e reflexão. 

9. Instrução, lições; visitar formadores do mundo do trabalho: especialistas da Indústria 4.0. 
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10. Aulas práticas de inglês para poder trabalhar num contexto profissional internacional. 

11. Gestão ágil de projetos; aprendizagem no trabalho; gestão pormenorizada. 
12. Validação de conceitos de experiência de trabalho; inovação e empreendedorismo. 
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PERFIL PROFISSIONAL 
Descrição do trabalho:   

 

 
Registe a experiência do participante e o tipo de indústria 

 

 
Se é professor:  
Tipo de escola:  

 

 
 EQF nível(eis):  

 

 
Idade dos formandos:  

 

 
Sabe o que significa “Indústria 4.0”?    

Yes  No  

 
Em qualquer dos casos, o que significa isso para si?  

 
 
 

 
 
QUESTÕES 
Que abordagem didática prefere e por quê, no ensino na Indústria 4.0: 

 
 
 

 
Dadas as prioridades que criaram, que consequências terão para o ensino atual? 

 
 
 

 
Como organiza o ensino com base nas escolhas acima? Quais são os requisitos para as competências dos 
professores? 

 
 
 

 
Quais serão os maiores desafios para os professores no ensino da Indústria 4.0? 
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Como pode o professor garantir uma colaboração estreita com a comunidade empresarial para que o 
ensino se torne parte da vida real? 

 
 
 

 
A mudança na Indústria 4.0 requer objetivos de aprendizagem separados ou podem ser integrados na 
educação atual? 

 
 
 

 
Há algo mais que queira mencionar? 

 
 
 

 

 

 





 

 



 

 

Parceiros 
 

I.F.O.A. – Istituto Formazione Operatori Aziendali (IT) 

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen (BE) 

Berufsforderungsinstitut Oberösterreich (AT) 

EDUGEP (PT) 

EfVET – European forum of technical and Vocational 
Education and Training (BE) 

Göteborgs Tekniska College AB (SE) 

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu (FI) 

North West Regional College (UK-NI) 

Politecnico di Milano – METID (IT) 

Zealand Business College (DK) 
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