Projeto EATI: uma iniciativa europeia para promover a aprendizagem ao longo da vida
Um Manual e uma Plataforma Digital para validar e certificar as competências não formais

Nas últimas décadas, o mercado de trabalho, tem‐se tornado extremamente competitivo devido à,
crescente, procura de competência e especialização, tanto nível das habilidades pessoais e sociais
como a nível das habilidades técnicas. Algo, ainda mais, crucial para as pessoas adultas que
enfrentam o desemprego e precisam atualizar e fortalecer os seus conhecimentos para serem
consideradas recursos valiosos comparativamente às gerações mais jovens.
Neste contexto, o projeto Erasmus + “European Adults: Training and Internationalization” (EATI),
visa proporcionar um Sistema Europeu de Validação da Aprendizagem não Formal e Informal, que
é geralmente considerado como um fator‐chave no sucesso das estratégias de aprendizagem ao
longo da vida. A validação da aprendizagem ao longo da vida tem vários benefícios, entre eles a
formação de adultos, pouco qualificados, e outros grupos desfavorecidos, através da identificação
das suas competências e potencialidades.
A nível Europeu, a validação da aprendizagem ao longo da vida tem sido sistematicamente
promovida e muitos Estados europeus fizeram esforços para a concretizar, permitindo aos adultos
avaliar e validar os seus conhecimentos e competências, assim como, obter uma qualificação
completa ou, quando aplicável, uma qualificação parcial. Do ponto de vista do mercado de trabalho,
o principal benefício do projeto EATI é promover a empregabilidade dos adultos e resolver o baixo
nível de qualificações, enquanto, de uma perspetiva educacional, fornece ferramentas que podem
facilitar e incentivar o acesso dos adultos a recursos de aprendizagem, especialmente para aqueles
que não tem qualificações formais ou aqueles que adquiriram competências através da sua
experiência profissional ou voluntária.
A parceria EATI tem origens diferentes, com parceiros provenientes de toda a Europa: Epralima ‐
Escola Profissional do Alto Lima de Portugal, E‐SENIORS da França, Learning for integration ry da
Finlândia, Centro Integrado de Educação Profissional de Misericórdia da Espanha, VITECO S.r.l. da
Itália e Fundação AKTYWNI XXI da Polónia.
Iniciado no segundo semestre de 2017, nesta fase o projeto está a concluir o Manual Metodológico
"Balanço de Competências‐Chave para Certificação Escolar Universal" dirigido a profissionais e
formadores de adultos, constituído por ferramentas de reconhecimento, validação e certificação de
competências europeias, cujo objetivo é certificar os adultos e tornar a sua certificação transversal
a outros países. Logo que o Manual esteja finalizado, será testado através de um estudo piloto por

utilizadores adultos, a fim de avaliar a eficiência dos conteúdos fornecidos e validá‐los a nível
europeu.
O Manual estará disponível on‐line e poderá ser feito o eu download, gratuitamente, da
Plataforma Digital EATI, que também fornecerá cursos e‐learning baseados em diferentes tópicos
de formação, tais como inglês (iniciante e intermediário), Empreendedorismo, formação
motivacional e comportamental, assim como, a procura ativa de emprego, de forma a tornar os
adultos mais competitivos no mercado de trabalho. Com um simples registo os usuários poderão
aceder à plataforma para iniciar sessões de autoformação online, disponíveis em 6 idiomas: inglês,
português, francês, finlandês, espanhol, italiano e polaco. Sendo aprovado no teste final de cada
módulo, cada adulto irá receber um certificado, reconhecido a nível europeu.
Desde o início do projeto e para os próximos dois anos, todas as atividades e etapas alcançadas
serão divulgadas através de newsletters e redes sociais do EATI, tais como o Facebook e o LinkedIn.
Para saber mais sobre o projeto visite o Website: https://www.adultstraining‐project.eu/

