
Make It – Reconhecimento e Validação de 

Competências no setor da Soldadura



O Principal Objetivo :

Tarefas Específicas:

 Conceção de um guião de orientações para a criação de um sistema

de reconhecimento e validação de competências informais e não-

formais para o Técnico de Soldadura

 Identificação dos sistemas nacionais de reconhecimento e validação

de competências informais e não-formais de cada país parceiro

 Conceção dos instrumentos de avaliação

 Criação de um processo de certificação

 Criar um processo harmonizado de validação das aprendizagens

informais e não-formais para o sector da soldadura



Validação
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1. Curriculum Vitae; entrevistas individuais ou de grupo; emails; fichas de 

inscrição;  

2. Encaminhamento e orientação que nalguns países tem um carácter 

formal e obrigatório, noutros é de caráter facultativo;   

3. Entrevistas orais; testes; simuladores; formação vocacional; formação 

em contexto de trabalho; currículo profissional no sector da soldadura; 

Certificado da EWF/IWP emitido por uma entidade certificada; 

Identificação

1. Quais são os procedimentos e instrumentos utilizados na fase da identificação?

2. Que tipo de instrumentos de apoio à orientação e encaminhamento poderão 

ser integrados na fase de identificação?

3. Que tipo de instrumentos podem ser usados na fase de identificação para o 

sector da soldadura?



1. Testes práticos que comprovam as competências detidas; experiência profissional 

(anos e funções desempenhadas); CV Europass; currículo profissional comprovado no 

sector da soldadura; Certificação EWF/IIW; Certificado/ Diploma com nível do QEQ; 

conhecimento de línguas e TIC;

2. CV; portefólio; fichas de diagnóstico; fichas de auto-avaliação; cartas de 

recomendação; entrevistas; normas de qualidade; Guidelines da EWF; simulações; 

testes;

Evidenciação

1. Que tipo de instrumentos são aplicados na seleção das evidências que comprovam 

as competências previamente adquiridas?

2. Quais são os instrumentos que podem ser aplicados (separado ou em conjunto) 

nesta fase no sector da soldadura? 



Avaliação

1. Quais são os instrumentos utilizados na fase de avaliação?

Quais são os instrumentos que podem ser aplicados (separado ou 

conjuntamente) nesta fase no sector da soldadura? 

1. Ferramentas informáticas (softwares específicos); testes; ficha de auto-
avaliação; análise do portefólio; entrevista técnica; exercícios práticos; prática 
simulada; observação no posto de trabalho

2.  Instrumentos que avaliem o conhecimentos das normas de qualidade; de 
termos linguísticos aplicados no sector da soldadura; as Guidelines da EWF e os 
Standadrs da IIW



Certificação

1. Uma certificação adquirida através da validação de aprendizagens não-formais e 

informais tem o mesmo valor do que uma certificação obtida por via de 

processos formais?

Nos casos de Portugal, Noruega e Espanha a certificação obtida através de um 

processo de validação das aprendizagens não-formais e informais tem um caráter 

formal e pode conduzir à atribuição de uma Qualificação com o nível referenciado 

ao QEQ (caso de Portugal);
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Obrigada pela atenção!

teresa.duarte@anqep.gov.pt

rute.batista@anqep.gov.pt
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