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INTRODUÇÃO 

 O objetivo do documento ‘Manual de Instruções da Plataforma Informática’ para a 

ferramenta TIC é fornecer aos utilizadores do portal transVETjob.eu informações sobre como 

usar efetivamente a base de conhecimento de um eletricista e mecânico de veículos a motor e 

um sistema para comparar os requisitos de competências no acima mencionado. O manual foi 

desenvolvido usando os efeitos do projeto intitulado Reconhecimento de qualificações 

profissionais para as necessidades de transferência no mercado de trabalho europeu. 

O coordenador e contratado principal da ferramenta de TIC é o parceiro de projeto do Instituto 

de Tecnologias Sustentáveis - National Research Institute em Radom (Polȏnia)1. 

O ponto de referência para a construção da ferramenta de TIC foi, em particular, um dos 

resultados do projeto intitulado ‘Modelo de reconhecimento das qualificações profissionais 

para a sua transferência para o mercado de trabalho europeu na Alemanha, Polónia e Portugal’. 

A ferramenta TIC foi preparada em quatro versões linguísticas: inglês, polaco, alemão 

e português. 

A base de conhecimento sobre as profissões de eletricista e mecânica de veículos a motor inclui 

(separadamente para cada profissão): informações sobre a profissão, descrição dos efeitos da 

educação profissional, informações sobre instituições educacionais, onde podem melhorar ou 

aumentar as competências profissionais identificadas na pesquisa (realizadas como parte do 

projeto transVETJob.eu em 2016), expectativas dos empregadores polacos, alemães 

e portugueses. A ferramenta de TIC dá a oportunidade de comparar as expectativas dos 

empregadores nesses países com o nível de capacidades profissionais do usuário após 

a autoavaliação de habilidades profissionais.  

Os serviços estão disponíveis para todos os usuários da Internet sem restrições. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Project Erasmus+ pt. Recognition of vocational qualifications for the purpose of transfer on the European job 

market, transVETjob, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna, Ostrołęka, Polȏnia, Instytut Technologii 

Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom, Polȏnia, Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka z o.o., 

Ostrołęka, Polȏnia, Handwerkskammer, Erfurt, Alemanha, Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, 

Barcelos, Portugal, 2015-2018 



                                                                                                                                 

                
 

     
            

 

 

 

1. CONCEITOS BASICOS USADOS NESTE MANUAL 

 A Instrução utiliza os termos e termos relativos à análise do mercado de trabalho 

e competências e qualificações profissionais nas profissões de eletricista e mecânica de veículos 

motorizados, competências profissionais resultantes dos seguintes documentos: 

 Recomendações do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2008, sobre 

o estabelecimento de um quadro europeu de qualificações para a aprendizagem ao longo 

da vida. 

 Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Junho de 2009, relativa 

à criação de um Sistema Europeu de Crédito para o Ensino e Formação Profissional 

ECVET - 2009 / C 155/02. 

 

2. UTILIZADORES DO SISTEMA 

Cada usuário da Internet tem acesso ilimitado ao conteúdo do site www.transvetjob.eu. 

A ferramenta de TIC destina-se principalmente a graduados / pessoas empregadas ou 

a solicitar emprego como eletricista ou mecânico na Polônia, Alemanha e Portugal. O portal 

também atende aos departamentos de gestão de recursos humanos das pequenas e médias 

empresas nos países acima mencionados. Países, pessoas / instituições que apoiam o mercado 

de trabalho, instituições públicas responsáveis pela educação, escolas vocacionais, instituições 

educacionais (públicas e privadas), associações, fundações que trabalham para educação de 

adultos interessadas em usar programas de educação / formação profissional e desenvolvimento 

de educação / formação contínua no referido . ocupações, bem como moldar a política 

educacional, modificação dos programas de educação / formação profissional. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                 

                
 

     
            

 

 

 

3. CONHECIMENTO DAS PROFISSÕES 

A plataforma de TI em www.transvetjob.eu está disponível em 4 idiomas: polaco, alemão, 

português e inglês. A escolha da versão do idioma é fornecida pelos ícones da bandeira do país 

parceiro (Figura 1). 

 

 

Fig. 1. Ícones de bandeiras que permitem mudar o idioma 

 

No menu principal na parte superior da página e no menu adicional no rodapé da página 

pode-se aceder ás seguintes informações: 

• Sobre o projeto; 

• Plataforma de TI; 

• Parceiros; 

• Contato; 

• Dicionário de conceitos; 

• Manual do usuário para a plataforma de TI. 

A base de conhecimento sobre a profissão foi dividida nos seguintes módulos: 



                                                                                                                                 

                
 

     
            

 Informações sobre a profissão - nome da profissão, código de ocupação, nível de 

qualificação do EQF, descrição sintética da profissão, descrição do percurso da educação 

formal (incluindo gráficos), procedimentos relacionados a exames que confirmam 

a aquisição de qualificações na profissão, documentos formais que confirmam 

a realização; 

 Resultados da aprendizagem na profissão - um banco de dados de descrições de 

qualificações e resultados de aprendizagem para a profissão obtida no sistema formal de 

educação profissional; 

 Expectativas dos empregadores – competências esperadas pelos profissionais dos 

empregadores alemães, polacos e portugueses identificados como resultado da pesquisa2, 

competências pessoais e sociais esperadas e competências-chave; 

 Instituições educativas - uma lista de instituições educacionais e portais públicos de 

internet, onde se pode encontrar a instituição educacional correta ou o assunto de 

desenvolvimento profissional que lhe interessa. 

 

O acesso aos módulos é possível de duas maneiras: 

1) selecionando o item apropriado no menu principal na guia "Profissões" (Figura 2) – 

o usuário será redirecionado para a base de conhecimento sobre a profissão no país 

selecionado, 

2) selecionando o módulo apropriado para uma ocupação de página inicial para o portal (Fig. 

3) - o Usuário foi redirecionado para o conhecimento selecionado sobre uma profissão no 

seu país de origem. 

Na versão em inglês do módulo de gama da ‘Página Inicial’ para o portal redireciona para 

o módulo "Informações sobre uma profissão" para o país ou módulo 'expectativas dos 

empregadores' Fig. 4. 

                                                           
2 Report Comparative study of assumed formal education effects for the professions of electrician and automotive 

technician with the expectations of employers on the labour market in Germany, Poland and Portugal, Wyższa 

Szkoła Ekonomiczno-Społeczna in Ostrołęka, Instytut Technologii i Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy 

in Radom,  Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka z o.o. in Ostrołęka, Handwerkskammer in Erfurt, Associação 

Intercultural Amigos da Mobilidade in Barcelos, Project Title: “Recognition of vocational qualifications for the 

purpose of transfer on the European job market”. 



                                                                                                                                 

                
 

     
            

 

Fig. 2. O acesso aos módulos dos itens do menu principal do portal 

 

 

Fig. 3. O acesso ao módulo do portal principal 



                                                                                                                                 

                
 

     
            

 

Fig. 4. O acesso aos módulos da homepage do portal na versão em Inglês 

 

Depois de selecionar o item de produto / módulo relevante o utilizador é redirecionado 

para uma página com os dados disponíveis (Fig. 5). O portal mostra o caminho da Página atual 

sob o menu principal e a estrutura do portal no menu lateral à direita. 

Menu lateral para a profissão selecionada inclui todos os 4 módulos de informação sobre 

a profissão na Polônia, Alemanha e Portugal. O modulo "Expectativas dos Empregadores" é um 

uniforme de documentos para todos os países e por esta razão está no topo do menu. A seleção 

de idioma determina o idioma do conteúdo da página de exibição: 

 Por exemplo, para a língua polaca, todas as informações sobre competições na Polônia 

são exibidas em polaco, enquanto a informação sobre ocupações na Alemanha e em 

Portugal é exibida em inglês. Da mesma forma para alemão ou português, todas as 

informações sobre a competição são exibidas no idioma nativo e informações de outros 

países em inglês, 

 Para a opção ‘Inglês’, todo o conteúdo em todo o portal é exibido em inglês. 



                                                                                                                                 

                
 

     
            

 

Fig. 5. Exemplo de página com o módulo "Informações de ocupação" para a profissão: mecânico de 

veículos a motor com a indicação da página atual na estrutura do portal e a colocação do menu de 

subpágina 
 

4. AUTO-AVALIAÇÃO DAS COMPETENCIAS PROFISSIONAIS 

Uma ferramenta para autoavaliação de competências profissionais, separadamente para 

a profissão de eletricista e mecânica de veículos a motor, permite obter informações sobre 

a compatibilidade ou discrepância de competências profissionais em relação às expectativas 

dos empregadores polacos, alemães e portugueses. O acesso à ferramenta de autoavaliação para 

uma determinada profissão é possível a partir do menu principal do portal (Figura 6) ou da 

página principal (Figura 7). 

Depois de selecionar a profissão apropriada, o usuário é redirecionado para a página onde 

o questionário de diagnóstico está localizado (Figura 8). 



                                                                                                                                 

                
 

     
            

 

Fig. 6. Acesso a Ferramenta de Auto-Avaliação a partir do menu principal 

 

 

Fig. 7. Acesso á ferramenta de Autoavaliação a partir da página inicial 

 



                                                                                                                                 

                
 

     
            

 

Fig. 8. Autoavaliação de competências profissionais no exemplo da profissão de mecânico de 

veículos automóveis (excerto) 

 

O questionário de diagnóstico contém uma lista de capacidades profissionais, sociais 

e competências chave. O usuário preenchê-lo de acordo com o estado atual, avaliando suas 

capacidades numa escala de 5 pontos: onde "5" significa um nível muito bom de domínio das 

habilidades e "1" um nível muito baixo de habilidades avaliadas. 

O questionário de diagnóstico foi dividido em quatro partes: habilidades profissionais 

para cada competência, competências sociais e competências chave. Ao preencher 

o questionário, todos os campos devem ser marcados. 

Depois de preencher o questionário, clique em "Mostrar gráfico", que permitirá ao 

usuário exibir uma apresentação gráfica da autoavaliação. Os gráficos ilustram o nível de 

autoavaliação das competências profissionais, sociais e principais (linhas horizontais pretas) 

em relação às competências esperadas pelos empregadores polacos, alemães e portugueses 

(gráfico de barras). Um exemplo de uma apresentação gráfica do nível de autoavaliação de 

competências é mostrado na Fig. 9. A escala horizontal (números de 1 a n) são habilidades 

específicas cujos nomes são apresentados na legenda. Na parte inferior da tela de resultados de 



                                                                                                                                 

                
 

     
            

autoavaliação de competências, há informações gerais para o usuário, por exemplo, sobre 

a possível necessidade de desenvolvimento profissional (competências profissionais, sociais ou 

principais) para atender às expectativas do empregador e dar-lhe chance de trabalhar no país 

selecionado. 

Os resultados da autoavaliação das competências profissionais podem ser impressos - ícone 

à direita.  

 

 
Fig. 9. Os resultados da análise da autoavaliação de competências profissionais na profissão de veículos 

motorizados em relação às expectativas dos empregadores (excerto) 

A figura indica (retângulo vermelho) o ícone "imprimir"” 

 

  

 

 

 

 



                                                                                                                                 

                
 

     
            

5. CONTACTOS 

 Perguntas e sugestões sobre o funcionamento do portal "transVETjob.eu" podem 

ser direcionadas para pessoas indicadas na guia "Contato" - por telefone ou email E-mail 

(Figura 10). 

 

Fig. 10. Acesso ás instruções de operação da plataforma TI 

 

 

 

 

 

 


