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1. Sumário:
O projecto “Implementar o Quadro Europeu das Qualificações no Desporto” faz parte de um processo que
existe há mais de dez anos que pretende ligar todos os stakeholders do sector do desporto (autoridades
públicas, parceiros sociais - empregadores e representantes dos empregados, o movimento desportivo
europeu, entidades formadoras e organizações de s uporte tais como EOSE) a redes europeias/organizações
específicas no sentido de colaborarem um as com as outras no campo da educação e formação (VET) . No final
do ano de 2005, um comité estratégico designado “Aliança Europeia para o Desenvolvimento da Força de
Trabalho do Desporto” (European Sport Workforce Development Alliance) foi criado para unir os principais
stakeholders e as redes europeias que trabalham no sector do desporto tendo em vista a partilha e discussão
de temas relacionados com o desenvolvimento da força de trabalho do desporto europeu. Os stakeholders
activos nesta Aliança coordenada pelo EOSE são a Associação Europeia de Empregadores do Desporto
(EASE), o Comité Olímpico Europeu (EOC), a Organização Europeia Não governamental do Desporto
(ENGSO), UNI-EUROPA (UNIMEI), a Rede Europeia de Ciências do Desporto, Educação e Emprego
(ENSSEE), a Associação Europeia de Saúde e Condição Física (EHFA) e o gabinete do Desporto da UE.
Este é um resultado directo do projecto “Vocasport”, financiado pela Comissão Europeia (Unidade de Desporto),
no âmbito do programa comunitário Leonardo da Vinci, desenvolvido, em 2004, sob a coordenação científica do
Observatório Europeu do Desporto e do Emprego (EOSE). Neste trabalho mais de 100 dos principais
stakeholders provenientes dos 25 países da EU foram convidados a comentar um relatório provisório sobre a
situação, tendências e perspectivas da educação e formação (VET) no desporto, na Europa, e a apresentar as
suas ideias relativamente às principais acções a serem desenvolvidas . Estes consideraram que o processo de
Copenhaga/QEQ fornecia as principais respostas aos problemas do sector. Em particular, a implementação da
flexibilidade e transparência nos sistemas de educação e formação (VET) do desporto foi visto como uma
maneira de combater quatro das principais fraquezas dos sistemas desportivos nacionais: a) carreiras curtas; b)
elevada mobilidade dos trabalhadores; c) predomínio das aprendizagens não formais; d) numerosos voluntários
sem nenhum reconhecimento das suas competências.
Três áreas de actividades, relacionadas com QEQ, foram consideradas prioritárias pelos stakeholders do sector
do desporto:
1) Desenvolver uma estrutura europeia das actividades e das profissões do sector do desporto
com a descrição das competências relacionadas, baseada nos níveis e descritoresdo QEQ;
2) Estabelecer e reforçar as relações entre as autoridades nacionais da s qualificações e os
representantes do sector do desporto a nível nacional e europeu no sentido de promover uma
visão comum sobre as qualificações e a estrutura das qualificações no sector do desporto;
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3) Desenvolver e difundir os princípios e os mecanismos que sustentam a implementação do
processo de Copenhaga/QEQ no sector do desporto seguido de uma avaliação da sua situação
real.
2. Metodologia:
A metodologia compreende cinco fases principais:
Ø Uma avaliação da situação em cada um dos 25 países membros, progr essos e dificuldades, e
propostas para superá-las;
Ø A elaboração de uma síntese provisória, incluindo propostas;
Ø Um processo de consulta dirigido aos stakeholders e baseado na síntese;
Ø Uma revisão do documento seguindo as observações dos stakeholders;
Ø A submissão do documento revisto junto dos stakeholders, numa conferência formal, para aprovação
final e decisões a tomar.
3. Resultados:
Os principais resultados previstos são a produção de:
§ “Guia” comum com os princípios, metodologia e principais conteúdos para desenvolver uma estrutura
sectorial europeia comum das actividades do sector do desporto, das profissões do desporto e
competências/resultados de aprendizagem relacionadas, definindo um dispositivo comum
europeu para qualificações do desport o relacionadas com o QEQ ;
§ “Guia” comum com os princípios, metodologia e principais conteúdos para desenvolver uma
cooperação eficaz entre os sistemas nacionais de qualificações, classificações e autoridades e
os seus contrapartes representantes do sector do desporto a nível nacional e europeu;
§ “Guia” comum com os princípios, metodologia e principais conteúdos para integrar no sector do
desporto os princípios, métodos e ferramentas do QEQ incluindo a transferência e a acumulação
de créditos, a validação das aprendizage ns não-formais e informais, e a garantia da qualidade da
avaliação das qualificações.
Estes “Guias” serão adaptados às necessidades do sector a partir de experiências anteriores ocorridas numa
escala menor (“boas práticas” de subsectores do desporto) e/ou de documentos produzidos pelos grupos de
trabalho técnico. Serão divulgados junto de todo o sector, numa primeira fase junto de decisores políticos e
entidades formadoras. Será estabelecida uma organização para actualizar regularmente estes documentos.
Considerando a força das redes europeias e das organizações que participam no projecto, esperamos uma
grande mobilização do sector, tendo por objectivo a implementação do QEQ no sector do desporto, baseada
nestes princípios, métodos e ferramentas, em pelo menos 2/3 dos países da UE antes de 2010.
4. Parceria:
Nome do parceiro
1 EOSE – European Observatoire of Sport and Employment
2 UNI-EUROPA (EURO-MEI)
3 EOC – European Olympic Committees
4 INCUAL – Instituto Nacional de las Cualificaciones
5 EASE – European Association of Sport Employers
6 ENSSEE – European Network Sports Science, Education &
Employment
7 EHFA – European Health and Fitness Association
8 IDP – Instituto do Desporto de Portugal
9 SkillsActive
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www.eose.org
www.union-network.org
www.eurolympic.org
www.mec.es/educa/incual
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www.enssee.de
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www.idesporto.pt
www.skillsactive.org
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