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RELATÓRIO  

2º REUNIÃO DO CLUSTER APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA  

 

TEMA: INSTRUMENTOS PARA A TRANSPARÊNCIA DE COMPETÊNCIAS E QUALIFICAÇÕES EUROPASS 

LOCAL: CEARTE-CENTRO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ARTESANATO-COIMBRA 

 

 

A 2ª reunião do Cluster Aprendizagem ao Longo da Vida decorreu no dia 13 de Julho de 2010, de acordo com 

programa e lista de participantes integrados no anexo 1, tendo-se registado as ausências dos representantes 

do CNO da Escola Secundária de Campos de Melo, na Covilhã, do CNO do CRISFORM e da ANQ. 

 

 

DECURSO DA REUNIÂO 

 

No período da manhã e após as boas vindas proferidas pelo Director do CEARTE, foi feita a apresentação do 

programa de trabalho, por Rui Barbosa, elemento da coordenação do Cluster ALV, tendo-se seguido a 

apresentação, pela signatária, elemento da mesma coordenação, das linhas estratégicas que permitem 

identificar o conteúdo temático das reuniões deste Cluster, em 2010. 

Seguiram-se as apresentações da signatária e de Catarina Oliveira, membro da Coordenação do Centro Nacional 

Europass, de acordo com o programa de trabalho. 

As respectivas intervenções encontram-se no anexo 2, tendo merecido, por parte dos participantes, particular 

debate, principalmente no âmbito da clarificação de alguns instrumentos Europass. 

No período da tarde foi submetida à consideração de todos os participantes a possibilidade de promoverem 

sessões idênticas ao nível local, com convite a outras instituições que tenham interesse na abordagem do 

tema. 

A resposta dos participantes foi bastante positiva, tendo ficado o compromisso de apresentarem, junto da 

coordenação do Cluster ALV, as suas propostas de realização destes eventos, ainda em 2010. 

No período da tarde foi apresentada, por Rui Barbosa, a avaliação da actividade do Cluster no âmbito do 1º 

semestre, cuja intervenção se encontra no anexo 3. 

Foi registada, por alguns participantes, os aspectos positivos de que se reveste a inclusão de temas de 

interesse para o Cluster, a serem abordados nas reuniões do mesmo.  
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Refira-se a este respeito a intervenção do representante do CRC do Centro de Formação Profissional do IEFP, de 

Portalegre, que atribuiu ao tema em debate o motivo da sua deslocação a esta reunião em Coimbra.  

 

 

CONCLUSÔES 

Registam-se, com agrado, os seguintes aspectos: 

1- a boa aceitação do tema em debate; 

2- a importante intervenção dos participantes; 

3-o compromisso assumido por alguns participantes, na indicação de temas de interesse, para serem 

abordados em futuras reuniões do Cluster; 

4-a proposta de desmultiplicação da sessão em diferentes locais, promovidas pelos CRC e com as participações 

de outras instituições, a decorrer até final de 2010; 

5-a concordância dos participantes relativamente aos temas propostos para as 3ª e 4ª reuniões do Cluster. 

 

 

Lisboa, 14 de Julho de 2010 

 

Lúcia Mestre  

 

 


