
STAKEHOLDERS DO PROJETO TRUST

Aumentar a transparência para as competências e qualificações no setor da Indústria;

Aumentar a oferta formativa em países com menor envolvimento nesta temática;

Promover novas oportunidades de aprendizagem através de um perfil de EFP acessível e orientado para a 

empregabilidade, o que irá fazer com que o sistema de EFP fique mais orientado para os desafios do setor;

Promover a diversidade linguística, ao criar um glossário nas várias línguas das parceiros e formações piloto.

  

Jovens em formação inicial (I-VET);

Formandos com experiência na área;

Profissionais que trabalham em Ensaios Destrutivos e não possuem a qualificação exigida 

ou precisam melhorar as suas competências através de formação contínua (C-VET);

Formadores / Professores;

Especialistas europeus de EFP e representantes da indústria;

Agências Nacionais para a Qualificação.
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RESULTADOS DO PROJETO  TRUST
A qualificação europeia de Técnico de Ensaios Destrutivos (EQF nível 4) sobre Ensaios Destrutivos 

de juntas soldadas, alinhada com as necessidades industriais e os requisitos normativos, com o ob-

jetivo de melhorar a qualidade do Sistema de Ensino e Formação Profissional (EFP) a nível europeu;

Um processo de Reconhecimento e Validação de Competências (RVC) que dará a oportunidade aos 

profissionais que já trabalham em Testes Destrutivos, mas não possuem a qualificação formal de 

reconhecer as suas competências;

Uma diretriz com informação sobre as condições de acesso a esta nova qualificação e percursos de 

aprendizagem alinhados com uma abordagem de aprendizagem ao longo da vida;

Um manual que inclui metodologias pedagógicas inovadoras, exercícios práticos e ferramentas de 

avaliação desenvolvidas para uma implementação harmonizada da qualificação de Técnico Europeu 

de Ensaios Destrutivos.


