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PROJECTO “NOT PATIENTS BUT CITIZENS WITH RIGHTS” 

“Certificado Europeu de Prestação de Cuidados:  

Formação Profissional Essencial na Área Social” 

 

No passado dia 2 de Outubro o Projecto NPBCWR - Not 

Patients, But Citizens with Rights - apresentou os 

resultados do trabalho de dois anos na sua Conferência 

Final em Ljubljana, Eslovénia, organizada pela CUDV 

DRAGA, que é o parceiro esloveno deste Projecto. 

 

Com este Projecto pretendeu-se dar continuidade ao trabalho desenvolvido em parcerias 

anteriores e criar um pacote de formação comum a diversos países europeus, dirigido a 

cuidadores de primeira linha a intervir na área social. Esta formação tem por base os 

Princípios Básicos Europeus de Formação para a Prestação de Cuidados na Área Social 

(BESCLO) que cobrem 8 áreas de conhecimento consideradas por empregadores, formadores e 

entidades governamentais na UE como fundamentais para desenvolver um trabalho com um 

mínimo de padrões de qualidade e constitui o âmago do Certificado Europeu de Prestação de 

Cuidados (ECC). 

 

Para alcançar tal objectivo, realizou-se um programa para Formação de Formadores ECC e 

posteriormente a Formação de Trabalhadores e Candidatos à área de prestação de cuidados. 

O desafio foi criar um curso que possa ser generalizado a qualquer país europeu, com as 

devidas adaptações às questões próprias de cada nação (enquadramento legal, designações, 

entre outros aspectos). Esta abordagem foi testada através de pilotos de formação nos vários 

países envolvidos, com sucesso.  

 

Não há dúvida que o ECC surgiu como uma das primeiras certificações verdadeiramente 

transnacionais na área social da prestação de cuidados, contituindo um modo efectivo de 

estabelecer uma base europeia comum de conhecimentos e valores, de acordo com o 
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compromisso coletivo estabelecido com os fundamentos 

preconizados pela Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No balanço dos resultados do projecto NPBCWR e discussão acerca do futuro ECC, seus 

projectos e desafios, podemos concluir que já partilhamos uma filosofia europeia na área da 

prestação de cuidados. Importa agora assegurar que são postas em prática as directrizes da 

Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência das Nações Unidas, assinada e ratificada 

pelos paises membros da UE, procurando personalizar os serviços de apoio apostando na 

formação dos cuidadores quer formais quer informais, disseminando as boas práticas.  
 

 

  

Aproximar os serviços às pessoas, tendo estes que se adaptar às necessidades dos utilizadores, 

procurando realizar um apoio centrado no indivíduo com vista a uma melhoria qualidade de 

vida, é um dos objectivos deste projecto que continuará a ser trabalhado por todos nós! 

 

 

 

 


