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Resumo O projeto EUPALT tem como finalidade aumentar a qualidade, a transparência e a 

compatibilidade dos programas de formação no âmbito da dislexia, através do estabelecimento de 

uma relação entre o plano de formação da Associação Europeia de Dislexia e os resultados de 

aprendizagem do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ). A finalidade será alcançada através da 

conjugação do plano de formação da Associação Europeia de Dislexia (com um foco no QNQ) com 

os planos de formação individuais ou institucionais. Assim, o EUPALT permite uma autoavaliação 

das competências e qualificações de instituições e de profissionais que tradicionalmente são oriundos 

de várias áreas de formação, incluindo a aprendizagem informal, uma vez que não existe um quadro 

comum de formação na maioria dos 27 países da Comunidade Europeia (EUPALT, 2013).Trata-se 

de um projeto coordenado pelo Instituto VINCO-Verein Interdisziplinare Cooperative (Áustria), que 

tem como parceiros as seguintes instituições de sete países: a S.I.N.N. Avaliação (Áustria), a Direção 

de Educação Local Kütahya (Turquia), a Universidade Siauliai (Lituânia), a Associação Europeia de 

Dislexia (UK; Bélgica), a Universidade do Minho (Portugal); a INFOSOC – Cooperação informática, 

social e cultural (Áustria), e a Escola de Medicina de Hamburg (Alemanha). Referências 

bibliográficas: EUPALT (2013). Textos produzidos no âmbito do projeto. Retirados em 10 de junho 

de 2013 de http://www.dyslexia-project.eu/. Nota: Este projeto foi financiado pela Comissão 

Europeia. Este poster reflete apenas a visão do autor e a Comissão não pode ser considerada 

responsável por qualquer uso que possa ser feito a partir da informação nela contida. 
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