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COMUNICADO DE IMPRENSA 

 
 

Quadros de qualificações levantam novos desafios políticos 

Os quadros de qualificações baseados nos resultados da aprendizagem já são atualmente 
um fenómeno global. Mais de 30 países da Europa estão a introduzir quadros nacionais de 
qualificações abrangentes. Para que estes quadros de referência obtenham sucesso a 
longo prazo, será contudo necessário desenvolver ligações estreitas com outras políticas e 
práticas de educação e de mercado de trabalho, sensibilizar os cidadãos sobre a sua 
utilização e assegurar uma participação ativa dos parceiros sociais em todas as fases do 
processo. 

Na última nota informativa do Cedefop intitulada Quadros de qualificações na Europa: 
desenvolver as ligações certas, são analisadas as diferentes fases de introdução dos 
quadros nacionais de qualificações e apresentados os desafios com que os decisores 
políticos se deparam na colocação em prática dos quadros de qualificações. O Centro tem 
participado ativamente no desenvolvimento conceitual e prático do Quadro Europeu de 
Qualificações e acompanha de perto o desenvolvimento e implementação dos quadros 
nacionais. 

Numa conferência internacional intitulada «Mudança para uma abordagem baseada nos 
resultados de aprendizagem e o seu impacto: balanço das políticas e práticas europeias» 
organizada pelo Cedefop em Salónica nos dias 21 e 22 de novembro de 2013, foram 
discutidas as repercussões desta mudança em diversas políticas e práticas de ensino e 
formação, incluindo ao nível dos novos quadros de qualificações. 

A Nota Informativa encontra-se disponível em nove línguas (alemão, espanhol, 
francês, grego, inglês, italiano, lituano, polaco e português) e em dois formatos (pdf 
ou e-book otimizados para tablets e smartphones), em:  
http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/22181.aspx?wt.mc_id=PR201312BN-
EN&utm_campaign=PR201312BN-EN 
 
Para aceder ao arquivo completo de Notas Informativas, consulte a página 
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/briefing-notes.aspx 
 
Research paper: Analysis of NQF level descriptors 
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Sobre o Cedefop  
O Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop), uma agência da 
União Europeia sediada em Salónica, Grécia, apoia as decisões políticas a nível europeu, no 
domínio do ensino e da formação profissionais. http://www.cedefop.europa.eu 
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