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COMUNICADO DE IMPRENSA
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA

Relatório revela o valor oculto das qualificações de nível 5 para os
decisores políticos no domínio do ensino e da formação
As qualificações que correspondem ao nível 5 do Quadro Europeu de
Qualificações (QEQ) são apelativas para os formandos porque abrem
perspetivas em vários domínios – emprego imediato, progressão na carreira e
aprendizagem contínua. Simultaneamente, a sua focalização nas competências
técnicas e de gestão avançadas torna-as valiosas aos olhos dos empregadores.
Estas qualificações são tradicionalmente associadas a programas com ciclos de
estudos de curta duração do ensino superior. Contudo, cerca de 50% das
qualificações de nível 5 do QEQ encontram-se noutros contextos: no ensino e na
formação profissional iniciais e contínuos, no ensino geral ou até completamente
fora do sistema formal de ensino e formação. A análise detalhada disponibilizada
pela recente publicação do Cedefop, Qualifications at level 5: progressing in a
career or to higher education (Qualificações de nível 5: progredir na carreira ou
prosseguir para o ensino superior) indica o verdadeiro peso que estas
qualificações representam para o mercado de trabalho, demonstrando também
de que forma os decisores políticos podem utilizar o QEQ para melhorar os
subsistemas de ensino e formação, e reforçar as ligações entre eles. Mais
concretamente, pode ajudar os decisores políticos a determinar se o conjunto de
qualificações dos respetivos países apresenta falhas em termos de opções que
sejam atrativas tanto em termos do mercado de trabalho como do ensino
superior. Por conseguinte, podem usar o nível 5 como uma plataforma para o
desenvolvimento de novas qualificações, como já se verifica em vários países
europeus.
Existe mais informação disponível na nota informativa do Cedefop O
potencial oculto das qualificações de nível 5
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).

Para aceder ao arquivo completo de Notas Informativas, consulte a página
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/briefing-notes.aspx
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###
Leia os comunicados de imprensa do Cedefop:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/press-releases.aspx
Subscreva o boletim informativo eletrónico gratuito do Cedefop:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/newsletters.aspx
Subscreva as notas informativas do Cedefop: briefingnotes@cedefop.europa.eu
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Tel.: +30 2310 490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
Sobre o Cedefop
O Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop), uma
agência da União Europeia sediada em Salónica, Grécia, apoia as políticas europeias no
âmbito do ensino e formação profissional. www.cedefop.europa.eu
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