Salónica, 4 de fevereiro de 2016

COMUNICADO DE IMPRENSA
Muitos quadros de qualificações na Europa estão agora operacionais
Os quadros nacionais de qualificações (QNQ) na Europa têm vindo a registar um
rápido desenvolvimento, passando de um instrumento de descrição dos
sistemas de qualificações para um meio de reforma e modernização dos
mesmos.
A maioria dos países europeus tem vindo a desenvolver QNQ ao longo da última
década, impulsionados pela recomendação do Parlamento Europeu e do
Conselho de 2008 sobre o Quadro Europeu de Qualificações. Após uma fase
inicial de conceção e adoção formal dos quadros nacionais, muitos destes estão
agora a atingir a maturidade.
Os quadros de qualificações já atingiram a fase operacional em 23 países
europeus. A existência de quadros plenamente operacionais contribui para
promover a transparência e a comparabilidade das qualificações dos diferentes
países e sistemas educativos. Além disso, beneficiam diretamente os
profissionais dos sistemas de educação e formação e a generalidade dos
cidadãos, por exemplo através da disponibilização de bases de dados de
qualificações e da inclusão de níveis europeus de qualificações nos diplomas
nacionais e no suplemento Europass.
À medida que os QNQ se desenvolvem, vão assumindo novas funções. Alguns
QNQ assumem um papel regulador ou reformista e influenciam diretamente o
modo de estabelecimento das normas relativas às qualificações, de conceção
dos programas curriculares e de integração dos resultados da aprendizagem nas
práticas de educação e formação.
Para mais informações sobre os mais recentes desenvolvimentos em matéria de
quadros de qualificações, consulte a nota informativa do Cedefop sobre Quadros
de Qualificações na Europa – a consolidação.
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Sobre o Cedefop
O Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop) é uma
agência da União Europeia sediada em Salónica, Grécia, que apoia a definição da
política europeia no domínio do ensino e formação
profissional. www.cedefop.europa.eu
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