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Salónica, 8 de fevereiro de 2016 

 
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

À medida que os quadros nacionais de qualificações vão ganhando 
forma, os seus benefícios tornam-se visíveis em toda a União 

Europeia 
 

No seguimento do desenvolvimento e da introdução progressiva dos quadros 
nacionais de qualificações (QNQ), os países europeus começam agora a avaliar 
as suas experiências, e os múltiplos papéis e vantagens oferecidas pelos 
quadros estão gradualmente a emergir: 
 

• Os quadros nacionais de qualificações oferecem aos decisores 
políticos uma visão mais abrangente do panorama de qualificações 
nos respetivos países. Promovem ainda a utilização dos resultados 
de aprendizagem como um instrumento de descrição e de 
classificação das qualificações, aumentando desta forma a sua 
transparência. 

• Em alguns países, os QNQ servem como ponto de referência para a 
identificação, a documentação, a avaliação e o reconhecimento da 
aprendizagem adquirida em contextos não formais e informais. 

• Noutros países, os quadros de qualificações são utilizados como uma 
«ponte» para a enorme variedade de atividades de aprendizagem 
que têm lugar fora do sistema formal de ensino e formação. 

• Os QNQ estão a contribuir para o reforço das ligações entre a 
educação e a formação iniciais e contínuas. 

• Os níveis dos quadros, que refletem a classificação atribuída pelos 
países às qualificações, surgem agora nos diplomas e nas bases de 
dados de qualificações. Vinte países já atribuem diplomas e 
certificados que incluem uma referência aos quadros nacionais de 
qualificações e ao nível do Quadro Europeu de Qualificações a que 
correspondem. 

• Além disso, em alguns países, os QNQ ajudaram os parceiros sociais 
e outros decisores políticos a identificar lacunas na oferta de 
qualificações existente. Inspiraram o desenvolvimento de novas 
qualificações, especialmente as de nível 5 do Quadro Europeu de 
Qualificações, assumindo um papel ativo na renovação das 
qualificações e dos programas curriculares. 

 
Contudo, o impacto dos QNQ dependerá, em última análise, da sua capacidade 
para influenciar positivamente os utilizadores finais, sejam eles alunos ou 
formandos, empregadores ou entidades educativas e formadoras. 
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Para mais informações, descarregue a nova Nota Informativa do Cedefop sobre 
os desenvolvimentos recentes no domínio dos quadros nacionais de 
qualificações. 

### 

Leia os comunicados de imprensa do Cedefop aqui. 

Subscreva as outras publicações do Cedefop (boletim informativo, revista, notas 
informativas, etc.) criando uma conta de utilizador no nosso sítio Web. 

 
 

Contacto 
Responsável de imprensa: Rosy Voudouri  
Tel.: +30 2310 490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Diretor do Departamento de Comunicação: Gerd Oskar Bausewein 
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) 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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