Salonica, 7 de março 2018

COMUNICADO DE IMPRENSA
Quadros de qualificações na Europa:
uma interminável história de sucesso
À medida que países em toda a Europa concebem os seus quadros nacionais de
qualificações (QNQ), a questão do valor acrescentado e do contributo dos
quadros para as políticas e práticas assume uma posição de destaque.
Embora cada QNQ seja único, estando organicamente integrado no tecido do
sistema de ensino e formação de cada país, os quadros partilham muitas
características. Baseiam-se nos resultados da aprendizagem, promovem a
coerência das qualificações e reúnem os intervenientes de todos os setores.
Graças ao progresso dinâmico do desenvolvimento dos QNQ, vários quadros
nacionais fornecem atualmente «mapas» abrangentes das qualificações
nacionais e das relações entre si. Esta maior transparência entre sistemas e
fronteiras tem ajudado a promover a integração e a comparabilidade das
qualificações a nível europeu.
Recentemente, tem aumentado o debate em torno da utilidade dos quadros para
os empregadores, os candidatos a emprego e, de uma forma mais geral, os
cidadãos. Nalguns países, os indicadores de nível dos quadros são usados para
auxiliar os empregadores na seleção, recrutamento e desenvolvimento
profissional dos trabalhadores, fundamentando, por exemplo, a criação de vagas
de emprego. Noutros países, esses indicadores têm ajudado a integrar as
qualificações do setor privado nos sistemas nacionais de qualificações ou
servido de base à validação da aprendizagem não formal e informal.
Consulte a nova nota informativa do Cedefop sobre a evolução do papel dos
quadros de qualificações para conhecer, de um modo geral, os progressos
alcançados e os desafios que subsistem.
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.
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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.
Ligue-se a nós
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