Salónica, 24 de junho de 2019

COMUNICADO DE IMPRENSA
Os quadros nacionais de qualificações estão a ganhar um novo
ímpeto em toda a Europa
Os europeus têm agora melhores perspetivas em matéria de empregabilidade,
mobilidade e acesso ao prosseguimento de estudos. A revisão de 2017 do
Quadro Europeu de Qualificações para a aprendizagem ao longo da vida (QEQ),
um instrumento de referência que torna as qualificações nacionais mais legíveis
em toda a Europa, intensificou a sua aplicação em todos os países, sistemas e
instituições.
O Cedefop desempenhou um papel importante na conceção do QEQ e no
acompanhamento e apoio ao desenvolvimento dos quadros nacionais de
qualificações (QNQ). A Agência coopera estreitamente com a Comissão
Europeia, os Estados-Membros da UE, vários países terceiros, os parceiros
sociais e muitas outras partes interessadas, a fim de contribuir para assegurar
uma referência coerente, transparente e coordenada dos QNQ ao QEQ. A
utilização sistemática dos resultados da aprendizagem pelos quadros promove a
transparência e a comparabilidade das qualificações entre países e sistemas. O
progresso constante significa que se tornou impossível imaginar sistemas
europeus de educação e formação sem os quadros.
Trinta e nove países europeus estão atualmente a desenvolver 43 quadros
nacionais de qualificações, que atingiram diferentes fases de implementação.
Para mais informações sobre a forma como os países estão a proceder, consulte
a nova nota informativa do Cedefop.
Leia os comunicados de imprensa do Cedefop aqui.
Subscreva outros produtos mediáticos 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), uma
agência da União Europeia sedeada em Salónica, Grécia, presta apoio na definição de
políticas europeias no domínio do ensino e formação profissionais.
Ligue-se a nós
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