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COMUNICADO DE IMPRENSA 

Como os quadros nacionais de qualificações aproximam os sistemas de 
educação e formação dos utilizadores finais 

 
Há mais de duas décadas que o Quadro Europeu de Qualificações (QEQ) e os quadros 
nacionais de qualificações (QNQ) contribuem para construir pontes entre os diferentes 
países e sistemas de educação e formação em toda a Europa. Reforçaram a confiança nas 
qualificações e nos sistemas para além das fronteiras, fazendo avançar a sua qualidade, 
transparência e comparabilidade.  

Muitos QNQ estão já plenamente operacionais, estando a ser atualizados e a apoiar 
sinergias entre as políticas e os instrumentos europeus, como a orientação, a validação e o 
Europass.  

O QEQ, baseado nos resultados da aprendizagem, é a plataforma central que interliga 
todos os QNQ em toda a Europa. Um total de 39 países participa no processo do QEQ, 
aprofundando e alargando os seus quadros e a sua cooperação. Estes países concentram-
se agora na melhoria da transparência do conteúdo e do perfil das qualificações individuais. 
Ao oferecerem informações integradas sobre qualificações através das suas bases de 
dados, estão também a alargar o seu alcance às partes interessadas e ao público em geral 
para além das suas fronteiras.  

A maior parte dos quadros inclui atualmente todas as qualificações formais reconhecidas a 
nível nacional obtidas no ensino e formação profissionais, no ensino geral, no ensino 
superior e no ensino para adultos. Nos últimos anos, têm também vindo a reunir 
qualificações adquiridas fora do ensino e da formação formais e a ajudar a validar a 
aprendizagem não formal e informal; estão a tornar-se verdadeiros mapas para a 
aprendizagem e orientação ao longo da vida e em todos os aspetos da vida. 

Paralelamente, os países têm vindo a procurar dados factuais sobre o valor acrescentado 
que os quadros oferecem aos diferentes grupos de utilizadores, incluindo responsáveis pela 
conceção de qualificações, estudantes e empregadores. Também têm vindo a realizar 
estudos de monitorização dos QNQ — os mais recentes dos quais na Eslovénia e na 
Grécia, estando previsto um também em Portugal — para compreender o estado atual de 
implementação e planear o futuro. 

Este ano marca mais um passo em frente na história dos quadros: a Comissão Europeia 
convidou os países participantes a conectar as suas bases de dados nacionais ao novo 
portal Europass, o que permite aos profissionais e ao grande público aceder a informação 
sobre qualificações.  

https://ec.europa.eu/futurium/en/europass/new-europass
https://ec.europa.eu/futurium/en/europass/new-europass
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Saiba mais sobre a evolução recente dos quadros de qualificações europeus e nacionais na 
última nota informativa do Cedefop. 

Leia os comunicados de imprensa do Cedefop aqui. 

Subscreva outros produtos de imprensa do Cedefop (boletim informativo, revista, notas informativas, 
etc.) criando uma conta de utilizador no nosso sítio Web. 

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

Chefe 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 o centro de 
referência da União Europeia para o ensino e formação profissional, competências e qualificações. 

Ligue-se a nós    
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