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Resumo 

O QEQ é um instrumento que visa promover a mobilidade dos 
trabalhadores e dos estudantes entre países e a sua aprendizagem ao 
longo da vida através da correspondência dos sistemas nacionais de 
qualificações. Analisando a importância, a execução e os primeiros 
resultados, é possível concluir que, apesar de a execução do QEQ poder 
ter no geral uma apreciação positiva, é possível identificar algumas 
questões que suscitam um desafio concreto a uma execução plena e 
fiável do mesmo. Contudo, há um apelo à continuação da execução do 
QEQ, desde que preenchidas as condições devidas. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 
 

AAP Atividade de Aprendizagem pelos Pares 

AT Áustria 

BE Bélgica 

BE-F Bélgica - Comunidade valã 

BE-VL Bélgica - Comunidade flamenga 

BG Bulgária 

BIBB Bundesinstituts für Berufsbildung (Instituto Federal para a Educação 

e a Formação Profissionais) 
CAC Conhecimentos, Aptidões e Competências 

CEDEFOP Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional 

CEEP Centro Europeu dos Empregadores e Empresas que fornecem 

Serviços Públicos 
CLR Convenção de Lisboa sobre o Reconhecimento 

CY Chipre 

CZ República Checa 

DE Alemanha 

DG EAC Direção-Geral da Educação e da Cultura 

DG EMPL Direção-Geral do Emprego, dos Assuntos Sociais e da Inclusão 

DG MARKT Direção-Geral do Mercado Interno e dos Serviços 

DK Dinamarca 

DQR Deutscher Qualifikationsrahmen (Quadro Alemão de Qualificações) 

ECTS Sistema Europeu de Transferência de Créditos 

ECVET Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação Profissionais 

EE Estónia 

EFP Ensino e Formação Profissionais 

EL Grécia 

EM Estado-Membro 

ENIC-NARIC Rede Europeia de Centros de Informação – Centro Nacional de 

Informação sobre o Reconhecimento Académico (e Profissional) 

EQAVET Quadro de Referência Europeu de Garantia de Qualidade para o 

ES Espanha 

ES Ensino Superior 
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ESCO Taxonomia Europeia de Qualificações, Competências e 
ETF Fundação Europeia para a Formação 

ETUC Confederação Europeia dos Sindicatos 

EUA Associação Europeia das Universidades 

EUCIS-LLL Plataforma da Sociedade Civil Europeia para a Aprendizagem ao 

FI Finlândia 

FR França 

GC QEQ Grupo Consultivo do QEQ 

HQR Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulabschlüsse (Quadro de 

Qualificações do Ensino Superior Alemão) 
HR Croácia: 

HU Hungria 

IE Irlanda 

IS Islândia 

ISFOL Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei 

Lavoratori (Instituto Italiano para o Desenvolvimento da Formação 

Profissional dos Trabalhadores) 
IT Itália 

KMK Kultusministerkonferenz (Conferência Permanente dos Ministros da 

Educação e dos Assuntos Culturais dos Estados Federais da 

República Federal Alemã) 
LI Liechtenstein 

LT Lituânia 

LU Luxemburgo 

LV Letónia 

MAC Método Aberto de Coordenação 

MT Malta 

NDE Normas e Diretrizes Europeias 

NL Países Baixos 

NLQF Nederlands kwalificatiekader (Quadro de Qualificações Neerlandês) 

NO Noruega 

OEAD Österreichischer Austauschdienst (Agência austríaca para a 

Mobilidade e Cooperação Internacionais na Educação, Ciências e 

OIT Organização Internacional do Trabalho 

PALV Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida 
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PCN Ponto de Coordenação Nacional 

PE Parlamento Europeu 

PES Serviços Públicos de Emprego 

PIAAC Programme for the International Assessment for Adult 

Competencies (Programa de Avaliação Internacional das 
PISA Programme for International Student Assessment (Programa de 

PL Polónia 

PLOTEUS Portal de Oportunidades de Aprendizagem no Espaço Europeu 

PQF Krajowych Ram Kwalifikacji (Quadro de Qualificações Polaco) 

PT Portugal 

QEQ Quadro Europeu de Qualificações 

QF Quadros de Qualificações 

QF EHEA Quadro Europeu – Espaço Europeu do Ensino Superior 

QNQ Quadro Nacional de Qualificações 

REM-QEQ Processo de Correlacionamento do QEQ 

RO Roménia 

SE Suécia 

SI Eslovénia 

SK Eslováquia 

TK Turquia 

UE União Europeia 

UEAPME União Europeia do Artesanato e das Pequenas e Médias Empresas. 

UK Reino Unido 

UK (SCOT) Reino Unido, Escócia 

YH Myndigheten för yrkeshögskolan (Agência Nacional Sueca para o 

Ensino Superior Profissional) 
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SUMÁRIO 
O Quadro Europeu de Qualificações (QEQ) em matéria de aprendizagem ao longo da vida é 
um instrumento, estabelecido no contexto da cooperação europeia no domínio da Educação 
e da Formação, que tem por objetivo a promoção da mobilidade e da aprendizagem ao 
longo da vida dos trabalhadores e dos estudantes. O sumário contém uma apresentação 
concisa dos resultados deste estudo, fazendo uma avaliação da importância, execução e 
resultados do QEQ. Por último, apresentamos as conclusões e recomendações. 

Pertinência do QEQ em termos da aprendizagem ao longo da vida 

O QEQ tem por objetivo fazer a correspondência entre os sistemas nacionais de 
qualificações dos diferentes países com um quadro europeu de referência comum de oito 
níveis. Na Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril de 2008, 
relativa à  criação do Quadro Europeu de Qualificações para a aprendizagem ao longo da 
vida (2008/C 111/01), os Estados-Membros são convidados a: 

 correlacionar os seus sistemas de qualificações nacionais com o Quadro Europeu de 
Qualificações até 2010; 

 indicar o nível QEQ em cada nova qualificação até 2012; 

 recorrer a uma abordagem baseada nos resultados da aprendizagem para definir e 
descrever qualificações, e a promover a validação da aprendizagem não formal e 
informal; 

 promover e aplicar os princípios de controlo de qualidade em matéria de ensino e 
formação; 

 designar um ponto de coordenação nacional. 
 

A necessidade de fomentar a aprendizagem ao longo da vida enquanto componente de 
base do modelo social europeu, assim como de facilitar a mobilidade dos trabalhadores e 
dos estudantes através de uma maior transparência dos sistemas de qualificações é 
considerada fundamental dada a evolução demográfica, a rapidez das mudanças a nível 
social, tecnológico e económico, bem como a globalização em curso e a mobilidade atual 
dos trabalhadores entre a Europa e países terceiros. Através do QEQ, os sistemas de 
qualificação e de ensino tornam-se mais passíveis de comparação e transparentes, 
acabando por promover a mobilidade dos trabalhadores e dos estudantes entre países, a 
mobilidade entre sistemas de ensino e um maior número de oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida. 
A criação do QEQ e a execução da recomendação têm sido amplamente promovidas a nível 
europeu, estão intimamente ligadas à agenda europeia em matéria de ensino 
(designadamente no que diz respeito ao EFP e ao ES) e respeitam o princípio da 
subsidiariedade. Além disso, há uma dinâmica clara, à escala mundial, no sentido do 
estabelecimento de quadros de qualificações.  
Existem diferentes tipos de quadros de qualificações (quadros de comunicação, de reforma 
e de transformação). O QEQ, enquanto QQ, é considerado como um quadro de 
comunicação (um dispositivo de tradução). Os QNQ que são concebidos, criados e 
executados nos EM representam os três tipos de quadros. 
De um ponto de vista teórico, a lógica de intervenção do QEQ parece ser sólida. O QEQ 
continha objetivos claros (promover a mobilidade e a aprendizagem ao longo da vida para 
os trabalhadores e estudantes), e os quadros de qualificações parecem ser uma ferramenta 
altamente pertinente para o prosseguimento destes objetivos ao proporcionarem uma 
maior transparência e comparabilidade entre os sistemas de qualificações. Contudo, apesar 
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de o QEQ se destinar ao mercado de trabalho, na sua conceção está mais orientado para a 
política de ensino, e menos para o mundo do trabalho. 
O QEQ está, em termos do seu objetivo geral e da sua estrutura, intimamente relacionado 
com outras iniciativas e ferramentas europeias da área do ensino (como o ECVET (Sistema 
Europeu de Créditos do Ensino e Formação Profissionais), o Europass, o EQAVET (Quadro 
de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e a Formação Profissionais), 
as ESG (Normas e Diretrizes Europeias), QE EHEA (Quadro Europeu – Espaço Europeu do 
Ensino Superior), a validação da aprendizagem não formal e informal) sendo que, em 
teoria, estas iniciativas se apoiam mutuamente. Contudo, ainda é muito cedo para 
identificar totalmente os efeitos destas iniciativas e o seu impacto no funcionamento do 
QEQ, pois ainda estão numa fase inicial de desenvolvimento. Além disso, o QEQ está 
também relacionado com iniciativas que são da responsabilidade de outras Direções-Gerais 
(DG), como a taxonomia «Qualificações, Competências e Profissões Europeias» (ESCO) (DG 
EMPL e DG EAC), e a Diretiva 2005/36, relativa ao reconhecimento das qualificações 
profissionais (Diretiva «Qualificações Profissionais») (DG MARKT). Relativamente a esta 
última, é possível identificar algumas diferenças notórias, uma vez que o QEQ é um sistema 
de oito níveis que tem por base os resultados, enquanto a Diretiva inclui um sistema de 
cinco níveis que tem por base as variáveis introduzidas. Recomenda-se, pois, o 
alinhamento entre ambos os sistemas.  

Execução do QEQ para a aprendizagem ao longo da vida 

Na Recomendação relativa ao QEQ, os Estados-Membros concordaram, entre outros 
aspetos, em trabalhar na correspondência das suas qualificações para os níveis 
estabelecidos no QEQ. De acordo com o princípio da subsidiariedade, a Comissão Europeia 
só pode desempenhar um papel de dinamização. Para incentivar os Estados-Membros a 
seguirem o que é preconizado na Recomendação, estão disponíveis vários instrumentos no 
âmbito do Método Aberto de Coordenação. O método aberto de coordenação foi «concebido 
para ajudar os Estados-Membros a desenvolverem progressivamente as suas políticas». A 
partir de pesquisas anteriores sobre o Método Aberto de Coordenação (MAC) em outros 
domínios da política, é possível extrair condições que são de importância crucial para uma 
execução bem-sucedida do MAC, nomeadamente: 1) participação política de 
preparação; 2) preocupação comum; 3) elevado nível de institucionalização; 4) definição 
de objetivos, valores de referência e indicadores específicos; 5) participação e cooperação 
das partes interessadas, e 6) existência de conflito entre Estados-Membros com incentivo 
para (ou relutância em) agirem. As principais conclusões são estruturadas de acordo com 
estas condições (as conclusões são descritas a nível da UE e dos Estados-Membros).  

1) Participação política preparatória 
No passado, foram frequentemente tomadas medidas que conduziram a uma maior 
sensibilização relativamente a um tópico, ou ao envolvimento no mesmo. Para que um 
domínio da política possa continuar a ser desenvolvido, é necessário que exista uma 
determinada base. E esta noção aplica-se sem dúvida a nível da UE onde muitos Estados-
Membros têm de estar familiarizados com o tópico, mas também a nível dos próprios 
Estados-Membros onde é necessário que o domínio da política disponha já de algum 
historial. 
 
A nível da União Europeia:  

 O QEQ foi objeto de um longo período de desenvolvimento antes de ter sido 
concretamente formalizado através de uma Recomendação prevista no Tratado. 

 As partes interessadas a nível da UE estão fortemente empenhadas. 
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 A Recomendação relativa ao QEQ tem por base uma série aprofundada de estudos e 

consultas.  
 
A nível dos Estados-Membros: 

 Existem diferenças significativas entre os Estados-Membros no tocante às suas posições 
de partida. Alguns Estados-Membros já tinham quadros instituídos, ou tinham 
experiência na abordagem «resultados da aprendizagem»; outros não. 

 A maioria dos Estados-Membros já estava envolvida no projeto QEQ muito antes da 
Recomendação de 2008, mas persiste a dúvida sobre se todas as partes interessadas 
relevantes, ou seja, empregadores, trabalhadores e o setor do ensino, estiveram 
envolvidas a nível dos Estados-Membros ao ponto de gerarem uma apropriação mútua 
da questão. 

 Na maioria dos países, foram realizados estudos (por exemplo, consultas, estudos 
técnicos, levantamentos, estudos piloto) com o objetivo de criar uma fundamentação 
sólida para um QNQ e o correlacionamento relativamente ao QEQ. 

2) Preocupação comum 
Tem de haver uma preocupação comum entre os Estados-Membros relativamente à 
importância do desenvolvimento de um determinado domínio da política. Tem de haver um 
discurso europeu sobre o tópico para se conseguir uma noção (entendimento) semelhante 
relativamente às definições, aos instrumentos disponíveis, bem como um acordo em 
conseguir um determinado nível de qualidade. Como resultado, há que criar uma noção de 
responsabilidade partilhada que seja a principal força impulsionadora dos desenvolvimentos 
registados a nível das políticas e que também sirva de motivação para melhorar as políticas 
nacionais. 
 
A nível da União Europeia: 

 O QEQ assenta numa preocupação comum entre as partes interessadas a nível dos 
Estados-Membros e da UE. 

 Esta preocupação comum é, além disso, apoiada por notas e diretrizes de apoio aos 
Estados-Membros na execução da Recomendação de 2008. O processo pode ser 
definido como «aprender fazendo», pelo que a base de conhecimentos foi evoluindo ao 
longo do processo. Esta evolução é registada através de notas elaboradas pelo 
CEDEFOP e pela Comissão Europeia, que orientam os Estados-Membros ao longo do 
processo. 

 
A nível dos Estados-Membros: 

 Apesar de a terminologia utilizada na Recomendação relativa ao QEQ nem sempre estar 
em consonância com a de outras iniciativas europeias (p. ex., o conceito de 
«competência» é diferente), a linguagem é suficientemente clara para permitir aos 
Estados-Membros a correspondência com as suas próprias iniciativas. 

 No que diz respeito ao processo de requalificação, os Estados-Membros deparam-se 
com algumas dificuldades. As mais importantes têm a ver com a justificação da ligação 
entre descritores de nível do sistema/quadro nacional e o QEQ, e com a aplicação da 
abordagem «resultados da aprendizagem». Outras dificuldades dizem respeito ao 
posicionamento de certas qualificações (p. ex., certificado de conclusão de estudos), ao 
estabelecimento de procedimentos de validação da aprendizagem não formal e informal, 
e à aplicação de sistemas de controlo de qualidade adaptados à abordagem «resultados 
da aprendizagem». 
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 Continua a ser difícil ver de que modo a preocupação comum se desenvolve a «nível do 

terreno» (ou seja, das instituições de ensino, trabalhadores, empregadores e cidadãos). 
Para garantir a aplicabilidade do QEQ ao mundo do trabalho e do ensino a nível nacional, 
esta preocupação comum a nível do terreno tem de ser mais aprofundada. 

3) Institucionalização 
Um nível de institucionalização elevado significa que existe uma estrutura organizacional 
em que as pessoas trabalham de forma contínua na coordenação e melhoria de um setor 
específico. Alguém tem de assumir o papel de coordenador para coordenar um processo de 
cooperação em grande escala, como é o caso do MAC. 
 
A nível da União Europeia: 
 O MAC para a execução do QEQ, previsto no Tratado, foi concretizado através da 

Recomendação de 2008. 

 Para o período após abril de 2013, é necessário um novo mandato para o 
prosseguimento do trabalho de execução do QEQ a nível da União Europeia.  

 Os papéis e as responsabilidades a nível da União Europeia estão claramente definidos 
entre o Grupo Consultivo do QEQ (CG QEQ), Comissão Europeia, CEDEFOP, Conselho da 
Europa, Fundação Europeia para a Formação (ETF), EM e outras partes interessadas (p. 
ex., parceiros sociais). 

 Os recursos humanos no seio da Comissão Europeia para a coordenação do trabalho 
são, aparentemente, bastante limitados; contudo, não há qualquer indício de que este 
facto esteja a dificultar o seu papel de dinamização, que parece funcionar muito bem. 

 
A nível dos Estados-Membros: 
 A divisão dos papéis e das responsabilidades a nível dos Estados-Membros depende da 

intensidade da abordagem adotada relativamente à execução do QEQ, e há uma 
tendência para que as divisões de funções existentes entre grupos de partes 
interessadas sejam continuadas, apesar de, por vezes, serem recomendáveis ligeiras 
alterações nas estruturas. 

 Na maioria dos países, a execução da Recomendação relativa ao QEQ está nas mãos do 
Ministério da Educação (ou equivalente). Alguns países optam deliberadamente por 
posicionar a coordenação do desenvolvimento de um QNQ fora do Ministério da 
Educação, por posicionar o quadro de qualificações mais próximo do mercado de 
trabalho e por fazer uma apropriação mútua do quadro. Isto parece ter resultados 
positivos na orientação do quadro no sentido do mercado de trabalho. 

 
4) Definição de objetivos, valores de referência e indicadores específicos 
Quando não estão definidos objetivos, valores de referência e indicadores claros, é muitas 
vezes difícil desenvolver ações concretas e medir resultados. Assim, para ser bem-sucedido, 
um MAC deve incluir objetivos, valores de referência e indicadores específicos. 
 
A nível da União Europeia: 
 Foram definidos objetivos a nível da União Europeia e instituídos sistemas de 

monitorização adequados (p. ex., GC QEQ, dinamizado pela Comissão Europeia e pelo 
CEDEFOP). 

 Apesar de estarem definidas metas claras no quadro da estratégia UE2020 e do ET2020, 
não existe uma ligação explícita entre o QEQ e estas metas no que diz respeito à forma 
como o QEQ poderá contribuir para a concretização das mesmas (p. ex., relativamente 
à mobilidade profissional e na aprendizagem, bem como à participação na 
aprendizagem ao longo da vida). Há que acompanhar de perto a forma como o QEQ 
contribui para estas metas. 
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A nível dos Estados-Membros:  
 Os objetivos da Recomendação estão claramente definidos e os prazos-limite estão 

especificados. 

 No que diz respeito ao primeiro prazo-limite (correlacionamento dos sistemas nacionais 
para níveis do QEQ), a maioria dos países não vai concluir o seu relatório sobre 
correlacionamento dentro do prazo-limite previsto. Apesar disso, o atraso não vai 
constituir problema uma vez que todos os países participantes concluirão os seus 
relatórios sobre correlacionamento no prazo aproximado de dois anos. 

 Mais problemáticos são os progressos relativamente ao segundo prazo-limite, incluindo 
um correlacionamento ao nível QEQ adequado em cada nova qualificação e no 
documento Europass. Muitos países não começaram sequer a trabalhar nos 
procedimentos para garantir que isto irá acontecer, mesmo aqueles que já concluíram o 
seu relatório sobre correlacionamento. Este facto constitui uma preocupação, dado que 
este segundo passo dá aplicação concreta ao QEQ nos Estados-Membros. 

 
5) Participação e cooperação das partes interessadas  
A participação e a cooperação das partes interessadas é de importância crucial para o êxito 
do MAC, uma vez que, em teoria, o método deve supostamente funcionar das bases para o 
topo. As orientações e a coordenação a nível da comunidade só serão eficazes e 
sustentáveis se o programa for apoiado pelos Estados-Membros, pela sua sociedade civil, e 
aplicado ativamente a nível local.  
 
A nível da União Europeia:  
 Diferentes grupos de partes interessadas têm estado envolvidos desde o início e 

continuam envolvidos enquanto membros do GC QEQ. 

 Poderia ser incentivada uma participação mais estreita por parte de outras DG com um 
interesse natural na execução do QEQ (ou seja, a DG EMPL e a DG MARKT), de modo a 
aumentar a orientação do QEQ para o mercado de trabalho. 

 
A nível dos Estados-Membros: 
 É possível fazer uma distinção entre dois grupos de partes interessadas, nomeadamente 

as que estão relacionadas com o setor do ensino e do mercado de trabalho. 

 Em geral, o primeiro grupo (setor do ensino) tem um envolvimento mais aprofundado 
do que o segundo (partes interessadas relacionadas com o mercado de trabalho). 

 Parece difícil conseguir o envolvimento da vertente «mercado de trabalho», também 
devido à falta de interesse por parte dos empregadores que, em alguns países, 
consideram que o QEQ/QNQ não tem interesse para eles. Isto cria uma séria ameaça à 
desejada apropriação mútua dos QNQ e ao papel previsto para estes quadros 
relativamente ao mercado de trabalho. 

 
6) Existência de conflito entre Estados-Membros com incentivo para (ou 
relutância em) intervir 
Devido a um conflito de opiniões, os Estados-Membros com um incentivo para intervir 
tentarão persuadir os Estados-Membros relutantes a juntarem-se a eles no 
desenvolvimento de um determinado domínio de política. Se não existir qualquer conflito, 
não haverá qualquer debate e serão poucas as ações iniciadas. O mesmo se aplica a nível 
nacional, onde as partes mais relutantes terão de convencer-se da importância de uma 
prioridade nacional potencial. Para conseguir que um determinado tópico seja incluído na 
agenda nacional, alguém tem de estar absolutamente convencido da importância desse 
mesmo tópico e exercer pressões para conseguir mais apoio. 
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A nível da União Europeia: 
 A execução a nível da UE só pode ser bem-sucedida caso a execução a nível dos 

Estados-Membros seja digna de confiança. 

 Os países envolvidos encontram-se em níveis diferentes no que respeita à criação dos 
seus relatórios sobre correlacionamento relativamente aos QNQ e QEQ. Sentem 
necessidade de dar informações de retorno cruciais, apoiar outros EM e incentivar-se 
mutuamente na execução da recomendação. Há indícios de que alguns Estados-
Membros terão ajustado os seus relatórios sobre correlacionamento como resultado da 
pressão de outros Estados-Membros.  

 Até aqui, não se registaram grandes conflitos, mas existem riscos potenciais que põem 
em perigo a execução (p. ex., o posicionamento do certificado de conclusão de estudos 
no nível 4 ou 5, mas também os progressos relativamente ao segundo prazo-limite). O 
futuro dirá de que modo o MAC irá reagir a estes potenciais conflitos e se tem 
capacidade para resistir.  

 A Comissão Europeia e o CEDEFOP desempenham um papel de dinamização importante, 
evitando potenciais conflitos entre os Estados-Membros, lançando discussões com os 
Estados-Membros com bastante antecedência e utilizando Atividades de Aprendizagem 
pelos Pares para discutir potenciais conflitos numa fase inicial.    

 
A nível dos Estados-Membros:  
 De modo geral, é possível concluir que, nos países em que o QEQ está a ser utilizado 

como agenda de reformas, os conflitos entre diferentes partes interessadas (p. ex., 
entre os setores do ensino, entre o setor do ensino e os empregadores), são mais 
prementes do que em países onde o QEQ é executado de uma forma mais técnica, uma 
vez que não está a influenciar os sistemas estabelecidos ou os quadros instituídos. 

 Em alguns países, a execução técnica prévia conduz a debates e a conflitos que 
convidam a transformações mais profundas dos sistemas de ensino a longo prazo. 

 

Resultados do QEQ em termos da aprendizagem ao longo da vida 

Na literatura sobre quadros de qualificações, é possível encontrar avaliações críticas sobre 
o impacto dos quadros de qualificações. Como resultado, alguns autores alegam que falta 
uma base de dados validados para a execução de quadros de qualificações. Outros referem 
que a mudança para os resultados da aprendizagem pode destabilizar as estruturas de 
ensino existentes e desviar a atenção de problemas de ensino nacionais mais prementes 
(como o abandono escolar precoce). Apesar de estes relatos serem considerados como 
contraponto à «mera crença nas políticas», as provas concretas de que os quadros de 
qualificações não produzirão impactos são tão questionáveis como as provas concretas do 
contrário. Para dar uma opinião clara e razoável sobre os resultados, há primeiro que 
definir quais as categorias de impactos que os quadros de qualificações pretendem obter. 
Em segundo lugar, há que ser realista sobre o que é passível de ser medido e concluído 
segundo critérios de razoabilidade considerando o prazo da execução. Para conseguir uma 
avaliação equilibrada dos resultados da execução da recomendação relativa ao QEQ, há que 
estabelecer uma distinção entre três categorias de resultados: produção, resultados e 
impacto.  

 É possível concluir que a produção da totalidade do projeto QEQ até à data é 
satisfatória para a maior parte das partes interessadas envolvidas e está a progredir de 
acordo com os planos. A Recomendação de 2008 e o trabalho preparatório 
despoletaram inúmeras atividades nos Estados-Membros e a nível europeu, que estão 
claramente relacionadas com os objetivos finais da Recomendação. Uma falha grave é o 
facto de a conclusão da segunda fase do correlacionamento estar em dúvida. 
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 Os resultados do projeto QEQ, definidos como aumento da transparência e da 

participação das partes interessadas, quase quatro anos após a publicação da 
Recomendação, são promissores sendo contudo, nesta fase, insuficientes para a 
concretização dos objetivos finais de melhorar a mobilidade dos trabalhadores e dos 
estudantes e intensificar a aprendizagem ao longo da vida. Os domínios em que os 
progressos foram insuficientes estão relacionados com a execução da abordagem 
«resultados da aprendizagem», a participação das partes interessadas, o 
estabelecimento de sistemas de controlo de qualidade, e a continuação do 
estabelecimento de procedimentos de validação da aprendizagem não formal e informal, 
a nível nacional. 

 Não é possível tornar suficientemente visível neste momento o impacto dos principais 
objetivos do QEQ, nomeadamente um maior grau de aprendizagem ao longo da vida e 
uma maior mobilidade dos trabalhadores e dos estudantes. Em primeiro lugar, ainda é 
(quase 4 anos após a Recomendação) relativamente cedo para ver o impacto, e apenas 
existem registos episódicos, como é o caso de países onde os quadros de qualificações 
facilitam a validação dos anteriores estudos e a comparabilidade dos sistemas nacionais. 
Em segundo lugar, devido à falta de progressos relativamente aos resultados 
pretendidos, a obtenção do pleno impacto a curto prazo continua em dúvida. 

Conclusões 

A execução da Recomendação relativa ao QEQ constitui um projeto de prestígio, 
abrangente e desafiante à escala comunitária, que exige um elevado grau de compromisso 
das partes interessadas, a nível da UE e nacional. Analisando a pertinência, a execução e 
os primeiros resultados deste projeto, é possível concluir que a execução da Recomendação 
relativa ao QEQ pode ser considerada como exemplo de um MAC bem-sucedido. 
Contudo, é possível tirar as seguintes conclusões críticas, referindo alguns desafios e 
questões técnicas importantes que poderão constituir uma ameaça a uma execução plena e 
fiável da Recomendação relativa ao QEQ.  

 Não existe qualquer ligação específica entre o QEQ e as metas da UE que 
foram estabelecidas no quadro da estratégia UE2020 e do ET2020. Há que explicar 
melhor de que modo o QEQ poderá contribuir para a concretização destas metas (p. 
ex., relativamente à participação na aprendizagem ao longo da vida). 

 Há uma falta de participação de outras DG (Comissão Europeia) que poderiam 
ter um interesse natural na execução do QEQ (ou seja, a DG EMPL e a DG MARKT). 
Este aspeto poderia ser desenvolvido de forma a aumentar a orientação do QEQ 
para o mercado de trabalho. 

 Existiam diferenças entre os Estados-Membros no que diz respeito ao ponto de 
partida. Alguns dos Estados-Membros já tinham quadros estabelecidos há muito 
tempo, enquanto outros ainda tinham de discutir e aplicar os princípios básicos. Esta 
diferença nas fases iniciais influenciou os progressos conseguidos em 
termos da execução da Recomendação do QEQ e da instituição de QNQ. 

 Existe uma discrepância clara entre o sistema de cinco níveis assente nas variáveis 
introduzidas da Diretiva 2005/36, relativa ao reconhecimento das qualificações 
profissionais (Diretiva «Qualificações Profissionais») e o resultado do sistema de 
oito níveis com base nos resultados. Recomenda-se o alinhamento entre ambos os 
sistemas.  

 Alguns EM deparam-se com dificuldades no processo de correlacionamento 
(primeiro prazo-limite para o correlacionamento dos sistemas nacionais 
relativamente aos níveis QEQ). Estas dificuldades dizem sobretudo respeito a: 
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o Justificação da ligação entre os descritores de nível do sistema / quadro 
nacional e o QEQ. 

o Progressos limitados na aplicação da abordagem «resultados da 
aprendizagem». 

o Posicionamento de certas qualificações no QNQ e subsequente 
correlacionamento das mesmas para o QEQ (a discussão sobre o 
posicionamento do certificado de conclusão de estudos que confere acesso 
ao ensino superior constitui um exemplo claro). 

o Ausência de procedimentos de validação estabelecidos para a aprendizagem 
não formal e informal. 

o Disputas entre o setor EFP e ES, dificultando a permeabilidade e a redução 
das barreiras tradicionais entre os dois subsistemas. 

o A forma como a prestação do ensino fora do setor formal (aprendizagem não 
formal e informal) é incluída e associada aos quadros nacionais. 

o Atenção insuficiente prestada ao apoio aos quadros e sistemas de 
qualificações através de procedimentos transparentes para assegurar a 
qualidade em sintonia com a abordagem «resultados da aprendizagem».  

 Parece ser difícil envolver as partes interessadas fora do setor de ensino formal 
e, mais especificamente, os beneficiários finais (parceiros sociais e cidadãos). Um 
dos grandes problemas está em conseguir o envolvimento da vertente 
«mercado de trabalho» devido à falta de interesse por parte dos empregadores 
que, em alguns países, consideram que o QEQ/QNQ não tem interesse para eles. 
Isto cria uma séria ameaça ao diálogo entre a vertente «educação» e a vertente 
«mercado de trabalho», à desejada apropriação mútua dos QNQ e ao papel previsto 
para estes quadros relativamente ao mercado de trabalho. 

 Muitos países, incluindo os que concluíram o seu relatório sobre o correlacionamento, 
não começaram sequer a trabalhar nos procedimentos para garantir a inclusão de 
um correlacionamento ao nível QEQ adequado em cada nova qualificação e 
documento Europass (segundo prazo-limite). 

 O Correlacionamento das qualificações internacionais constitui de algum modo 
um caso para testar o grau de comparabilidade dos QNQ. A questão principal está 
em saber se as qualificações, se não houver ações coordenadas, ficariam 
posicionadas aos mesmos níveis QEQ em todos os países. 

Como consequência de todas as questões acima referidas, a execução plena e fiável da 
Recomendação relativa ao QEQ poderia ser ameaçada por uma falta de confiança mútua. 
A diferença na forma como os países lidam com a execução poderá prejudicar a confiança 
dos Estados-Membros na execução do QEQ em países que não os seus. Para aumentar a 
confiança mútua, é absolutamente prioritário assegurar a participação de todas as partes 
interessadas na execução. E isto só poderá ser feito através da execução do segundo 
passo do processo de correlacionamento: indicação do nível do QEQ em cada nova 
qualificação. Existe uma dinâmica de criação de quadros de qualificações, mas essa 
dinâmica desaparecerá em breve quando as discussões passarem a envolver apenas 
decisores políticos de alto nível e partes interessadas bem informadas, e não o público mais 
alargado. Assim, na conclusão do segundo passo do correlacionamento, o início de debates 
de natureza prática no terreno sobre a função e funcionamento do QEQ deverá ser o 
principal objetivo no próximo ano até abril de 2013. Será através deste segundo passo que 
o QEQ poderá começar a causar impacto, pois só então será visto, utilizado e discutido 
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pelos utilizadores finais, criando um efeito de ‘guia’ e potenciando os resultados e o 
impacto do QEQ. 

Recomendações 

As seguintes recomendações sobre medidas adicionais podem ser apresentadas a várias 
partes interessadas. 

Ao Parlamento Europeu, à Comissão Europeia e a outras instituições a nível 
europeu: 

 Recomenda-se o prosseguimento do mandato do GC QEQ após abril de 2013, 
dada a importância que a execução do QEQ tem para o futuro mercado de trabalho 
e o sistema de ensino europeu; a tendência global de criação de quadros de 
qualificações; os esforços desenvolvidos a nível europeu e dos Estados-Membros 
com vista à criação de confiança mútua no quadro ou no sistema de qualificações 
nacional de cada um; e, por último, aquilo que já foi produzido e que impede o 
processo de estagnar. 

 Recomenda-se que, no novo período, o QEQ passe a ser menos uma agenda no 
domínio da educação e passe a ser mais uma agenda impulsionada pelo 
mercado de trabalho, que inclua um diálogo mais vivo entre as partes 
interessadas do setor da educação e do mercado de trabalho. Isto não acontecerá 
de um dia para o outro, mas no tempo que resta do período atual, há que conseguir 
progressos substanciais relativamente ao segundo passo no que diz respeito ao 
correlacionamento e atenuação dos obstáculos principais. 

 A avaliação que a CE vai ter de realizar sobre o período 2008-2013 terá de incluir 
uma visão retrospetiva mas, mais importante ainda, prospetiva sobre a forma 
como o QEQ pode ser melhorado em termos de conceção e execução de modo a 
garantir um maior entrosamento com a vertente «mercado do trabalho» e ter um 
impacto mais sensível no terreno.  

 Recomenda-se uma maior clarificação sobre a forma como o QEQ contribui 
para os objetivos principais da estratégia UE2020 e do quadro estratégico 
ET2020 (aprendizagem ao longo da vida e mobilidade dos trabalhadores e 
estudantes) através de uma definição mais clara do objetivo intermediário (como a 
execução da abordagem «resultados da aprendizagem», da criação de sistemas de 
qualidade e da criação de procedimentos de validação para a aprendizagem não 
formal e informal).   

 A nível da UE, recomenda-se uma maior participação de outras DG (DG EMPL e 
DG MARKT) para apoiar a mudança de uma agenda para a educação para uma 
agenda mais impulsionada pelo mercado de trabalho.  

 Recomenda-se um alinhamento mais aprofundado das ferramentas e 
iniciativas europeias e, em especial, a eliminação das discrepâncias entre o sistema 
de cinco níveis assente nas variáveis introduzidas da Diretiva 2005/36, relativa ao 
reconhecimento das qualificações profissionais (Diretiva «Qualificações 
Profissionais») e o sistema de oito níveis com base nos resultados, do QEQ.  

 

Ao GC QEQ e Estados-Membros: 

 Recomenda-se uma intensificação do enfoque na segunda fase do 
correlacionamento (indicando o nível QEQ adequado em cada nova qualificação, 
certificado e documento Europass). 
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 Recomenda-se a definição de calendários para a segunda fase do 
correlacionamento, bem como a elaboração e distribuição de diretrizes e, por 
último, a partilha de experiências e boas práticas relativamente à segunda 
fase.  

 Recomenda-se o aprofundamento e a execução da abordagem «resultados da 
aprendizagem», bem como de procedimentos de validação adequados para 
a aprendizagem não formal e informal. 

 Recomenda-se o aumento do enfoque na criação de sistemas de controlo de 
qualidade para todos os setores de ensino, tomando em consideração a abordagem 
«resultados da aprendizagem» para as qualificações. 

 

Aos Estados-Membros e partes interessadas a nível dos Estados-Membros: 

 Recomenda-se uma intensificação do envolvimento das partes interessadas do 
mercado de trabalho de modo a aumentar o compromisso, criar um sentimento 
de apropriação do QNQ/QEQ entre os beneficiários finais (cidadãos, trabalhadores e 
empregadores) e, por último, para incentivar o diálogo entre as partes interessadas 
da vertente «ensino» e «mercado de trabalho». 

 Recomenda-se o trabalho na segunda fase do correlacionamento: indicação do 
nível do QEQ para cada nova qualificação, e início de debates práticos a nível do 
terreno sobre a função e o funcionamento do QEQ.  

 Recomenda-se o aumento da transparência relativamente à forma como os 
níveis são associados para os beneficiários finais, através de uma melhor 
comunicação do QEQ aos beneficiários finais. 

 Recomenda-se o aprofundamento dos sistemas de controlo de qualidade com 
base nos resultados da aprendizagem para todos os setores do ensino 
(estudando a possibilidade de um sistema de CQ. 

 Recomenda-se o aprofundamento do trabalho de validação da aprendizagem 
não formal e informal, bem como o posicionamento da aprendizagem exterior ao 
setor da educação formal no QNQ.   


