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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A. SÍNTESE DA PROPOSTA

A aprendizagem ao longo da vida tornou-se crucial numa Europa caracterizada por mutações 
económicas e sociais rápidas e pelo envelhecimento demográfico. A necessidade de um 
desenvolvimento e reconhecimento contínuos dos saberes, das aptidões e das competências 
dos cidadãos é fundamental para a competitividade e a coesão social da UE.

Os obstáculos existentes impedem não só o acesso dos cidadãos ao ensino e à formação, como 
também inviabilizam a conjugação de qualificações obtidas em instituições distintas. 
Dificultam a mobilidade dos cidadãos no mercado de trabalho europeu e a realização de uma 
verdadeira aprendizagem ao longo da vida.

O QEQ tem por objectivo principal funcionar como instrumento de tradução e ponto de 
referência imparcial para efeitos de comparação das qualificações dos diversos sistemas 
educativos e de formação, reforçando a colaboração e a confiança mútua entre as partes 
interessadas pertinentes. A sua acção contribuirá não só para aumentar a transparência como 
também para facilitar a transferência e a aplicação das qualificações nos diferentes sistemas e 
níveis de ensino e de formação a nível nacional e internacional.

O elemento central do QEQ consiste num conjunto de oito níveis de referência que 
constituirão um ponto de referência comum para as autoridades responsáveis pela educação e 
pela formação a nível nacional e sectorial. Estes oito níveis compreendem um leque total de 
qualificações, desde as obtidas no final do ensino e da formação de carácter obrigatório às 
concedidas ao mais alto nível de estudos do ensino superior e do ensino e da formação 
profissionais.

Os principais utilizadores do QEQ serão as entidades responsáveis pelos sistemas e quadros 
de qualificações a nível nacional e/ou sectorial.

B. COMENTÁRIOS DO RELATOR DE PARECER

O QEQ deverá constituir um quadro de cooperação e um instrumento que permita reforçar a 
confiança mútua entre as partes interessadas a nível nacional e as organizações sectoriais a 
nível internacional implicadas no ensino e na formação.

O relator de parecer observa que, para que a aplicação do QEQ seja coroada de êxito, as 
autoridades nacionais do ensino e da formação e as partes interessadas a nível sectorial 
deverão subscrever o projecto a título voluntário. O objectivo do QEQ deverá também 
desenvolver laços mais estreitos entre os sistemas nacionais de qualificações. O relator de 
parecer apoia o ponto de vista segundo o qual a elaboração de quadros nacionais de 
qualificações aumenta as possibilidades de êxito do QEQ.

O relator de parecer considera igualmente que a criação do QEQ deve apoiar-se em tudo o 
que foi criado e que constitui já uma característica dos sistemas de ensino europeu, incluindo 
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os resultados alcançados no quadro do processo de Bolonha.

Além disso, salienta a importância do reconhecimento mútuo dos saberes, das aptidões e das 
competências dos cidadãos que se tornou essencial para a competitividade e a coesão social 
da União Europeia, bem como para a mobilidade individual.

Assinala ainda que a decisão de aplicar o QEQ, tomada a nível nacional ou sectorial, deve 
assentar num compromisso de garantia da qualidade. A introdução de sistemas de garantia da 
qualidade em todos os níveis pertinentes do ensino da formação – e, também, no que diz 
respeito ao próprio processo de cooperação – é fundamental para o estabelecimento da 
confiança mútua. As Conclusões do Conselho sobre a garantia da qualidade em matéria de 
ensino e formação profissionais, de Maio de 2004, a Recomendação relativa à continuação da 
cooperação europeia com vista à garantia da qualidade do ensino superior, de Fevereiro de 
2006, e as normas e orientações em matéria de garantia da qualidade no espaço europeu do 
ensino superior representam os documentos de referência mais importantes neste contexto.

Por último, o relator de parecer está convicto de que deve ser concedida uma atenção 
particular às repercussões que uma abordagem como a utilizada para o QEQ, centrada nos 
resultados da aprendizagem, incluindo os da aprendizagem informal e não formal, pode ter na 
classificação dos saberes, dos aptidões e das competências.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 1

(1) O desenvolvimento dos conhecimentos, 
das aptidões e das competências dos 
cidadãos é fundamental para a 
competitividade e a coesão social da 
Comunidade. Convém, assim, promover e 
melhorar a participação na aprendizagem ao 
longo da vida e a utilização de qualificações 
a nível nacional e comunitário.

(1) O desenvolvimento e o reconhecimento 
dos conhecimentos, das aptidões e das 
competências dos cidadãos são
fundamentais para a competitividade e a 
coesão social da Comunidade. Convém, 
assim, promover e melhorar a participação 
na aprendizagem ao longo da vida e a 
utilização de qualificações a nível nacional e 
comunitário.

  
1 Ainda não publicado em JO.
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Alteração 2
Considerando 8

(8) A presente recomendação é compatível 
com o quadro do espaço europeu do ensino 
superior e os indicadores de ciclos de 
estudos adoptados aquando da reunião de 
Ministros do ensino superior em Bergen, em 
Maio de 2005.

(8) A presente recomendação baseia-se no
quadro do espaço europeu do ensino 
superior e nos indicadores de ciclos de 
estudos acordados aquando da reunião de 
Ministros do ensino superior de 45 países 
europeus em Bergen, em Maio de 2005, no 
quadro do processo de Bolonha.

Justificação

É importante ter em conta o que foi criado e constitui já uma característica do ensino 
europeu.

Alteração 3
Considerando 8 bis (novo)

(8 bis) As Conclusões do Conselho de Maio 
de 2004 relativas à garantia da qualidade 
no ensino e na formação profissionais1, a 
Recomendação do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 15 de Fevereiro de 2006, 
relativa à continuação da cooperação 
europeia com vista à garantia da qualidade 
do ensino superior, de 15 de Fevereiro de 
20062, e as normas e orientações em 
matéria de educação e formação 
profissionais no espaço europeu de ensino 
superior, acordadas pelo Ministros do 
ensino superior aquando da reunião em 
Bergen, em Maio de 2005, contêm 
princípios comuns para a garantia da 
qualidade que devem reger a aplicação do 
quadro europeu de qualificações.
------------------
1 Doc. 9599/94
2 JO L  64, de 4.3.2006, p. 60

Alteração 4
Recomendação 4 bis (nova)
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4 bis. Promover e aplicar os princípios de 
garantia da qualidade em matéria de 
educação e formação previstos no Anexo II 
aquando do estabelecimento de 
correspondências entre as qualificações do 
ensino superior e da educação e formação 
profissionais dos sistemas nacionais de 
qualificações e do quadro europeu de 
qualificações.

Alteração 5
Anexo I, nota de rodapé **

**  O indicador de definição do primeiro 
ciclo de estudos no quadro de qualificações 
do espaço europeu do ensino superior 
corresponde aos resultados da aprendizagem 
de nível 6 do QEQ.

** O indicador de definição do primeiro 
ciclo de estudos no quadro de qualificações 
do espaço europeu do ensino superior, 
acordado pelos Ministros do ensino 
superior aquando da reunião em Bergen, 
em Maio de 2005, no quadro do processo 
de Bolonha, corresponde aos resultados da 
aprendizagem de nível 6 do QEQ.

Alteração 6
Anexo I, nota de rodapé ***

*** O indicador de definição do segundo 
ciclo de estudos no quadro de qualificações 
do espaço europeu do ensino superior 
corresponde aos resultados da aprendizagem 
de nível 7 do QEQ.

**** O indicador de definição do segundo 
ciclo de estudos no quadro de qualificações 
do espaço europeu do ensino superior, 
acordado pelos Ministros do ensino 
superior aquando da reunião em Bergen, 
em Maio de 2005, no quadro do processo 
de Bolonha, corresponde aos resultados da 
aprendizagem de nível 7 do QEQ.

Alteração 7
Anexo I, nota de rodapé ****

**** O indicador de definição do terceiro 
ciclo de estudos no quadro de qualificações 
do espaço europeu do ensino superior 
corresponde aos resultados da aprendizagem 
de nível 8 do QEQ.

**** O indicador de definição do terceiro 
ciclo de estudos no quadro de qualificações 
do espaço europeu do ensino superior,
acordado pelos Ministros do ensino 
superior aquando da reunião em Bergen, 
em Maio de 2005, no quadro do processo 
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de Bolonha, corresponde aos resultados da 
aprendizagem de nível 8 do QEQ.

Alteração 8
Anexo II, título

Princípios da garantia de qualidade em 
matéria de educação e de formação

Princípios comuns da garantia de qualidade 
em matéria de ensino superior e educação e 
de formação profissionais no contexto do 
quadro europeu de qualificações.
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