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10 anos do 
Quadro Europeu de Qualificações (QEQ)

O que é o QEQ e como funciona?

O QEQ é um quadro de referência 
comum de oito níveis baseados 
em resultados da aprendizagem.
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O QEQ abrange todos os tipos e  
níveis de qualificações, servindo de 
dispositivo de tradução entre os 
diferentes Quadros Nacionais de 
Qualificações (QNQ) dos países 
participantes.

Quais são os objetivos do QEQ?

O QEQ visa melhorar a transparência e a comparabilidade 
das qualificações das pessoas.

Visa igualmente:

modernizar os sistemas de  
educação e formação,

aumentar a empregabilidade, a mobilidade 
e a integração social dos cidadãos,

articular todos os tipos de aprendizagem 
e facilitar a validação dos resultados da 
aprendizagem.

O que são resultados da aprendizagem?

Os resultados da aprendizagem  
expressam o que se espera que uma pessoa 
saiba, compreenda e seja capaz de fazer.

Descrevem o conteúdo das qualificações 
e esclarecem o que se pode esperar dos 
aprendentes.

Favorecem a progressão na aprendizagem, 
permitindo comparar e conjugar aprendizagens 
adquiridas em diferentes contextos (formal, não 
formal ou informal).
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Que países participam no QEQ?

39   

países participam  
atualmente no QEQ.

34   
já associaram os seus  

QNQ ao QEQ.

Como foi o QEQ desenvolvido?

Participam no desenvolvimento e na 
aplicação do QEQ e dos QNQ várias partes 
interessadas nos domínios da educação /
formação e do emprego, bem como a 
sociedade civil.

Todas as qualificações com um nível 
do QEQ assentam em mecanismos de 
garantia da qualidade que asseguram a 
fiabilidade dos seus níveis e conteúdos.
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Quais são as vantagens do QEQ?

Os cidadãos (trabalhadores/
aprendentes) podem…

…compreender melhor o que as suas 
qualificações significam em termos do que 
devem saber, compreender e ser capazes 
de fazer.

…compreender o nível da sua qualificação em 
todos os países europeus e a sua relação com 
outras qualificações.

…encontrar emprego ou prosseguir a 
aprendizagem com maior facilidade.

Os prestadores de serviços de 
educação e formação podem…

 

 
…compreender mais facilmente o conteúdo, o nível 
e, logo, o valor das qualificações das pessoas que 
desejam prosseguir a sua aprendizagem. 
 
 
 
…comparar e avaliar mais facilmente as qualificações 
adquiridas em países e contextos distintos.

Os empregadores podem…

…compreender melhor o que os potenciais 
trabalhadores sabem, compreendem e são 
capazes de fazer.

…comparar e interpretar mais facilmente as 
qualificações obtidas pelos candidatos em 
diferentes países e instituições.

…comparar as qualificações dos candidatos 
estrangeiros com as qualificações nacionais, 
para entender a sua relevância e adequação às 
necessidades da empresa ou do setor.

Os organismos de 
reconhecimento das 
qualificações podem...

…aceder a informações úteis para 
avaliar melhor as qualificações de 
outro país, nomeadamente no que 
se refere ao nível e ao conteúdo 
das mesmas.

… reconhecer mais facilmente as 
qualificações estrangeiras.

Fontes
• Recomendação relativa ao Quadro Europeu de Qualificações: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=PT
• Oportunidades de aprendizagem e qualificações na Europa: https://ec.europa.eu/ploteus/pt
• Resultados da aprendizagem: http://www.cedefop.europa.eu/pt/events-and-projects/projects/learning-outcomes
• Inventário dos Quadros Nacionais de Qualificações: 

http://www.cedefop.europa.eu/pt/events-and-projects/projects/national-qualifi cations-framework-nqf/european-inventory
• Registo dos grupos de peritos da Comissão: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=PT 
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