
Título Evento:  O Quadro Nacional de Qualificações 

Tipo de Evento e promotores (Conferência/Seminário/Jornadas/etc.):  Seminário promovido 

pela Agência Nacional para as Qualificações 

Data: 17 Novembro de 2010 
Local: Auditório VIII do Centro de Congressos 

de Lisboa 

Participante(s) do GEP/NEP: Marta Pile 

Objectivo: Apresentar o QNQ, instrumento essencial para o reconhecimento de competências , 

resultados de aprendizagem, no sentido de promover uma reflexão e divulgação do seu conteúdo. 

A apresentação esteve a cargo do Director da DGES, da Ministra da Educação, da Ministra do Trabalho 

e SS, e do Director da ANQ, tendo sido realçada a importância das qualificações e da formação ao 

longo da vida para a nossa população, e a relevância deste instrumento na internacionalização da mão-

de-obra europeia através do alinhamento do QNQ com o Quadro Europeu de Qualificações. 

 

Principais conclusões (resumo):  

 

 Sessão de Abertura 
Dr. António Morão Dias (Director-Geral da DGES), Isabel Alçada (ME), Mª Helena André 
(MTSS) 
 
Foi referida a nova realidade (graus Bolonha, 3 ciclos) e a necessidade de os traduzir em 
termos de competências (learning outcomes, a nova realidade dos ECTS, dos novos públicos e 
dos CET, referindo-se o QNQ como um instrumento essencial para a transparência do sistema. 
 
Oradores: Alexandra Marques (DGIDC), Mike Coles (UK), Paulo Feliciano (ANQ), Miguel Ralha 
(BAR), Joachim Calleja (Malta QC), Elsa Caramujo (ANQ), Magnólia Santos (DGES), Cristina 
Dimas (CECOA) 
 
Exemplos de valor acrescentado do QNQ: 

 Aumento da consistência das qualificações 

 Transparência para os empregadores 

 Aumento do tipo/diversidade das aprendizagens 

 Clarificação de percursos e progressões 

 Reforço da base de cooperação internacional, compreensão e comparação, fundamentais para 
a construção do espaço europeu de ensino superior 

 Diluir fronteiras: novos saberes (escola tradicional, escola vocacional e ñescolaò do trabalho); 
novos espaços (aprendizagem formal e informal), e novos tempos (LLL vs 1 formação para a 
vida) 

 Cria valor (porque valoriza o informal) 

 Aumenta confiança (certifica, torna relevante o informal) 

 Integra (liga a formação ao mercado de trabalho/sociedade civil) 
 
Está em curso o processo de referenciação  do QNQ ao Catálogo Europeu de Qualificações 
pelo grupo de trabalho criado em 2009/2010, cujo relatório deverá ser publicado em Fev. 2011: 
- deverá evidenciar a relação clara entre os níveis de qualificação do QNQ e os descritores de 
nível do QEQ 
- definir procedimentos para que  todos os novos certificados e diplomas passem a incluir uma 
referência ao QEQ. 
 

 Sessão de Encerramento 
Valter Lemos (IEFP) 
 
Pediu a divulgação do QNQ através da passagem de informação dos conteúdos deste 
seminário, recorrendo sempre que necessário a sessões de formação. 
 

 

Mais informações (endereços internet/endereço ficheiros PDF na pasta do servidor, programa, etc):  

Programa 
 



 

 

 

 

 


