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Introdução 

Na véspera do Ano Europeu das Competências (2023), a validação e certificação do jogo BIG e a 

metodologia do workshop foram exploradas. No documento Metodologia de Workshop [link], a 

certificação e validação do jogo e workshop BIG é mais detalhadamente explicada. Neste 

documento pode encontrar informação sobre o tema da certificação e validação e o 

desenvolvimento futuro de micro-credenciais.  

Educação de adultos na Europa 

A educação de adultos foi identificada como um tópico central do Espaço Europeu da Educação para 

o período de 2021 a 2030. Melhora as perspetivas de emprego e fomenta o desenvolvimento 

individual e profissional, assim como a aprendizagem de competências transferíveis, tais como o 

pensamento crítico. A educação de adultos refere-se a uma série de atividades de aprendizagem 

formais e informais, tanto gerais como profissionais, realizadas por adultos após abandonarem a 

educação e formação iniciais.  

A União Europeia (EU) apoia a educação de adultos das seguintes formas: 

• Pilar Europeu dos Direitos Sociais: De acordo com o seu Plano de Ação, 60% de todos os adultos 

devem participar em formação todos os anos até 2030.  

• Agenda Europeia de Competências para uma competitividade sustentável, justiça social e 

resiliência (para indivíduos e empresas): fornece fundos como o Fundo Social Europeu Mais 

(ESF+) e Erasmus+.  

• A Resolução do Conselho sobre uma nova Agenda Europeia para a Educação de Adultos 2021-

2030 de 29 de novembro de 2021 esboça uma visão de como a educação de adultos deve 

desenvolver-se na Europa até 2030 nas cinco áreas prioritárias seguintes: 

o Governação da aprendizagem de adultos - com um forte enfoque nas estratégias nacionais 

pangovernamentais e nas parcerias entre partes interessadas; 

o Oferta e aproveitamento de oportunidades de aprendizagem ao longo da vida com 

financiamento sustentável; 

o Acessibilidade e flexibilidade para adaptação às necessidades dos adultos; 

o Qualidade, equidade, inclusão e sucesso na aprendizagem de adultos, enfatizando o 

desenvolvimento profissional, a mobilidade tanto dos aprendentes como do pessoal, e a 

qualidade; 

o As transições ecológica e digital e as necessidades de respetivas competências. 

• A orientação profissional descreve os serviços que ajudam as pessoas de qualquer idade a gerir 

as suas carreiras e a fazer escolhas educacionais, formativas e ocupacionais que são significativas 

para elas.  

• Grupos de Trabalho sobre a aprendizagem de adultos 2021-2025. Como parte da aprendizagem 

mútua, os Grupos de Trabalho concentram-se na partilha de informação sobre as reformas das 

políticas educativas nacionais, e inspiram mudanças positivas em toda a União Europeia. Os 

resultados dos Grupos de Trabalho irão inspirar perspetivas inclusivas, holísticas e de 

aprendizagem ao longo da vida, e reforçar sinergias entre educação, formação e outras políticas 

https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG-IO2-Workshop-Methodology-PT.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
https://www.consilium.europa.eu/media/53179/st14485-en21.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/53179/st14485-en21.pdf
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e financiamentos da UE que ajudem a alcançar o Espaço Europeu da Educação. 

(https://education.ec.europa.eu/about-eea/working-groups) 

• Rede de Coordenadores Nacionais para a aprendizagem de adultos 

(https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/national-coordinators-

implementation-european-agenda-adult-learning). Estas são as autoridades nacionais de cada 

país.  

• O perfil Europass pode ajudar as pessoas a planear a sua aprendizagem e desenvolvimento de 

carreira. O perfil pode ser usado por organizações - empregadores, organizações de voluntários, 

recrutadores, profissionais de orientação, organizações juvenis, instituições de educação e 

formação e outros - como parte do apoio e serviços que oferecem às pessoas. 

Credenciais Digitais Europeias 

As Credenciais Digitais são uma das ferramentas do Europass. As Credenciais Digitais Europeias para 

a Aprendizagem descrevem e certificam: 

• Qualificações (por exemplo, certificados profissionais, diplomas universitários e outros 

resultados de aprendizagem); 

• Atividades (por exemplo, participação em aulas e eventos de aprendizagem não formais); 

• Avaliações (por exemplo, transcrições de registos); e 

• Direitos (por exemplo, o direito de inscrição em oportunidades de aprendizagem, ou de assumir 

uma ocupação). 

 

Os indivíduos beneficiam do facto de terem credenciais digitais para se basearem num portfolio 

online que acompanha toda a sua aprendizagem enquanto controlam totalmente os seus dados. 

Podem reutilizar as suas credenciais para encontrarem um emprego ou candidatarem-se a mais 

formação e podem ter as suas credenciais verificadas em qualquer ponto da sua carreira, mesmo 

que a instituição que as emitiu tenha fechado, ou se os dados utilizados para as criar se perderem.  

As Credenciais Digitais Europass são registos digitais selados eletronicamente dados aos cidadãos 

para certificar a aprendizagem que estes tenham empreendido. Podem ser atribuídas para 

educação formal, formação, cursos online, experiências de voluntariado e muito mais.  

Uma das seguintes condições prévias, no entanto, é necessária:   

• Um selo eletrónico qualificado, em conformidade com o Regulamento da UE nº 910/2014 

(Regulamento eIDAS) para transações eletrónicas dentro do mercado interno europeu. Isto 

permite a verificação do emissor de um documento durante longos períodos de tempo. Os selos 

eletrónicos qualificados podem ser considerados como os equivalentes digitais dos selos de 

entidades legais em papel. De acordo com o Regulamento eIDAS, um selo eletrónico qualificado 

deve ser criado por um dispositivo eletrónico e baseado num certificado para um selo eletrónico. 

Tanto o dispositivo eletrónico como o certificado também têm de ser qualificados. 

• Um selo eletrónico avançado que está exclusivamente ligado ao criador do selo, capaz de 

identificar tal criador. É feito usando dados de criação de selo eletrónico que o criador pode, 

com um alto nível de confiança sob o seu controlo, usar para a sua criação, e está ligado aos 

https://education.ec.europa.eu/about-eea/working-groups
https://education.ec.europa.eu/about-eea/working-groups
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/national-coordinators-implementation-european-agenda-adult-learning
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/national-coordinators-implementation-european-agenda-adult-learning
https://epale.ec.europa.eu/en/resource-centre/content/national-coordinators-implementation-european-agenda-adult-learning
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dados com os quais se relaciona de tal forma que qualquer alteração subsequente nos dados é 

detetável.  

 

Rede Europeia de Qualificações 

Outra ferramenta Europass é o Quadro Europeu de Qualificações (EQF), um quadro de 8 níveis, 

baseado na aprendizagem e nos resultados para todos os tipos de qualificações que serve como 

ferramenta de tradução entre diferentes quadros de qualificações nacionais. Este quadro ajuda a 

melhorar a transparência, comparabilidade e portabilidade das qualificações das pessoas e torna 

possível a comparação de qualificações de diferentes países e instituições. 

O EQF cobre todos os tipos e todos os níveis de qualificações, e o uso de resultados de aprendizagem 

torna claro o que uma pessoa sabe, compreende e é capaz de fazer. O nível aumenta de acordo com 

o nível de proficiência, sendo o nível 1 o mais baixo e o 8 o mais alto. Mais importante, o EQF está 

intimamente ligado aos quadros nacionais de qualificações e pode, portanto, fornecer um mapa 

abrangente de todos os tipos e níveis de qualificações na Europa, que estão cada vez mais acessíveis 

através de bases de dados de qualificações. 

Os resultados da aprendizagem do EQF são definidos em termos de: 

• Conhecimento: no contexto do EQF, o conhecimento é descrito como teórico e/ou factual. 

• Competências: No contexto do EQF, as competências são descritas como cognitivas (envolvendo 

o uso de pensamento lógico, intuitivo e criativo) e práticas (envolvendo destreza manual e o uso 

de métodos, materiais, ferramentas e instrumentos). 

• Responsabilidade e autonomia: No contexto do EQF, responsabilidade e autonomia são 

descritas como a capacidade do aprendente de aplicar conhecimentos e competências de forma 

autónoma e com responsabilidade. 

 

Mais relevantes para os grandes workshops:  

 Conhecimento Competências Responsabilidade e autonomia 

Nível 1 Conhecimentos 

gerais básicos 

Competências básicas 

necessárias para 

realizar tarefas simples 

Trabalhar ou estudar sob supervisão 

direta num contexto estruturado 

Nível 2 Conhecimento 

factual básico 

de um campo 

de trabalho ou 

estudo 

Competências 

cognitivas e práticas 

básicas necessárias 

para usar a informação 

relevante para realizar 

tarefas e para resolver 

problemas de rotina 

usando regras e 

ferramentas simples 

Trabalhar ou estudar sob supervisão 

com alguma autonomia 
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Nível 3 Conhecimento 

de factos, 

princípios, 

processos e 

conceitos 

gerais, num 

campo de 

trabalho ou 

estudo 

Uma gama de 

competências 

cognitivas e práticas 

necessárias para 

realizar tarefas e 

resolver problemas 

através da seleção e 

aplicação de métodos 

básicos, ferramentas, 

materiais e 

informação 

Assume a responsabilidade de 

completar tarefas no trabalho ou no 

estudo; adapta o próprio 

comportamento às circunstâncias na 

resolução de problemas 

Nível 4 Conhecimentos 

factuais e 

teóricos em 

contextos 

amplos dentro 

de um campo 

de trabalho ou 

estudo 

Uma gama de 

competências 

cognitivas e práticas 

necessárias para gerar 

soluções para 

problemas específicos 

de um campo de 

trabalho ou estudo 

Exercer a autogestão dentro das 

diretrizes dos contextos de trabalho ou 

estudo que são normalmente 

previsíveis, mas que estão sujeitos a 

mudanças; supervisionar o trabalho de 

rotina dos outros, assumindo alguma 

responsabilidade pela avaliação e 

melhoria das atividades de trabalho ou 

estudo 

Quadro Nacional de Qualificações 

 

O EQF está ligado aos Quadros Nacionais de Qualificações (QNQs). Os Estados-Membros da UE e 11 

outros países comprometeram-se a implementar o EQF para o tornar mais eficaz na compreensão 

das qualificações nacionais, internacionais e de países terceiros por parte dos empregadores, 

trabalhadores e aprendentes.  

Micro-credenciais 

As chamadas "micro-credenciais" estão em desenvolvimento na Europa. As micro-credenciais 

certificam os resultados das experiências de aprendizagem a curto prazo, por exemplo, um curso ou 

formação curtos. Oferecem uma forma flexível e direcionada para ajudar as pessoas a desenvolver 

os conhecimentos, aptidões e competências de que necessitam para o seu desenvolvimento pessoal 

e profissional. 

Dada a sua flexibilidade, as micro-credenciais podem ser concebidas e entregues por uma variedade 

de fornecedores em muitos cenários diferentes de aprendizagem formal, não formal e informal. Em 

dezembro de 2020, a Comissão Europeia (Educação, Juventude, Desporto e Cultura) lançou o 

relatório final sobre uma abordagem europeia às micro-credenciais.1 No relatório, uma micro-

 
1 https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/european-approach-micro-credentials-
higher-education-consultation-group-output-final-report.pdf 

https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/european-approach-micro-credentials-higher-education-consultation-group-output-final-report.pdf
https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/european-approach-micro-credentials-higher-education-consultation-group-output-final-report.pdf
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credencial é definida como uma prova dos resultados de aprendizagem que um aprendente adquiriu 

após uma curta experiência de aprendizagem. Estes resultados de aprendizagem foram avaliados 

em relação a padrões transparentes. A prova está contida num documento certificado que lista o 

nome do titular, os resultados de aprendizagem que foram alcançados, o método de avaliação, o 

organismo de atribuição e, quando aplicável, o nível do quadro de qualificações e os créditos 

obtidos. As micro-credenciais são propriedade do aprendente, podem ser partilhadas, são portáteis 

e podem ser combinadas em credenciais ou qualificações maiores. São sustentadas por uma 

garantia de qualidade que segue os padrões acordados. 

O relatório propõe um padrão da UE de elementos constitutivos de micro-credenciais (p. 13), como 

por exemplo: 

• Identificação do aprendente 

• Título da micro-credencial 

• Organismo de atribuição 

• Carga horária ideal necessária para atingir os resultados da aprendizagem 

• Nível (e ciclo, se aplicável) da experiência de aprendizagem conducente à micro-credencial 

• Resultados da aprendizagem 

Garantia de qualidade. As instituições de ensino superior que são de qualidade assegurada por 

organismos externos de acordo com o ESG devem ser consideradas como fornecedores de 

confiança. No entanto, o relatório também recomenda a inclusão de fornecedores de educação não 

superior (p.15). O relatório propõe que se continue a discutir e a procurar a cooperação necessária. 

O grupo não discutiu a garantia de qualidade no campo da educação de adultos. 

O desenvolvimento das micro-credenciais foi também anunciado na Resolução do Conselho sobre 

um quadro estratégico para a cooperação europeia na educação e formação para o Espaço Europeu 

da Educação e mais além (2021-2030), na Agenda Europeia de Competências e no Plano de Ação 

para a Educação Digital (2021-2027).  

Validação nacional e exemplos de certificação  

Validação e certificação da aprendizagem informal e não formal na Alemanha 
A importância de validar e certificar experiências de aprendizagem informais e não formais tem sido 

um tema de discussão durante aproximadamente 20 anos. Certificados, diplomas, recomendações 

ou cartas de avaliação podem proporcionar vantagens nas candidaturas a estágios, bolsas de estudo 

e empregos. Podem ser consideradas ferramentas para aumentar a auto-estima geral dos 

participantes. Em 2004, um estudo de viabilidade "Weiterbildungspass mit Zertifizierung 

informellen Lernens" ("Passe de educação contínua com certificação de aprendizagem informal") 

foi emitido pelo Instituto Alemão de Educação de Adultos e pelo Instituto de Planeamento do 

Desenvolvimento e Investigação Estrutural da Universidade de Hannover2 , com base no estado dos 

sistemas existentes3 . 

 
2 https://www.die-bonn.de/esprid/dokumente/doc-2004/die04_02.pdf  
3 https://www.bibb.de/dienst/dapro/daprodocs/pdf/at_34101.pdf  

https://www.die-bonn.de/esprid/dokumente/doc-2004/die04_02.pdf
https://www.bibb.de/dienst/dapro/daprodocs/pdf/at_34101.pdf
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Com base nestes resultados, o ProfilPASS foi implementado em 2006 como um projeto da Comissão 

Estatal Federal de Planeamento Educacional e Promoção da Investigação (BLK) para tornar visíveis 

as competências pessoais. Destina-se a indivíduos que queiram reunir e apresentar aptidões e 

competências adquiridas informalmente durante, por exemplo, formação, voluntariado, emprego 

remunerado, tempos livres ou atividades familiares. Como a identificação das próprias aptidões e 

competências sem apoio profissional é limitada, o sistema ProfilPASS inclui apoio profissional sob a 

forma de conselhos ou seminários.  

O ponto de coordenação e serviço para este aconselhamento e qualificação de conselheiros está 

localizado no Instituto Alemão de Educação de Adultos. Através deste processo guiado, as 

competências de que os indivíduos estavam menos conscientes também podem ser descobertas. O 

objetivo é obter uma visão abrangente das diferentes aptidões e competências. Dependendo dos 

antecedentes dos utilizadores, este processo guiado resulta num plano que pode revelar os seus 

benefícios para o desenvolvimento profissional, a preparação da (re)entrada na vida profissional, a 

(re)orientação profissional e pessoal e futuros projetos de aprendizagem. Existem atualmente 45 

'centros de diálogo' na Alemanha que foram certificados pelo Instituto Alemão de Educação de 

Adultos para tornar o sistema ProfilPASS conhecido, formar redes, e oferecer cursos de qualificação 

para conselheiros. 

O sistema ProfilPASS foi desenvolvido para responder às necessidades específicas dos diferentes 

grupos-alvo: além do ProfilPASS para adultos, de facto, existem versões adicionais para jovens, 

migrantes (em linguagem fácil), pessoas que planeiam tornar-se independentes, pessoas com 

deficiências cognitivas (em linguagem simples) e jovens adultos que não estão empregados nem em 

formação4 . Os ProfilPASSes estão disponíveis em várias línguas e agora estabelecem-se - para além 

do Europass - como ferramentas-padrão para pessoas que também querem oferecer as suas 

aptidões e competências informais. 

Por outro lado, as instituições de educação de adultos também estão a aplicar métodos para validar 

e certificar experiências de aprendizagem informais e não formais. Os métodos e ferramentas 

comparativamente comuns usados para validação e certificação são a monitorização do 

desempenho ou progresso por facilitadores/mentores e diários (ambos no caso de métodos 

educacionais a longo prazo), testes escritos, ou discussões de grupo sobre conhecimentos recém-

adquiridos. Além disso, para avaliações ex-ante e ex-post, os questionários preenchidos antes e 

depois de um evento de formação podem indicar o que foi adquirido e até que ponto, e se as 

expectativas foram cumpridas em medida suficiente. Os formulários de auto-avaliação podem ser 

usados para refletir sobre as competências adquiridas, e os pares podem avaliar uns aos outros 

através de aprovações mútuas dos progressos da aprendizagem em tópicos específicos.  

Uma abordagem estruturada de validação é a "Kompetenznachweis international" para jovens 

participantes em projetos internacionais, que documenta sistematicamente as competências 

adquiridas e demonstradas por cada participante. No entanto, as organizações que gerem estes 

 
4 https://www.profilpass.de/ 
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projetos precisam de formadores treinados antes de poderem aplicar o sistema de forma 

apropriada5.  

Também é de referir o método I'VE e a ferramenta digital para a validação de competências que, 

com o seu foco nos jovens voluntários em campos de trabalho internacionais, foi desenvolvida num 

projeto Erasmus+6 e aplicada também na Alemanha. Algumas sugestões visionárias não 

convencionais incluem jogos de role-playing, ferramentas online, o método World Cafe, ou vídeos. 

Os participantes também sugeriram ações no LinkedIn para assegurar que as competências estão a 

ser reconhecidas usando vídeos, listas de participantes (com nomes de pessoas que concordam em 

tê-las publicadas) e artigos sobre esta medida educacional para informar os empregadores que 

procuram candidatos a emprego na Internet7. 

Validação e certificação da aprendizagem informal na Holanda 
A importância da aprendizagem ao longo da vida tem sido reconhecida na Holanda há algumas 

décadas. Isto é apoiado pelo número crescente de pessoas com idades compreendidas entre os 25 

e os 64 anos que estão envolvidas em atividades de aprendizagem. Na Holanda, existem duas 

opções para estimular a aprendizagem de adultos: as escolas podem desenvolver as suas próprias 

formas e instrumentos de reconhecimento e validação, ou podem cooperar com os provedores de 

EVC (reconhecimento de competências previamente adquiridas). O certificado de experiência 

(Ervaringscertificaat EVC) descreve as capacidades, conhecimentos e experiência de trabalho de 

cada um. Especialmente quando as pessoas têm vários anos de experiência de trabalho, pode existir 

um desencontro com o seu nível de educação. São competentes para executar tarefas acima do 

nível que se pode esperar com base na sua educação. Estes conhecimentos e competências podem 

ser reconhecidos com um certificado de competência que irá fortalecer a posição das pessoas no 

mercado de trabalho.  

Um procedimento EVC implica a recolha de dados sobre os conhecimentos e competências de 

alguém. As provas são avaliadas em relação aos padrões profissionais reconhecidos nacionalmente. 

Certificados relevantes e experiência de vida/trabalho contam todos para a avaliação. As provas 

assim recolhidas são depois registadas num certificado de competência. Estes certificados de 

competência podem ser usados para criar mobilidade na carreira no mercado de trabalho. Por 

exemplo, um adulto que queira seguir um curso de formação profissional (MBO) ou profissional 

superior (HBO) pode usar EVCs para obter a isenção de partes de um novo curso e assim encurtar o 

seu tempo de estudo. Outro efeito positivo do certificado de competência é que ele fornece aos 

alunos uma visão clara da sua experiência profissional e do seu nível de desempenho. Isto ajuda-os 

a compreender as suas próprias capacidades, o que, por sua vez, os ajuda a empregar os seus 

talentos de forma mais eficaz e a conhecer o tipo de trabalho que lhes convém. O certificado 

também pode encorajar a optar por uma formação de acordo com os seus empregos ou carreiras 

que pretendem no futuro. 

 
5 https://ijab.de/en/resources-for-practitioners/nachweise-international-greater-visibility-for-community-engagement  
6 http://www.ive-experienced.eu/the-system-outputs/ 
7 http://www.ive-experienced.eu/wp-content/uploads/2016/05/IVE-Field-Research-Report-Output-2-LAST.pdf 

https://ijab.de/en/resources-for-practitioners/nachweise-international-greater-visibility-for-community-engagement
http://www.ive-experienced.eu/the-system-outputs/
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As candidaturas para EVCs são feitas num fornecedor local reconhecido, muitas vezes um instituto 

de educação, mas também podem ser feitas numa filial. Os custos de uma EVC podem ser 

(parcialmente) pagos pelo empregador, ou pela agência de emprego local ou pelos serviços sociais 

locais. Os custos de uma EVC são dedutíveis nos impostos. 

Apoio à aprendizagem e ao trabalho 

O programa Aprender e Trabalhar (Leren en werken, apenas em holandês), apoiado pelo Ministério 

dos Assuntos Sociais e Emprego, foi introduzido em 2009.  O seu objetivo é reforçar a ligação entre 

a educação, o mercado de formação, o mercado de trabalho e as oportunidades de emprego. Os 

pontos focais são melhorar a aprendizagem no local de trabalho (aprender enquanto se trabalha), 

o aconselhamento de carreira e a utilização do certificado de experiência (Ervaringscertificaat EVC) 

descrevendo as capacidades, conhecimentos e experiência de trabalho de cada um. Para melhor 

ligar estas áreas, existem uma ou mais mesas de aprendizagem e trabalho em todas as 35 regiões 

do mercado de trabalho (Arbeidsmarktregio's) na Holanda. Os interessados regionais e locais estão 

bem informados sobre as circunstâncias do mercado de trabalho local. Eles são capazes de fornecer, 

se necessário, apoio personalizado a pessoas desempregadas. Esta abordagem regional é o 

resultado de um processo que começou já em 2009 para criar estruturas de cooperação dos 

intervenientes a nível regional, a fim de resolver as questões do desemprego. 

O futuro: EduBadges e micro-credenciais 

Uma nova (e rápida evolução) forma de fornecer EVC's é o uso de EduBadges e micro-credenciais. 

EduBadges são certificados digitais que fornecem aos alunos provas de conhecimentos e 

competências adquiridas durante um evento de treino. O EduBadges pode ser obtido em ofertas 

educacionais formais acreditadas e em ambientes educacionais não formais e não acreditadas. Isto 

é diferente de uma micro-credencial, que é também a prova de um resultado de aprendizagem que 

um aluno adquiriu após uma curta experiência de aprendizagem. A diferença é que estes resultados 

de aprendizagem são avaliados em relação a padrões transparentes. A prova também está contida 

num documento certificado que lista o nome do titular, os resultados de aprendizagem que foram 

alcançados, o método de avaliação, o organismo de atribuição e, quando aplicável, o nível de 

qualificação e os créditos obtidos. Tanto o EduBadges como as micro-credenciais são propriedade 

dos alunos, podem ser partilhados, são portáteis e podem ser combinados em credenciais ou 

qualificações maiores. No entanto, apenas as micro-credenciais são sustentadas pela garantia de 

qualidade com base nos padrões acordados. Atualmente, está a decorrer muita pesquisa e testes 

na Holanda sobre o uso de EduBadges e micro-credenciais.  

Validação e certificação da aprendizagem informal e não formal em Portugal  

Introdução ao Sistema Educativo Português  

Em Abril de 2008, foi aprovada uma Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho 

( 2008/C111/01/CE, de 6 de Maio de 2008) para o estabelecimento do Quadro Europeu de 

Qualificações para a aprendizagem ao longo da vida. 

O objetivo era criar um quadro comum de referência que funcionasse como um dispositivo de 

tradução entre os sistemas de qualificação dos estados membros, contribuindo para a promoção da 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:PT:PDF
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aprendizagem ao longo da vida e o aumento da comparabilidade e portabilidade das qualificações 

dos cidadãos da UE. 

Em Portugal, o Quadro Nacional de Qualificações  (QNQ) foi criado em 2007 e regulamentado em 

Junho de 2009. Entrou em vigor em Outubro de 2010 (Portaria n.º 782/2009, de 23 de Julho) tendo 

como referência os princípios do Quadro Europeu de Qualificações  (EQF) sobre a descrição das 

qualificações nacionais em termos de resultados de aprendizagem. 

A criação do QNQ, realizada no âmbito do processo de reforma do Sistema de Educação e Formação, 

a criação do Sistema Nacional de Qualificações, foi baseada num conjunto de premissas:  

• A necessidade de integrar e estruturar as qualificações obtidas sob os diferentes subsistemas de 

educação e formação (educação, formação profissional, ensino superior) num único quadro;  

• A importância de valorizar e considerar as competências adquiridas em contextos não formais e 

informais;  

• A necessidade de melhorar a legibilidade, transparência e comparabilidade das qualificações;  

• A melhoria da dupla certificação associada, acima de tudo, a qualificações de nível secundário;  

• A garantia de alinhamento com o EQF, nomeadamente na sua utilização como ferramenta de 

referência para comparar os níveis de qualificação dos diferentes sistemas, na perspetiva da 

aprendizagem ao longo da vida. 

 

As escolhas feitas em relação ao design e à estrutura da QNQ visavam responder, acima de tudo, 

aos seguintes requisitos: 

• O QNQ abrange as qualificações produzidas nos vários níveis do sistema de educação e 

formação, independentemente das vias de acesso (ensino primário, secundário, superior, ensino 

e formação profissional e dos processos de reconhecimento, validação e certificação de 

competências, quer obtidas de forma não formal ou informal);  

• Estruturação em 8 níveis de qualificação cobrindo todas as qualificações atualmente produzidas 

no sistema educativo e formativo português;  

• Adoção da metodologia baseada nos resultados da aprendizagem para caracterizar cada nível 

de qualificação - reflete uma mudança importante na forma de conceptualizar e descrever as 

qualificações, permitindo a sua comparabilidade de acordo com as competências e não como 

uma função dos processos de aprendizagem;  

• Adoção dos domínios "conhecimento, competências e atitudes" para definir os resultados da 

aprendizagem para cada nível de qualificação;  

• Adoção dos descritores de resultados de aprendizagem contidos no EQF. 

   

Os níveis portugueses de qualificação  

Após aprovação do QNQ, a Agência Nacional para a Qualificação (currently the National Agency for 
Qualification and Vocational Education, ANQEP, IP), foi designada como o ponto de coordenação 
nacional para a implementação do EQF. O exercício destas funções é feito em coordenação com a 
Direção-Geral do Ensino em relação aos níveis 5 a 8 da estrutura do QNQ. 

http://www.catalogo.anqep.gov.pt/Home/QNQ
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/living_and_working_in_the_internal_market/c11104_pt.htm
http://portal.iefp.pt/portal/page?_pageid=177,217836&_dad=gov_portal_iefp&_schema=GOV_PORTAL_IEFP
http://portal.iefp.pt/portal/page?_pageid=177,217836&_dad=gov_portal_iefp&_schema=GOV_PORTAL_IEFP
https://www.anqep.gov.pt/np4/home
https://www.anqep.gov.pt/np4/home
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Neste contexto, a ANQEP, IP iniciou, em 2010, o processo de referência dos níveis de qualificação 

da QNQ para os níveis do EQF. Este processo de referenciação seguiu os critérios e procedimentos 

definidos pelo Grupo Consultivo para a Implementação do European Qualification Framework (EQF 

Advisory Group), que inclui representantes dos estados membros e parceiros sociais europeus. 

A QNQ portuguesa está estruturada da seguinte forma: 

Níveis de 

qualificação  

Qualificações 

Nível 1 2º ciclo do Ensino Básico  

Nível 2 3º ciclo do Ensino Básico obtido no ensino geral ou através de vias de 

certificação dupla  

Nível 3 Ensino secundário com o objetivo de prosseguir estudos de nível superior  

Nível 4 Ensino Secundário obtido através de dois percursos de certificação ou do Ensino 

Secundário com o objetivo de prosseguir estudos de nível superior mais estágio 

profissional - mínimo de 6 meses  

Nível 5  Qualificação pós-secundária não-terciária com créditos para estudos superiores 

contínuos  

Nível 6  Graduação  

Nível 7  Mestrado  

Nível 8  Doutoramento  

Fonte: Portaria n.º 782/2009, de 23 de Julho  
  
Estruturar o QNQ de acordo com o EQF facilita a comparação de qualificações obtidas em diferentes 

países, facilitando não só a mobilidade no mercado de trabalho mas também a mobilidade em 

termos de educação e formação. 

Em janeiro de 2011 foi decidido que todos os certificados e diplomas que concedem uma 

qualificação listada no QNQ e emitidos a partir de 1 de Outubro de 2010 devem incluir uma 

referência ao respetivo nível de qualificação (Ordem N.º 978/2011, 12 de Janeiro). Esta decisão 

permite uma maior legibilidade e transparência na leitura das qualificações obtidas no sistema. 

O processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC)  

Graças ao seu sistema RVCC, Portugal foi um dos países colocados pela Comissão Europeia na mais 
alta escala de avaliação em termos de validação da aprendizagem não formal e informal, 
juntamente com a Finlândia, França, Holanda e Noruega. O RVCC1 faz parte Sistema Nacional de 
Qualificações e é baseado num conjunto de pressupostos metodológicos (auditoria de 
competências, abordagem autobiográfica) para identificar, reconhecer, validar e certificar 
competências que foram adquiridas por adultos ao longo das suas vidas em contextos formais, 
informais e não formais. O processo envolve um conjunto de ferramentas e atividades de avaliação 

http://dre.pt/pdf2sdip/2011/01/008000000/0213902140.pdf
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para construir um portfolio contendo confirmações e/ou provas de competências que os adultos 
possuem em relação a um determinado enquadramento.  
O processo RVCC é baseado em quadros que fazem parte do Catálogo Nacional de Qualificações 

(CNQ), com o RVCC académico dividido por áreas de competências chave e o RVCC profissional por 

competências.  

Este é um processo que precisa de ser liderado por um tipo específico de estrutura acreditada para 

o fazer, um Centro Qualificativo. O seu principal objetivo é atingir níveis de escolaridade obrigatória 

ou um certificado profissional e, portanto, não é relevante para o tipo de formação não formal 

dentro do BIG. Neste sentido e por enquanto, as credenciais Europass parecem ser uma ferramenta 

mais útil.  

Validação e certificação na aprendizagem informal e não formal na Polónia 
As mudanças dinâmicas que ocorrem no mercado de trabalho polaco, tanto os profissionais como 
os empregadores, demonstram uma flexibilidade crescente, pois precisam de se adaptar aos novos 
desafios e às novas exigências do mercado. A fim de evitar a estagnação no trabalho ou mesmo a 
exclusão do mercado de trabalho, os profissionais são obrigados a adquirir constantemente novas 
qualificações. Ao mesmo tempo, os empregadores precisam de procurar candidatos com um 
conjunto específico de competências e de melhorar constantemente as qualificações do seu 
pessoal. 
 
Como resposta à crescente necessidade de um sistema que organize o mercado de qualificações, 
foi criado o Sistema Integrado de Qualificações (Zintegrowany System Kwalifikacji)8, estabelecido 
por lei, que entrou em vigor a 15 de Janeiro de 2016. Esta Lei estabelece o quadro básico para o 
novo sistema de qualificações na Polónia. A instituição responsável pela sua introdução é o Instituto 
de Investigação Educacional, que funciona sob a supervisão do Ministro da Educação e Ciência. 
 
O Sistema Integrado de Qualificações (SIQ) é uma ferramenta importante da política de 
aprendizagem ao longo da vida, implementada de acordo com a estratégia do governo polaco e da 
União Europeia. A ideia de aprendizagem ao longo da vida baseia-se na convicção de que mesmo 
após o fim da fase de educação formal, é necessário continuar a aprender e a melhorar as 
qualificações de cada um.  
 
O SIQ oferece a possibilidade de reconhecimento formal de competências e conhecimentos 
adquiridos através da auto-aprendizagem e dá acesso público a uma lista estruturada de 
qualificações presentes no mercado com a sua descrição claramente definida. A lista completa de 
qualificações pode ser encontrada numa base de dados pública - o Registo Integrado de 
Qualificações (Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji)9 . Por outras palavras, o SIQ descreve, organiza e 
reúne diferentes qualificações num único registo, acessível ao público. O SIQ também define os 
princípios e padrões para a validação das qualificações que funcionam dentro dele, o que garante a 
alta qualidade dos certificados profissionais emitidos no âmbito do sistema. Qualificações bem 
descritas dão uma indicação dos conhecimentos e competências que uma pessoa deve ter se quiser 
confirmar a sua competência numa determinada área. 

 
8 https://kwalifikacje.edu.pl/ 
9 https://kwalifikacje.gov.pl/k 
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O Sistema Integrado de Qualificações é uma solução que permite o desenvolvimento do capital 
social na Polónia. É considerado uma ferramenta política importante para a aprendizagem ao longo 
da vida e espera-se que eleve o nível do capital humano na Polónia. Com o Sistema Integrado de 
Qualificações: 

• todos podem solicitar a confirmação das suas competências, independentemente da forma 

como as obtiveram, 

• a forma como as qualificações são atribuídas é cuidadosamente monitorizada, 

• Os empregadores podem reconhecer mais facilmente o valor de um potencial profissional, e os 

profissionais podem apresentar as suas competências de uma forma fiável. 

 

Todas as qualificações devem ser incluídas no SIQ a longo prazo. No entanto, a maior mudança é 
esperada pela introdução das qualificações do mercado, ou seja, aquelas que se referem aos 
conhecimentos e competências necessárias para realizar tarefas específicas. De facto, o SIQ está a 
ser desenvolvido em resposta a uma clara procura do mercado de trabalho e trará muitos benefícios 
tanto para os empregadores como para os profissionais. 
Qualquer empresa, instituição pública ou Organização Não-Governamental (ONG) pode candidatar-
se ao direito de certificar uma qualificação da sua escolha. As duas condições necessárias a serem 
cumpridas são: não haver imposto vencido e pagamento de uma taxa de 10.000 PLN. Se 
paralelamente, for apresentada uma candidatura para uma nova qualificação a ser introduzida no 
SIQ, então, uma vez aceite, a taxa exigida será reduzida para 5.000 PLN.  
A possibilidade de se tornar uma instituição certificadora dá às empresas a oportunidade de 
obterem um lucro extra ao emitirem certificados e, no processo, treinarem um especialista, 
poupando um longo e dispendioso processo de recrutamento. Demora cerca de dois anos a tornar-
se numa instituição certificadora e o seu trabalho é depois constantemente monitorizado pelo 
respetivo Ministério. 
 
A fim de aumentar o número de instituições certificadoras, o Instituto de Investigação Educativa 
publicou um manual em 2020: Recomendações sobre o funcionamento dos organismos de 
certificação no Sistema Integrado de Qualificações10 . O conteúdo do estudo também é útil para 
entidades externas de garantia da qualidade, validando instituições, assim como escolas 
profissionais e instituições de formação. O estudo foi baseado na experiência adquirida durante a 
implementação de projetos do sistema em 2016 - 2020.  
 
A todas as qualificações incluídas no SIQ é atribuído um nível do Quadro de Qualificações Polaco, 
que descreve a complexidade das competências adquiridas dentro de uma determinada 
qualificação. A etiqueta PQF é colocada em cada certificado emitido pelo SIQ. Os níveis do Quadro 
de Qualificações Polaco podem ser facilmente relacionados com os níveis do Quadro Europeu de 
Qualificações e depois traduzidos para o quadro de qualificações de um determinado país - por 
exemplo, Portugal, França ou Irlanda.  
 
Atualmente, o programa Badge+11 está a ser pilotado pelo Instituto de Investigação Educacional. O 
sistema Badge+ é uma aplicação baseada na web para a emissão, montagem, armazenamento e 

 
10 https://kwalifikacje.edu.pl/rekomendacje-w-zakresie-funkcjonowania-instytucji-certyfikujacych-w-zintegrowanym-
systemie-kwalifikacji/ 
11 https://odznakaplus.ibe.edu.pl/about-badge-plus 
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partilha de crachás digitais no padrão Open Badges e certificados pdf protegidos digitalmente. 
Através da aplicação, o utilizador tem a possibilidade de certificar digitalmente qualificações, 
resultados individuais de aprendizagem e conjuntos de resultados de aprendizagem, participação 
num evento e outras realizações que serão documentadas e definidas por critérios específicos de 
atribuição de prémios. O sistema Badge+ estará disponível para todos os utilizadores através do 
website e também sob a forma de uma aplicação móvel para utilizadores individuais. 
 

Conclusões 

A educação de adultos e a aprendizagem ao longo da vida são prioridades importantes na Europa. 

Os sistemas de validação e certificação apoiam a educação de adultos. É necessário tomar a 

iniciativa de introduzir validação e certificação para experiências de aprendizagem informal através 

de plataformas eletrónicas, módulos de e-learning e jogos educativos. Outros passos estão previstos 

pelos parceiros do BIG em estreita cooperação com as organizações de Educação e Formação 

Profissional e de Ensino Superior. Para os Jogos e Workshops BIG, faremos uso de certificados únicos 

auto-declarados e formadores que serão incluídos num futuro sistema de certificação para e-

learning.  


