
Quadro Europeu de Qualificações para a Aprendizagem ao Longo da Vida 

O Quadro Europeu de Qualificações para a Aprendizagem ao Longo da Vida (QEQ) visa 
aumentar a transparência e promover a confiança mútua, permitindo o “diálogo” e 
comparabilidade entre sistemas e quadros de referência nacionais e setoriais de qualificações 
(por Qualificações entendem-se os resultados da aprendizagem, avaliados e certificados por 
um organismo competente a nível nacional ou setorial). Representa um meta-quadro de 
referência, a implementar numa base voluntária, e constitui uma referência comum para a 
descrição das qualificações, auxiliando assim os Estados-Membros, os empregadores e os 
cidadãos a comparar as qualificações dos diferentes sistemas de educação e formação da UE. 

O elemento central do QEQ consiste num conjunto de oito níveis de referência que definem os 
conhecimentos, o nível de compreensão e as aptidões do cidadão – ou seja, os resultados da 
sua aprendizagem – independentemente do sistema em que uma determinada qualificação foi 
adquirida, ou se esta foi obtida através de um processo formal, informal ou não-formal de 
aprendizagem. Os níveis de referência do QEQ afastam-se, assim, da abordagem tradicional 
que dava ênfase aos meios de aquisição dos conhecimentos (duração do processo de 
aprendizagem e tipo de instituição), passando a incidir nos resultados da aprendizagem, o que: 

 Permite uma melhor adequação da oferta dos sistemas de educação e formação às 
necessidades do mercado de trabalho (em matéria de conhecimentos, aptidões e 
competências);  

 Facilita a validação da aprendizagem não formal e informal;  

 Facilita a transferência e a aplicação das qualificações nos diferentes países e 
sistemas de educação e formação. 

Abrange o ensino geral, a educação de adultos, o ensino e a formação profissionais e o ensino 
superior. Os oito níveis compreendem o leque total de qualificações, desde as obtidas no final 
da escolaridade obrigatória às concedidas ao mais alto nível de estudos do ensino superior e 
da educação e formação vocacionais e profissionais.  

Os cidadãos e os empregadores poderão assim utilizar o QEQ como um instrumento de 
referência para comparar os níveis de qualificações dos diversos países e diferentes sistemas 
de educação e formação, por exemplo, a formação profissional e o ensino superior. O QEQ 
constituirá um dispositivo de tradução que tornará mais clara a correlação entre as 
qualificações e os diferentes sistemas. Desta forma, o QEQ contribuirá para que os sistemas 
de educação e formação europeus se tornem mais transparentes e acessíveis ao público em 
geral. 

+ Info: 

 Página da Comissão Europeia sobre o QEQ: [link: 
https://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f[0]=im_field_entity_type%3A97#  ] 
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