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1. Introdução: A Estrutura Europeia de Qualificações
A Estrutura Europeia de Qualificações (EQF) representa uma das principais prioridades da
Comissão Europeia, relativamente às políticas de educação na UE (DGES, 2011). A EQF
conjuga os sistemas de qualificações nacionais e tem dois objetivos essenciais: promover a
mobilidade dos cidadãos entre os países e facilitar a sua aprendizagem ao longo da vida
(Comissão Europeia, 2008)1. A estrutura funciona como um aparelho de translação para
comparar as qualificações entre diferentes países e sistemas na Europa (DGES, 2011;
Comissão Europeia, 2008). Em 2007, foi alcançado um acordo político relativo à criação do
EQF para a aprendizagem ao longo da vida e, depois disso, todos os países podiam
prosseguir com a implementação desta estrutura, a nível nacional (DGES, 2011). Segundo a
Comissão Europeia (2008):
A recomendação entrou formalmente em vigor em abril de 2008. Ela estabelece 2010 como
a data alvo para os países correlacionarem os seus sistemas nacionais de qualificação com a
EQF, e 2012 para os países assegurarem que os certificados individuais de qualificação
contêm a referência apropriada ao nível da EQF. (p. 3).
Os diferentes sistemas e estruturas de qualificações nacionais são organizados em torno de
uma estrutura europeia de referência que tem oito níveis de referência (Comissão Europeia,
2008). Estes oito níveis abrangem a totalidade da escala de qualificações, desde “aquelas
obtidas no final da escolaridade obrigatória às concedidas ao mais alto nível da educação ou
formação académica e profissional ou vocacional2 (Comissão Europeia, s.d.). Além disso, a
EQF resolve a questão das qualificações através da educação e da formação inicial e
contínua (Comissão Europeia, s.d.).
A implementação da EQF/NQF na Áustria, na Lituânia, em Portugal e na Turquia
(parceiros da EUPALT) será apresentada na próxima secção deste documento, organizada
de acordo com os seguintes tópicos:
1. Documentos e ligações que se encontram disponíveis em cada país;
2. o papel político que a EQF desempenha em cada país;
3. adaptações nacionais da EQF;
4. o que ainda esta por fazer no projeto EUPALT.
1
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2. Que documentos relativos à EQF/NQF se encontram disponíveis na Áustria, na
Alemanha, na Lituânia, em Portugal e na Turquia?
2.1. Áustria
A Áustria usa a abreviatura NQR (Nationaler Qualifikationsrahmen) für Österreich. Os
documentos listados contêm informação sobre o cenário político e ligações contendo
informação adicional.
Os documentos contêm uma análise detalhada sobre a classificação das qualificações, sobre
a situação atual da Áustria no que respeita à descrição das qualificações, e sobre a
importância das descobertas internacionais para o desenvolvimento da NQR.
A NKS (Koordinierungsstelle für den NQR) é responsável pela coordenação de tudo o que
está relacionado com a NQR. Ela estabelece a ligação entre a NQR e a EQR e tem, como
propósito, implementar com sucesso a NQR na Áustria.

Na Áustria, encontram-se disponíveis os seguintes links e documentos:
a)

http://www.bmukk.gv.at/europa/eubildung/nqr/nationaler_qualifikationsrah.xml

(17/01/2008)
Link: Nationaler Qualifikationsrahmen in Österreich, Januar 2008
Autor: Bundesministerium für Kunst und Kultur – SChef Mag. Theodor Siegl, SChef Mag.
Friedrich Faulhammer
b) http://www.bmukk.gv.at/medienpool/15833/nqr_analyse_08.pdf (12/2007)
Autor: Schneeberger (ibw); Lassnigg/ Vogtenhuber (IHS); Luomi-Messerer/ Lengauer/
Markowitsch (3s); Schneeberger/ Schlögl/ Neubauer (ibw, öibf).
c) http://erwachsenenbildung.at/themen/nqr/ (2010 & 08/2011)
Autor: Astrid Koreimann, Wilfried Hackl
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d)
http://bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/Berufe/Ausbildung_Weiterbildung/Nationaler_Qualif
ikationsrahmen_NQR (2007)
Autor: Bundesministerium für Gesundheit, Staudecker, Schlögl, Rottenhofer
Resumo: O Bundesministerium für Gesundheit faz a descrição da NQR e fornece links
para apresentações feitas por Mag. Staudecker, Sr. Schlögl e Sr. Rottenhofer
e)

http://www.lebenslanges-

lernen.at/home/nationalagentur_lebenslanges_lernen/nqr_koordinierungsstelle/DE/ (2012)
Autor: Nationalagentur Lebenslanges Lernen – Koordinierungsstelle für den NQR
Não foi possível encontrar quaisquer links relacionados com formação específica em
Dislexia na Áustria.

2.2. Alemanha
A Estrutura Alemã de Qualificações para a Aprendizagem ao longo da Vida, de Março de
2012, contém uma descrição e informação concreta sobre a DQR
Descreve os efeitos e resultados possíveis, em consequência da implementação da DQR. A
maior parte dos documentos fornece explicações breves sobre os pontos cruciais da DQR.
No entanto, e adicionalmente à ilustração do constructo da DQR, contém comentários
críticos e uma breve declaração sobre a adaptação da EQF à DQR. Relativamente a
algumas áreas específicas, encontram-se algumas recomendações: e.g., no setor dos
trabalhadores têxteis. Os documentos contêm consequências políticas e o Agendamento
acordado para o Desenvolvimento da CGF.
a) Link: http://www.deutscherqualifikationsrahmen.de (11/21/11)
Autor: “German Qualifications Framework Working Group” (AK DQR)
Publicação: 3/22/11
b)http://www.deutscherqualifikationsrahmen.de/de?t=/documentManager/sfdoc.file.detail&
fileID=1238068645886 (11/21/11)
Link:

Eckpunkte.pdf

Autor: “German Qualifications Framework Working Group” (AK DQR)
5

Publicação: 4/08
c) http://www.die-bonn.de/doks/gnahs1001.pdf (11/21/11)
Autor: Dieter Gnahs
Publicação: 06/10
d) http://www.gew.de/Deutscher_Qualifikationsrahmen.html (11/21/11)
Autor: Gewerkschaft Bildung und Wissenschaft
e)

http://www.project-ways.eu/fileadmin/user_upload/project-ways/WP1/ways

100114

Ferrando IGM.pdf (11/21/11)
Autor: Jörg Ferrando11)
IG Metall - The German Metal-, Wood- and Textileworkers‘ Federation
Publicação: 01/14/2010

Não foi possível encontrar quaisquer links relacionados com formação específica em
Dislexia na Áustria.

2.3. Lituânia
Na Lituânia, estão disponíveis os seguintes links e documentos:
a) descrição da estrutura de qualificações da Lituânia. Aprovada pelo Governo da
República da Lituânia, através do Decreto-Lei n.º 535, de 4 de maio de 2010, e disponível
através dos seguintes links:
http://www.kpmpc.lt/LTKS_EKS/Lithuanian_QF.html
http://www.kpmpc.lt/LTKS_EKS/LTQF_desription.pdf
A NQF, na Lituânia, foi aprovada em 2010. A sua conceção começou em 2006, através de
um projeto do Fundo Social Europeu, iniciado pela Autoridade de Formação Lituana para o
Mercado de Trabalho. Foi constituída uma equipa de peritos para examinar as qualificações
existentes, desenvolver documentos conceptuais, elaborar padrões, e preparar versões piloto
de padrões ocupacionais nos setores da construção e da hospitalidade. O processo foi
descrito como um processo a implementar de cima para baixo, marcado por um pendor de
forte regulação. Em janeiro de 2008, foi criada a Autoridade Nacional para as
Qualificações, através de emendas à legislação sobre educação e formação vocacional
6

técnica. A intenção foi a de tornar este organismo na organização central, com a
responsabilidade de implementar a NQF. Foi criada como agência independente, separada
dos Ministérios, para poder supervisionar todos os aspetos das qualificações, em todos os
setores e níveis. O enfoque inicial recaía sobre a educação vocacional. No entanto, o
governo que entrou em funções, em 2008, aboliu a Autoridade Nacional para as
Qualificações, nesse mesmo ano, e transferiu algumas das suas funções para o Ministério
da Educação e da Ciência. Este ato foi descrito como servindo para diminuir a organização
burocrática e reduzir custos, e centralizou, no Ministério, o controlo sobre a oferta de
educação e formação, bem como sobre a qualidade a ser assegurada. O Ministério delegou
a implementação da NQF em duas instituições subsidiárias, o Centro para a Metodologia da
Educação Vocacional e o Centro para a Avaliação da Qualidade dos Estudos Secundários e
Superiores. Estas instituições têm tido um papel importante no que respeita à elaboração
dos currículos, à coordenação das avaliações, à atribuição de qualificações, e à acreditação
(Allais, 2010)3
b) Jatkauskienė B., Mockutė A. A estrutura lituana de qualificações nacionais (nqf):
diferenças e semelhanças relativamente à estrutura de qualificações europeia (eqf),
disponível

em

http://www.eucen.eu/EQFpro/PrivateZone/NatReps/EQF_NQFcomparison_LT.pdf
c) Estrutura lituana de qualificações nacionais: 5.º e 6.º níveis de qualificação, disponível
em http://www.eucen.eu/EQFpro/PrivateZone/NatReps/MACRO_LT.pdf
d) Laužackas R., Tūtlys V. (2008). Modelling the national qualifications framework of
lithuania into the european qualifications framework. European journal of vocational
training

168

No

42/43–2007/3,

2008/1,

P.

disponível

em

http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/491/42_en_La
uzackas.pdf
3

Allais S. (2010). The implementation and impact of National Qualifications Frameworks:
Report of a study in 16 countries. Skills and Employability Department.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@ifp_skills/documents/meetingdocument/wcms_126589.pdf
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2.4. Portugal
Em Portugal, encontram-se disponíveis os seguintes links e documentos:
- Decreto-lei n.º 396/2007
- Decreto-lei n.º 276-C/2007
- Decreto n.º 782/2009
- http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/AssuntosDiversos/FHEQ/
- http://www.en.anq.gov.pt/
- Catálogo Nacional de Qualificações (CNQ)
2.5. Turquia
O Quadro de Qualificações Turco (QQ) está a ser desenvolvido no sentido de se afirmar
como uma grande iniciativa do Projeto da União Europeia "Fortalecendo a Autoridade para
as Qualificações Vocacionais e o Sistema Nacional de Qualificações na Turquia" (UYEP).
O QQ oferece uma abordagem holística ao longo da vida, com ligações entre todas as
qualificações obtidas através de aprendizagem formal, não formal e informal. Uma
característica importante do desenvolvimento do QQ é a parceria entre a Autoridade para as
Qualificações Vocacionais e o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e
Segurança Social, e o Conselho para o Ensino Superior.
Em Istambul realizou-se a Conferência Internacional sobre as Qualificações na Turquia
entre 16 e 17 de Abril de 2013, com a participação de 215 participantes, incluindo
internacionais de cerca de 10 países. Durante um painel de discussão, os participantes da
Croácia, França, Alemanha, Irlanda, Polónia, Portugal e Reino Unido partilharam um
conjunto de abordagens utilizadas para a implementação dum Quadro Nacional de
Qualificações (QNQ) nos respetivos países. Apresentando uma perspetiva mundial, Madhu
Singh, Especialista Sénior de Programas do Instituto da UNESCO para a Aprendizagem ao
Longo da Vida, sublinhou como o QNQ apoia a aprendizagem ao longo da vida em
diferentes contextos nacionais e regionais, em particular os contextos e países não
abrangidos pela UE e os países parceiros ETF. Autoridades Turcas expressaram um forte
interesse forte na condução de investigação colaborativa sobre práticas ligadas à QNQ.
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O sítio da internet “Quadro Nacional de Qualificações do Ensino Superior na Turquia
(NQF-HETR)”

está

complete

e

disponível

em

Turco

e

Inglês

em:

http://www.tyyc.yok.gov.tr/
Na Turquia estão disponíveis, os seguintes links e documentos:
http://bologna.en.ankara.edu.tr/?page_id=163
http://www.ekspercibolonscy.org.pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/asli_karatekin.pdf
disiliskiler.ikc.edu.tr/assets/js/ckeditor/.../23022012_TYYC_eng.ppt
http://www.isma.info/dosyalar/152-163.pdf
http://kisi.deu.edu.tr/ozkan.tutuncu/Makale.pdf
http://www.ete.gazi.edu.tr/fayda/20.pdf
http://www.kalder.org/
http://www.kalitest.com.tr/

2.6. Resumo:
Em todos os países, existem documentos gerais relacionados com a descrição das políticas
de estruturação nacionais, seus possíveis efeitos e resultados, consequências políticas, e
agendamento para o desenvolvimento da estrutura de qualificações. Para além disso,
Portugal e a Lituânia implementaram um conjunto de ações legais para a estrutura de
qualificações na Educação Secundária e Superior, bem como para a educação vocacional,
formação, e novas oportunidades.

3. Que papel político desempenha a EQF?

3.1. Áustria
A NKS (Koordinierungsstelle für den NQR), na Áustria, fornece a seguinte informação
sobre a importância da EQF para a Áustria (2012):

9

Em 2007, instituições de investigação conduziram ‘estudos extensivos’. Desde 2008, vários
projetos piloto têm sido desenvolvidos nos seguintes setores: ‘construção’, ‘turismo’, setor
elétrico e administrativo.
Após o processo de consulta, em 2008, e a análise de numerosos comentários, em 2009, de
um grupo de peritos, estava em condições de ser tomada uma decisão acerca dos primeiros
novos princípios da NQF, na Áustria, com base num artigo sobre a posição da NQF, lido
num discurso em frente do Conselho de Ministros, em novembro de 2009.
Em 2010, foram desenvolvidos os critérios e os procedimentos usados para classificar as
qualificações. Estes estão agora a passar por um primeiro procedimento de teste, através da
fase de simulação. A fase de simulação tem como alvo os seguintes fins:
Teste dos critérios elaborados para a classificação das qualificações na NQF e dos
procedimentos usados para a classificação das qualificações (Draft Handbook K1)
Desenvolvimento de uma base avaliada e testada para futuras classificações das
qualificações de todos os géneros.
‘Teste’ dos momentos críticos do procedimento
Em 2011, o National Coordination Point iniciou um programa extensivo de relações
públicas. Por um lado, com uma exposição itinerante, através da Áustria, e com o início da
série de seminários ‘Fit for NQF’, e, por outro lado, com aconselhamento individual. O
objetivo é conhecer os vários aspetos da NQF/EQF e a orientação de aprendizagem
resultante e tópicos e ferramentas relacionados para os grupos alvo.
Em 2012, realizar-se-ão vários eventos que se vão focar em grupos alvo específicos. Outro
projeto para este ano é a realização de um relatório da EQF para a Áustria, que fornecerá
uma panorâmica dos desenvolvimentos atuais.

3.2. Alemanha
Na Alemanha, no que se refere à Estrutura Alemã das Qualificações para a Aprendizagem
ao Longo da Vida (2011):
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O aspeto importante, aqui, é conseguir fiabilidade através do desenvolvimento e garantia de
qualidade e promover a ideia de que os processos de qualificação devem ser baseados
resultados da aprendizagem (“orientação para o resultado”). Isto significa que a DQR agirá
de modo a proporcionar os melhores níveis de oportunidade, ajudando a promover a
mobilidade dos formandos e dos trabalhadores entre a Alemanha e outros países europeus.
O objetivo é promover e aumentar o acesso e participação na aprendizagem ao lingo da
vida, e o uso das qualificações por parte de todas as pessoas, incluindo aquelas que têm
incapacidades ou que são afetadas pela situação de desemprego” 4
O BMBF e o KMK estabeleceram, em conjunto, um “Grupo de Coordenação entre o
Governo Federal e os Estados Federais” para a Estrutura Alemã de Qualificações
(conhecida pela abreviatura alemã B-L-KG DQR), a quem foi incumbida a tarefa de gerir o
processo de elaboração de uma proposta (p. 2-3)5

3.3. Lituânia
A Estrutura Lituana das Qualificações segue a Recomendação do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 23 de abril de 2008, sobre o estabelecimento de uma Estrutura Europeia de
Qualificações para a aprendizagem ao longo da vida (2008/C111)01) e os 8 níveis de
qualificação estabelecidos pela Estrutura Europeia de Qualificações (EQF). Um dos
legados históricos da Lituânia é a ausência de instituições da sociedade civil, com
sindicatos fracos, débeis redes de empresários, e pouca confiança nas instituições públicas.
Uma NQF é encarada como um mecanismo que pode gerar confiança nas instituições e nos
parceiros sociais. Ao mesmo tempo, a participação e as parcerias são vistas como
necessárias para permitir que a NQF funcione (Allais, 2010). A EQF fornece apenas os
modelos gerais, metodológicos e conceptuais, de QF, sendo portanto a NQF a criar os
princípios gerais, as experiências de diferentes países, tendo em conta as peculiaridades
económicas, políticas, sociais e culturais de cada país. As diferenças que surgem entre a
NQF e a EQF refletem as especificidades próprias do sistema educativo e das atividades
4

Estrutura Alemã das Qualificações para a Aprendizagem ao Longo da Vida, março
de 2011, p. 2 (11/21/2011)
5
	
  
	
  Estrutura	
  Alemã	
  das	
  Qualificações	
  para	
  a	
  Aprendizagem	
  ao	
  Longo	
  da	
  Vida, março de 2011, p. 3
(21/11/2011)
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mundanas da Lituânia, ao mesmo tempo que é garantida uma compatibilidade com a EQF
(Jatkauskiene B., Mockute A.).
O Processo de Bolonha está a desempenhar um importante papel na estruturação dos graus
e outras qualificações no Ensino Superior. Os três níveis mais elevados da estrutura
correspondem, de muito perto, à estrutura de Bolonha do bacharelato, licenciatura e
doutoramento e são concebidas exclusivamente para as qualificações no Ensino Superior. O
esboço da NQF, na Lituânia, tem sido bastante influenciado pelo processo de
implementação da EQF e pelos processos gerais de integração na União Europeia (a
Lituânia tornou-se membro em 2004).
Os princípios da Descrição são aplicados:
- na elaboração de Programas de Formação e Estudo e no Registo das Qualificações, bem
como em outros registos institucionais nacionais e sistemas de informação;
- no desenvolvimento e reconhecimento de padrões ocupacionais e de padrões de educação
e formação ocupacional;
- no desenvolvimento e na implementação da educação e formação vocacional formal ou de
programas de estudo;
- na avaliação competências adquiridas através de aprendizagens formais, informais ou não
formais, atribuindo e reconhecendo qualificações;
- na prestação de informação e consultoria a respeito dos sistemas de qualificação lituanos;
- na avaliação e reconhecimento de qualificações adquiridas localmente ou no estrangeiro;
- na atribuição de qualificações, adquiridas antes de a Descrição ter sido adotada, e no
período em que a educação e formação vocacional e os programas de estudos estão a ser
objeto de revisão, de acordo com a Descrição, para se conformarem aos níveis de
qualificação;
- Na publicação de documentos que testem as qualificações adquiridas (Descrição da
Estrutura Lituana de Qualificações, 2010).

3.4. Portugal
Segundo a Divisão Portuguesa para o Ensino Superior (Ministério da Ciência, Tecnologia e
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Educação Superior, 2008)6	
  
A Estrutura Portuguesa de Qualificações (NQF) começou por ser estabelecida em 2007
com a implementação do Regime Legal para o Sistema Nacional de Qualificações – NQS
(Decreto Lei n.º 396/2007), em que já consta uma referência à correspondência com a
Estrutura Europeia de Qualificações (EQF). A NQF abrange todas as entidades do sistema
educativo, incluindo as do Ensino Superior. No entanto, o Decreto-lei respeita a
especificidade do HEI, em sintonia com a legislação própria pela qual, em última instância,
se rege.
Já nesse ano, em julho, tinha sido criada a Agência Nacional para as Qualificações (Decreto
Lei n.º 276-C/2007), como previsto na Lei Orgânica do Ministério da Educação, de 2006,
que, na essência, reunia as competências de duas instituições anteriores: o Diretório Geral
para a Formação Profissional, do Ministério da Educação, e o Instituto para a Qualidade da
Formação, do Ministério do Trabalho.
Em 2009, foi aprovada a NQF (Lei n.º 782/2009), compreendendo as qualificações formais
de todos os subsistemas nacionais de educação e formação, bem como as qualificações não
formais obtidas através da experiência profissional, desenvolvida de acordo com a NQS. A
NQF divide-se em oito níveis de qualificação.
Na sua qualidade de nação signatária da Estrutura de Bolonha, Portugal comprometeu-se a
alinhar as suas Qualificações para o Ensino Superior com a abrangente Estrutura de
Qualificações para a Área Europeia do Ensino Superior, indo ao encontro de critérios e
procedimentos estabelecidos pelo Relatório do Grupo de Trabalho sobre a Estrutura das
Qualificações. Deste modo, em 2010, foi produzido um relatório de referência – A
Estrutura para as Qualificações no Ensino Superior em Portugal – tendo em conta o acima
mencionado processo de referência.
Em junho de 2011, o processo de referenciação da Estrutura Nacional de Qualificações para
o Ensino Superior à Estrutura Europeia de Qualificações para o Ensino Superior tinha sido
completada com sucesso, de acordo com a certificação do Secretário de Estado para a
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, dando seguimento ao relatório final preparado pelo
MCTES, com a colaboração de um comité internacional.

6

	
  

	
  http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/AssuntosDiversos/FHEQ	
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Com este processo, a referenciação dos níveis 5 a 8 da Estrutura Nacional de Qualificações
foi também completada.

3.5. Turquia
Quadros Nacionais na Europa
Dentro do Processo de Bolonha -, cujo objetivo é estabelecer um Espaço Europeu do
Ensino Superior até 2010 -, os países participantes comprometeram-se a elaborar um
quadro de qualificação nacional até 2010 e divulgar este trabalho até 2007. Os países foram
convidados a realizar tarefas de auto -certificação de forma a verificar a compatibilidade
com o quadro geral das qualificações do Espaço Europeu do Ensino Superior. Como estas
tarefas de auto -certificação estão concluídas, os relatórios de auto-certificação serão
publicados aqui.
Relatórios de auto-certificação
• Bélgica : Comunidade Flamenga, fevereiro de 2009 [PDF]
• Dinamarca , 2009, [PDF]
• Alemanha , setembro de 2008, [PDF] , [Inglês] [Alemão]
• Irlanda, novembro de 2006, [PDF]
• Lituânia, 2012 [ PDF]
• Holanda , fevereiro de 2009 [PDF]
• Portugal, maio de 2011, [PDF]
• Romênia, novembro de 2011, [PDF]
• Reino Unido
o Inglaterra , País de Gales e Irlanda do Norte , novembro de 2008 [ PDF]
o Escócia, dezembro de 2006 [ PDF]
sites da Web
• Andorra : Quadro de Diplomas do Ensino Superior (QDES)
• Bélgica : Quadro Nacional de Qualificações (Comunidade Flamenga) ( QNQ )
• Bósnia e Herzegovina: Quadro de Qualificações do Ensino Superior
• Croácia: Quadro de Qualificações (QQ)
• Dinamarca: Quadro de Qualificações
• Estónia: Quadro de Qualificações do Ensino Superior
• Irlanda: Quadro Nacional de Qualificações (QNQ)
• Itália: Quadro de Qualificações para a Educação Superior (QQES)
• Lituânia: Quadro de Qualificações (QQ)
• Malta: Quadro de Qualificações (QQ)
• Países Baixos: Quadro Nacional de Qualificações (QNQ)
• Portugal: Quadro de Qualificações do Ensino Superior (QQES)
• Eslovénia: Quadro de Qualificações (QQ)
• Suécia: Quadro Nacional de Qualificações (QNQ)
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• Suíça: Quadro de Qualificações do Ensino Superior (QQES)
• Turquia: Quadro Nacional de Qualificações do Ensino Superior (QNQES)
• Reino Unido: Quadro Nacional de Qualificações (QNQ)
o Escócia Quadro de Qualificações (QQ)
3.6. Resumo
Em todos os países, foram criados Grupos de Coordenação ao nível dos Governos
Federais/Estados Federados ou Agências Nacionais de Qualificações. Portugal e a Lituânia,
que eram nações que tinham adotado a Estrutura de Bolonha, alinharam a sua Estrutura
para as Qualificações no Ensino Superior com a Estrutura de Qualificações para a Área
Europeia do Ensino Superior.

4. Existem adaptações nacionais?

4.1. Áustria
O NQR, na Áustria, tem os mesmos oito níveis da EQF. Os níveis 6 a 8 estão relacionados
com o processo de Bolonha, o que significa que o nível 6 é equivalente ao grau de
Bacharelato, o nível 7 descreve o certificado de Mestrado e o nível 8 é constituído pelos
saberes, competências e conhecimento que são atribuídos a um Doutoramento. Os últimos
três níveis são especificados através dos descritores de Dublin: “Conhecimento e
Compreensão”, “Aplicação do Conhecimento e Compreensão”, “Capacidade para Formular
Juízos”, “Capacidade para Comunicar” e “Aprendizagem de Competências”, ao passo que
todos os outros níveis são caraterizados através da EQF.

4.2. Alemanha
O DQR mantém os mesmos níveis da EQF, mas funciona com outro conceito de
competência e distingue resultados de aprendizagem e requisitos da estrutura com outras
categorias. São distinguidas duas categorias principais, cada uma das quais se divide em
duas subcategorias: competência profissional com “conhecimento” e “aptidões” e
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competências pessoais com “aptidões não formais” e “aptidões pessoais”. A competência
metodológica é encarada como uma parte integral destas quatro dimensões7
“Relativamente aos requisitos e competências descritas, os níveis 6, 7 e 8 da Estrutura
Alemã de Qualificações corresponde aos níveis 1 (nível de Bacharelato), 2 (nível de
Mestrado) e 3 (nível de Doutoramento) da Estrutura de Qualificações para as Qualificações
Alemãs para o Ensino Superior”8
No processo de adaptação, os aspetos específicos do sistema educacional da Alemanha são
tomados em consideração. Nessa altura, a estrutura de qualificação europeia para a área
académica e a estrutura alemã de qualificações para os certificados de Mestrado são
tomados em conta.9

4.3. Lituânia
A estrutura nacional tem oito níveis, com subníveis adicionais até ao nível 6. Existe alguma
preocupação sobre se, mesmo que a NQF seja criada, na prática, esta será dividida nas
subestruturas Vocacional e Ensino Superior, com pouca comunicação entre elas. Não é
claro de que modo o desenvolvimento da NQF irá decorrer, depois de o decreto ter sido
publicado (Allais, 2010). A EQF fornece metodologias gerais e modelos concetuais de QF,
criando por isso a NQF os princípios gerais, as experiências de diferentes países, em que as
peculiaridades económicas, políticas, sociais e culturais de cada país sejam tidas em
consideração.
A etapa seguinte é a conceção de padrões ocupacionais. No entanto, os detalhes não são
claros, em grande parte devido a dois outros projetos ambiciosos e estratégicos que ainda se
encontram em processo de desenvolvimento: a implementação de um sistema nacional
modular de educação e formação profissional e a introdução de um Sistema Europeu de
Transferência de Créditos no Ensino Superior.

7

	
  

	
  http://www.die-bonn.de/doks/gnahs1001.pdf; Dieter Gnahs; p. 3 (29/112011)

8

	
  

	
  Estrutura	
  Alemã	
  de	
  Qualificações	
  para	
  a	
  Aprendizagem	
  ao	
  longo	
  da	
  Vida,	
  p.	
  6	
  (29/11/2011)	
  

9

	
  
	
  
http://www.deutscherqualifikationsrahmen.de/de?t=/documentManager/sfdoc.file.detail&fileID=1238
0686458
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4.4. Portugal
A estrutura portuguesa segue a Estrutura Europeia de Qualificações. Porém, os descritores
da Estrutura Portuguesa de Qualificações para o Ensino Superior são o nível 6, para o
primeiro ciclo do processo de Bolonha, o nível 7, para o segundo ciclo, e o 8 para o terceiro
ciclo.

4.5. Turquia
Quadro Nacional de Qualificações de Ensino Superior da Turquia (QNQ)
O quadro turco segue o Quadro Europeu de Qualificações, sendo os descritores das
qualificações turcas para o ensino superior os seguintes: nível 6 (Licenciatura) EQF - LLL
para o primeiro ciclo do processo de Bolonha, nível 7 (Mestrado) EQF – LLL para o
segundo ciclo, e nível 8 (Doutoramento) EQF – LLL para o terceiro ciclo.

4.6. Resumo:
Em todos os países, a estrutura nacional tem oito níveis. No entanto, em todos eles, os
descritores para o Ensino Superior começam no nível 6, e não no nível 5, como acontece na
Estrutura Europeia de Qualificações. Assim, o nível 6 corresponde aos estudos que
conduzem à licenciatura, o nível 7 ao grau de Mestre, e o 8 ao de Doutor.
5. O que está em aberto no projeto?

5.1. Áustria
A Áustria oferece uma série de formações diferentes, no que se refere à Dislexia, nenhuma
das quais, no entanto, fornece informação sobre o nível EQF ou NQF que esta educação
preenche.
Existe uma associação para a formação em Dislexia (http://www.legasthenietrainer.at), mas
não há pré-requisitos específicos necessários para aceder a este tipo de educação. Fora isso,
não conseguimos encontrar detalhes sobre quais os níveis de EQF/NQF que seguem.
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A Universidade de Salzburgo proporcionava um curso, baseado no nível 6, mas este já não
se encontra disponível.
A EUPALT deve fornecer informação e ligar os cursos oferecidos com a EQF/NQF, para
possibilitar uma comparação entre eles que permita aos educandos escolher aquele por que
devem optar.
5.2. Alemanha
No que diz respeito ao que está por fazer no projeto, a Alemanha conduziu uma pesquisa na
internet com as seguintes palavas chave: Dislexia, Lese-Rechtschreibschwäche e EQF,
DQR, GQF. As palavras-chave conduzem sempre ao website ou à descrição do projeto
EUPALT. Não existe nenhuma informação sobre o nível EQF e sobre os formadores em
educação da Dislexia na Alemanha.
Teve de ser colocada a hipótese de que a questão dos resultados de aprendizagem e/ou a
discussão da formação profissional sobre dislexia, na Alemanha, ainda não está resolvida
até este momento.
Para a EUPALT, isto significa que resolver as questões da EQF/DQR terá de incluir
informação básica (e.g. sobre a abordagem aos resultados de aprendizagem) para as
instituições de formação relevantes.
Existe

uma

Associação

federal

para

a

formação,

http://www.bvl-

legasthenie.de/zertifizierung/einrichtungen, que proporciona uma certificação (e cursos de
formação para profissionais de nível 7, mas também aberto a profissionais menos
qualificados); no entanto, ainda está aberto, a discussão pública, o estatuto desta
certificação.

5.3. Lituânia
Os profissionais que trabalham com pessoas com dislexia são educados em instituições de
nível de ensino superior, na Lituânia. A sua qualificação deve alcançar os níveis 6 a 8. A
estrutura de competências dos professores que trabalham com pessoas com dislexia pode
ajudar a estabelecer a correspondência das suas formações. Não está criado qualquer
instrumento para testar uma qualificação adquirida de professores que trabalham com
pessoas com dislexia.
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5.4. Portugal
Os profissionais que trabalham com pessoas com dislexia são formados em instituições de
nível de ensino superior, em Portugal. As suas qualificações devem alcançar um nível de 6
a 8. A estrutura de descritores (conhecimento, aptidões, e competências) para estes
profissionais, em cada nível (6 a 8), no que diz respeito à dislexia, não estão definidos, e
não existem cursos específicos na área da dislexia concebidos de acordo com estes níveis
de qualificação.

5.5. Turquia
Na Turquia os profissionais que trabalham com pessoas com dislexia têm formação
superior, e a sua qualificação situa-se entre os níveis 6 e 8. O quadro de descritores
(conhecimento, aptidões e atitudes) para esses profissionais em cada nível (6-8), no que diz
respeito à dislexia não estão definidos, e não existem cursos específicos em dislexia de
acordo com este nível de qualificação.

5.6. Resumo:
Não existe qualquer Estrutura Europeia de Qualificações para a Aprendizagem ao longo da
Vida, no que se refere à dislexia como campo de trabalho.
6. Conclusões finais
Todos os países estão comprometidos em aplicar a Estrutura Europeia de Qualificações
para a Aprendizagem ao longo da Vida, especialmente no ensino superior e na educação
vocacional. No que diz respeito à educação dos professores/terapeutas que trabalham com
pessoas com dislexia, os descritores da Estrutura da Aprendizagem ao longo da Vida da
Estrutura de Qualificações, em todos os países, precisam de ser desenvolvidos.
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