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QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS

NA PERSPETIVA DO SISTEMA

Planear, desenhar, registar, implementar e renovar
qualificações com base nos princípios do QNQ.
Enfoque nas qualificações EFTP Exemplos e boas
práticas.
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Qualificações Profissionais na perspetiva do sistema: 

planear, desenhar, registar, implementar e renovar qualificações com base nos 
princípios do QNQ. Enfoque nas qualificações EFTP Exemplos e boas práticas.



Principais 
tópicos
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Estudo de âmbito sectorial 

Referenciais de competência 

Unidades de competência 

Referenciais de formação 

Unidades de formação 

Discussão



Sistema Nacional de Qualificações 

• Conjunto de actividades ligadas ao reconhecimento das aprendizagens e a outros
mecanismos que articulam o ensino e a formação profissional com o mercado de
trabalho ou com a sociedade civil.
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Conceito/ definição  
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Sistema Nacional de Qualificações

Conjunto de actividades ligadas ao reconhecimento das
aprendizagens e a outros mecanismos que articulam o ensino e a
formação profissional com o mercado de trabalho ou com a
sociedade civil.



Princípios do SNQ 
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Alinhamento e adequação das ofertas formativas e de qualificação
técnica e profissional tendo em vista a satisfação das necessidades
económicas, sociais e individuais.

Eficiência e eficácia das acções abrangidas tendo em vista a
satisfação das necessidades do mercado de trabalho.



Princípios do SNQ 
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Livre acesso e em condições de igualdade de oportunidades dos
cidadãos ao reconhecimento de suas competências,
independentemente do modo como as tenha adquirido.

Cooperação e articulação entre as instituições públicas, privadas e
os parceiros económicos e sociais tanto na implementação das
políticas formativas e de qualificação técnica e profissional, como
no seguimento e avaliação das mesmas.



Componentes do SNQ 
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Âmbito Objectivo Princípios Intervenientes  Componentes 

SNQ/QNQ 

Catálogo 
Nacional de 

Qualificações 
Profissionais

Instrumentos 
de RVCC

Certificação 
de Entidades 
Formadoras 

Garantia de 
Qualidade

Quadro 
Nacional de 

Qualificações



Desenho de qualificações profissionais  

Página 9

Catálogo 
Nacional de 

Qualificações
Profissionais

Quadro 
Nacional de 

Qualificações

Níveis de Qualificação  

Descritores de Níveis de Qualificação 

Perfil profissional 

Referencial de competências 

Referencial de formação 

Programa formativo 

Desenho das 
Qualificações 
Profissionais

Famílias profissionais / sectores produtivos 



Quadro Nacional de Qualificações 
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Quadro 
Nacional de 

Qualificações

Instrumento que permite a definição e a
classificação das qualificações (por ex. ao nível
nacional ou setorial) de acordo com um conjunto
de critérios (por ex. com a ajuda de descritores)
aplicáveis a níveis específicos de resultados da
aprendizagem.

Fonte: CEDEFOP, 2008; 
European Parliament and Council of the European Union, 2008; OECD, 2007.

Níveis de Qualificação  
Descritores de Níveis de Qualificação 



Níveis de qualificação 
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Indicadores da complexidade e/ou profundidade de conhecimentos e
aptidões, da autonomia e responsabilidade que um indivíduo deverá
ser capaz de demonstrar possuir numa determinado qualificação.



Descritores de níveis 
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Conhecimento

Habilidade/ Aptidão

Autonomias e responsabilidade



Descritores de níveis
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Descritor - conhecimento
Acervo de factos, princípios, teorias e práticas relacionadas com

uma área de estudo, trabalho ou formação profissional enquanto

resultado da assimilação de informação através da

aprendizagem.



Descritores de níveis
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Descritor – habilidades/ aptidões
Capacidade de aplicar conhecimentos e utilizar recursos

adquiridos para concluir tarefas e solucionar problemas, inclusive

a aplicação do pensamento lógico, intuitivo e criativo e as

destrezas manuais e o domínio de métodos e ferramentas.



Descritores de níveis 
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Descritor – autonomias/ responsabilidades
Capacidade de aplicar, de forma autónoma, o conhecimento, as aptidões

e as capacidades pessoais, sociais e/ou metodológicas, em situações

profissionais ou em contextos de estudo, trabalho ou formação

profissional para efeitos de desenvolvimento profissional e pessoal.



Exemplo Cabo Verde 
Catálogo Nacional de Qualificações 
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Catálogo 
Nacional de 

Qualificações
Profissionais

Instrumento de gestão estratégica das qualificações de

nível não superior, essenciais para a comparabilidade

das qualificações e a competitividade das empresas e do

tecido produtivo, bem como para o desenvolvimento

pessoal e social do indivíduo.Perfil profissional 
Referencial de competências 

Referencial de formação 

Programa formativo 



Exemplo Cabo Verde
Famílias profissionais do CNQP  
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• As qualificações profissionais vinculadas ao CNQP são organizadas por
famílias profissionais e pelos níveis de qualificação determinados no QNQ.

• As famílias profissionais representam o conjunto de qualificações, por virtude
das quais se encontra estruturado o CNQP, tendo em conta os critérios de
afinidade de competências profissionais dos diferentes sectores produtivos.
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Fonte: https://snq.cv/catalogo-nacional-de-qualificacoes/

Exemplo Cabo Verde

https://snq.cv/catalogo-nacional-de-qualificacoes/


Famílias 
profissionais
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Exemplo Cabo Verde



O que é uma qualificação?

Um resultado formal de um processo de avaliação e validação 
obtido quando uma autoridade competente determina que uma 

pessoa alcançou resultados de aprendizagem de acordo com 
determinadas normas.

Por conseguinte, uma qualificação é uma especificação dos resultados de aprendizagem que é 
aprovada por uma autoridade (organismo de acreditação) como satisfazendo os requisitos do QNQ.  
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Elaboração de Qualificações Profissionais 



Elaboração de QP - Principais etapas 
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Elaboração do 
Estudo de 

âmbito Sectorial 

Elaboração dos 
Referenciais de 
Competência 

Validação interna 
Validação externa 

Elaboração dos 
Referenciais de 

Formação 

Validação interna 
Validação externa 



Etapa 1 – Estudo de âmbito sectorial 
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Elaboração do  
Estudo de âmbito 

Sectorial
Caraterização do sector  

Identificação das Qualificações prioritárias 



Etapa 2 – Referenciais de competência  
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Elaboração dos 
Referenciais de 
Competência 

Validação externa 

Validação interna 

Elaboração das 
Unidades de Competências (UC) 



Etapa 2 – Referenciais de competências  
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• Conjunto de competências (Unidades de competência) exigidas para a
obtenção de uma qualificação.

.

Fonte: ANQEP (adaptado)



Etapa 3 - Referenciais de formação 

QNQ GB - Sessão 3 workshop 5 Julho 2022
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Elaboração dos 
Referenciais de 

Formação 

Validação externa 

Validação interna 

Elaboração das 
Unidades Formativas de Curta Duração 
(UFCD) 

Criação dos Módulos Formativos (MF) 



Etapa 3 – Referenciais de formação 
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• Conjunto de informação (unidades de formação) que define os conteúdos e
outros elementos relevantes para o desenvolvimento da formação, devendo
adequar-se ao referencial de competências definido para a respetiva
qualificação.

.

Fonte: ANQEP (adaptado)



Todo o processo 
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UC 1
MF1

MF2

MF3

UC 2

UC 3

UC 4

UFCD 1

UFCD 2

UFCD 3

UFCD 4

UFCD 5

REFERENCIAIS DE COMPETÊNCIA REFERENCIAIS DE FORMAÇÃO PROGRAMAS FORMATIVOS 



Referencial de 
competências 
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Exemplo de Cabo Verde



Referencial de 
competências 
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Exemplo de Cabo Verde



Programa 
formativo 

Página 30

Exemplo de Cabo Verde



Referencial 
de formação 
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Exemplo de Cabo Verde



Referencial 
de formação 
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Exemplo de Cabo Verde



Tipos de 
competências: 

profissionais/técnicas; 
transversais



Obrigado a tod@s
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