
10 September 2020

The Mauritius Qualifications Authority

Quadro Nacional de Qualificações by 
Dr Robin Phoolchund

Director
Sessão 2
ACQF 3rd peer learning 
webinar



Higher national 
Diploma
Computing

Certificate 
Association of 
business
Excutive 

National Cert 
In Beauty Care

BTEC 

ACCA

NTC  3

Dip in 
Business 
Admin

Graduate
Diploma

Dip in 
Journalism

Graduate
Diplomas

Professional
Diploma’s

Dip in 
Information 
Systems

NEBOSCH 
National 
Diploma

Technician
Diploma’s

Edexcel BTEC

Diploma
In Travel and
Tourism

Diploma in
Patisserie

Dip in 
Management

NTC  2

MSc

BSc Phd

CAP

Desktop 
Publishing
Level 2

Word 
Processing
Techniques
(Advance)

First Diploma
In Secretarial 
&  Admin

International
Certificates

Certificate III
In Design  
Fundamentals

Basic 
Certificates

Advance
Diploma

City & Guilds 
Level 2

Fundamental 
Techniques

ABE Level 5

ABE Level 3

ABE Level 6

Certificate IV

Diploma 
Part I

Diploma
Part II

BTEC
BEP

DEUG

BEd
DESS

Dip in IT Skills

BEngMEd

Selva das Qualificações



Contexto e propósito do Quadro Nacional de Qualificações (NQF)

• Estabelecido com o advento da MQA em 2003.
• Um instrumento de desenvolvimento e classificação das

qualificações de acordo com um conjunto de critérios para
os níveis de aprendizagem alcançados

• Melhorar a compreensão de um sistema de educação e
formação dentro de um país e tornar explícitas as rotas de
progressão e acesso a diferentes partes do sistema
nacional.

• Proporcionar comparabilidade além-fronteiras,
particularmente em regiões onde há muita mobilidade de
estudantes e trabalhadores





A estrutura do NQF

• Consiste em 10 níveis …do Nível 1 sendo o Certificado de Educação Primária ate o 
nível 10, que e PhD

• Composto por três vertentes (pilares), nomeadamente a) ensino 
primário/secundário, b) EFP/local de trabalho e c) Ensino Superior

• Descritores de nível - cada um definido em termos de fases progressivas de 
realização/resultados e competências de complexidade aplicáveis
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Benefícios do NQF

• Paridade de estima entre qualificações académicas e profissionais

• Percursos flexíveis de educação e formação

• Manter a comparabilidade internacional das normas

• Facilita o acesso, mobilidade e progressão nos sistemas educativos & de formação

• Reconhecimento internacional das qualificações profissionais atribuídas na Maurícia

• Melhora a qualidade e a responsabilidade do sistema educativo de formação

• Melhora a aprendizagem e formação de qualidade
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Governação do NQF

• Ministério da Educação

• Conselho do MQA

• Comités Consultivos para a Formação industrial

• Comissão de Registo

• Comité de Acreditação

• Painéis de Auditoria de Qualidade



NQF em evolucao

• Mudança gradual para o mainstream da Educação &
Formação

• Adoção da abordagem dos resultados da aprendizagem

• Avançar para um sistema de crédito comumente acordado



Registo de qualificações



Register of qualifications



Reconhecimento da Aprendizagem Prévia (RPL)



Reconhecimento da aprendizagem previa (RPL)

• Processo de 4 passos

• Pré-aplicação
• Pré-rastreio
• Facilitação
• Avaliação

• Passar para níveis mais altos
• Apoio ao financiamento de RPL



MARCOS FUNDAMENTAIS DO NQF

• Passagem do Certificado Nacional de Comércio (NTC) para Certificado 

Nacional (NC)

• Desenvolvimento de um Sistema de Garantia da Qualidade

• Introdução de um sistema RPL

• Rede de crescimento – memorandos de cooperação com países 

estrangeiros

• Referência com o Quadro Transnacional de Qualificações (TQF)

• Alinhamento com SADCQF 



Critérios para alinhamento com SADCQF

• Responsabilidades dos organismos nacionais competentes
• Ligação demonstrável entre os níveis de qualificação do NQF e os

descritores de nível SADCQF
• NQF/NQS com base em resultados de aprendizagem e sistemas de 

crédito
• Transparência dos procedimentos de inclusão das qualificações no 

NQF
• Sistema Nacional de QA refere-se a NQF & consistente com as 

diretrizes da SADCQF
• Acordo declarado dos organismos competentes da Garantia de 

Qualidade
• Organismos nacionais competentes certificam alinhamento NQF 

com SADCQF



Metodologia para o Alinhamento

• Criar um Comité de Alinhamento Nacional
• Exercício de autoavaliação
• Relatório de alinhamento baseado em evidências
• Apresentação do relatório de alinhamento
• Aprovação
• Publicação plataforma official do SADC QF 



Resultado do Processo de Alinhamento

• A plataforma oficial da SADCQF deve manter uma
listagem pública dos países membros que tenham
concluído o processo de alinhamento.

• Na região da SADC , todos os novos certificados de 
qualificação, diplomas e outros documentos emitidos
pelas autoridades competentes devem conter o nível de 
SADCQF relevante.



Thank You!

Merci!

Obrigado!

Tel: 686 1400 

Fax: 686 1441

Email: rphoolchund@mqa.mu

Website: www.mqa.mu


