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q2009: Criado a Unidade de Coordenação do Sistema Nacional de
Qualificações - Estruturar o Sistema Nacional de Qualificações;

q2010: Foi estabelecido o SNQ, o CNQ e o QNQ;
q2013: Regime Jurídico de acreditação de instituições de formação;
q2014: Regulado o Sistema RVCC;
q2018: Revisão do quadro legal do SNQ e adotado um novo

regulamento sobre a organização da UCSNQ;
q2020: Novo quadro jurídico para o CNQ e o QNQ

Contexto da sua criação

SISTEMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÕES-SNQ



Propósito da sua criação 

SISTEMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÕES-SNQ

SNQ
Elemento
integrador 

E F

E

qPromover ofertas formativas 
baseadas em competência que

qSatisfaz as necessidades individuais, 
social e económica do mercado,

qPerspetivando a aprendizagem ao 
longo da vida



qPromover a integração dos sistemas da Educação, Formação e
Emprego;

q Estruturar ofertas de formação técnico-profissional ajustadas 
às necessidades atuais e emergentes, do mercado de trabalho;

q Reconhecer as competências prévias, incluindo experiências de 
trabalho e de vida, através do processo RVCC, considerando os 
vários contextos de aprendizagem;

Principais objetivos

SISTEMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÕES-SNQ



Estrutura

SISTEMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÕES-SNQ

qA UCSNQ ;
qOs serviços centrais responsáveis pelo emprego e formação 

profissional;
qO serviço central responsável pela educação e ensino técnico;
qO Instituto de Emprego e Formação profissional (IEFP);
qO Concelho Nacional do Emprego e Formação Profissional (CNEF);
qOs organismos e as estruturas com competências no domínio do 

financiamento das politicas  de educação e formação profissional;
qOs Comités Setoriais de Qualificações (CSQ);
qEmpresas que promovam formação profissional dos seus 

colaboradores;
q Todas as demais entidades públicas, privadas ou de gestão mista, 

que desenvolvam atividades de formação profissional;



Principais componentes

SISTEMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÕES-SNQ

EP: 
Equivalência
profissional

SNQ

QNQ
Portaria 10/2020

CNQ
Portaria 09/2020

RVCC
DL nº 54/2014

MAMQ: Sistema de 
Monitoria, Avaliação

e Melhoria de 
Qualidade do SNQ



Principais objetivos

QUADRO NACIONAL DE QUALIFICAÇÕES-QNQ

q Integrar e articular as qualificações obtidas no âmbito dos 
diferentes subsistemas de educação e formação (educação, 
formação profissional, ensino superior), e por via da 
experiência ou aprendizagem não formal e informal,  num 
quadro único;

q Melhorar a transparência das qualificações, possibilitando a 
identificação e comparabilidade do seu valor no mercado de 
trabalho, na educação e formação;

Portaria nº 10/2020 de 20 de fevereiro 



Principais objetivos (cont.)

QUADRO NACIONAL DE QUALIFICAÇÕES-QNQ

q Promover o acesso, a progressão e a qualidade das 
qualificações;

q Melhorar a legibilidade, a transparência e a comparabilidade 
das qualificações (entre o subsistema de educação e formação 
e entre estes e o mercado de trabalho);   

q Promover ligações do QNQ com o QEQ, Quados dos países da 
CEDEAO, entre outros, para a transferência e acumulação de 
créditos na educação, na formação profissional e no ensino 
superior. 

Portaria nº 10/2020 de 20 de fevereiro



Estrutura do QNQ

QUADRO NACIONAL DE QUALIFICAÇÕES-QNQ

q Composto por 8 níveis de qualificação;

q Abrange o ensinos básico, secundário e superior, a formação 
profissional e o processo RVCC;

q Os níveis de qualificação  são definidos com base nos 
resultados de aprendizagem;

q Cada nível e definido com base em 3 descritores: 
• Conhecimentos
• Habilidades 
• Atitudes



Estrutura- Sistema Educativo

QUADRO NACIONAL DE QUALIFICAÇÕES-QNQ



QUADRO NACIONAL DE QUALIFICAÇÕES-QNQ



Descritores de nível
QUADRO NACIONAL DE QUALIFICAÇÕES-QNQ



Descritores de nível
QUADRO NACIONAL DE QUALIFICAÇÕES-QNQ



qFacilita o acesso, a mobilidade e progressão entre o sistemas
educativos e de formação profissional;

qPermite a validação de aprendizagem não formal e informal;
qPermite flexibilizar os percursos de educação e formação;
qMelhora a qualidade da formação;
qManter a comparabilidade internacional das normas referentes a

educação e formação;
qPermite o reconhecimento internacional das qualificações;

Principais benefícios

QUADRO NACIONAL DE QUALIFICAÇÕES-QNQ



CNQ

CATÁLOGO NACIONAL DE QUALIFICAÇÕES-CNQ

qÉ um instrumento dinâmico, de gestão estratégica das 
qualificações, essencial para a competitividade e moderniza-
ção do tecido produtivo e desenvolvimento humano, pessoal e 
social do indivíduo.

q É elaborado e atualizado em permanência, pela Unidade de 
Coordenação do SNQ mediante a inclusão, exclusão ou 
alteração de qualificações, tendo em conta as necessidades 
atuais e emergentes da economia.

qAs qualificações que integram o CNQ  são aprovados pelos 
membros do COS, são baseados em competência e 
estruturados por FP.

Portaria nº 9/2020 de 20 de fevereiro 



Critérios de seleção das FP e QP

CATÁLOGO NACIONAL DE QUALIFICAÇÕES-CNQ

Estudo de Atividade Económicas, mercado de trabalho e 
setores profissionais

15 Famílias 
Profissionais

64 Qualificações 
Profissionais

Critérios de seleção: *Programa de transformação do governo
* Peso da Família Profissional no PIB 
* Taxa de emprego e desemprego



CNQ- Famílias Profissionais

CATÁLOGO NACIONAL DE QUALIFICAÇÕES-CNQ



CNQ- Famílias Profissionais

CATÁLOGO NACIONAL DE QUALIFICAÇÕES-CNQ

WWW.SNQ.CV



Estrutura de uma QP

CATÁLOGO NACIONAL DE QUALIFICAÇÕES-CNQ

Perfil 
Profissional

Programa 
Formativo

Qualificação 
Profissional

Referencial de 
competências 
requeridas

Referencial de 
formação (forma 
de obter as 
competências 
requeridas)



Processo de certificação- QP

CATÁLOGO NACIONAL DE QUALIFICAÇÕES-CNQ

Unidades 
de 

Competência

UC1:

UC2:

UC3:

UC4:

UC5:

Módulos

MF1

MF2:

MF3

MF4l

MF5:

Certificação total

Certificação parcial

PLANO DE FORMAÇÃOPERFIL PROFISSIONAL



Decreto-Lei nº 54/2014 de 22 de setembro

Condição de acesso

PROCESSO RVCC 

q 5 anos de experiência profissional 

q 25 anos

É um processo formal que permite o RVCC prévias, incluindo 
experiências de trabalho e de vida considerando os vários 
contextos de aprendizagem.



Legislação de base

PROCESSO RVCC

Decreto-Lei n.º 54/2014, de 22 
de setembro (Sistema de 

RVCC)

Metodologia de conceção dos 
instrumentos para a 

certificação de competências 
profissionais (julho 2013) 

Decreto-Lei n.º 20/2010, 
de 14 de junho que regula 

o SNQ Decreto-Lei n.º 65/2010, 
de 27 de dezembro 

(QNQ)

Decreto-Lei n.º 53/2014, 
de 22 de setembro 

(Formação Profissional)

Decreto-Lei n.º 66/2010, 
de 27 de dezembro (CNQ)



PROCESSO RVCC

Processo de certificação



Desafios

QUADRO NACIONAL DE QUALIFICAÇÕES-QNQ

q Estruturação curricular de todos os subsistemas de educação 
e formação por resultados de aprendizagem;

q Ajustamento dos descritores utilizados nos diferentes 
subsistemas com os quadro nacional de qualificações;

q Definição de um sistema de crédito  que permita 
verdadeiramente a mobilidade entre os diferentes 
subsistemas; 

q Definição e implementação de um sistema de garantia de 
qualidade; 

q O desenvolvimento de um pacto nacional envolvendo os 
diferentes subsistemas (ensino básico, secundário, técnico-
profissional e superior) sobre o QNQ e a sua ligação com o 
QEQ, quadro dos países da CEDEAO, entre outros.



SISTEMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÕES-SNQ

OBRIGADO!
MERCI!

THANK YOU! 


