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Objectivos

Informação

Mobilidade

Todos os setores da educação da SADC:
1. Ensino escolar

2. Ensino superior
3. Ensino e formação técnica e professional



1997: 
SADC Protocolo

sobre Educação e 
Formação assinado

2000: 
SADC TCCA 

estabelecido

2001 & 2010: 
Os ministros aprovam um plano

estratégico; Revisão das 
qualificações existentes da 

SADC

2016 (June): 
Diretrizes

regionais de RPL 
desenvolvidas

2011: 
SADC RQF 

aprovado por 
ministros

2009: 
SADC portal de 
qualificações

iniciado

2016 
(Septembro): 

SADCQF  
reanimado

2008: 
Diretrizes

regionais da QA 
desenvolvidas

2016 (Dezembro): 
Comparação das 

qualificações
profissionais

2017: 
Lançamento do 

SADCQF e 
SADCQVN

SADCQF - História

2019 (Maio and Outubro): 
África do Sul e Seychelles 

completam o alinhamento
do seu NQF para a SADCQF

2020: Maurícia completa
primeiro rascunho do 

relatório de alinhamento
2020: O alinhamento
é lançado para todos

os países da SADC
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Development and 
alignment of NQFs/ 

systems

Verification

Implementação

Conceito inicial
(setembro de 

2016)

Desenvolvimento e 
alinhamento de QNQ 

e sistemas



Agora (2020)

Modelo de implementação do Quadro de Qualificações da SADC

Construir a confiança 
para melhor movimento



Conceito de implementação - cont.

South Africa

Botswana

Eswatini
Namibia

Zambia

SADC Secretariat and the TCCA
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Visão

Atribuição da 
Qualificação

Transcrição

•NQF nível 8

•Esta qualificação
está alinhada com 
SADCQF Nível 8

Manual de 
reconheci-

mento SADC



1
• Quadros Nacionais de Qualificações/ Sistemas

Nacionais de Qualificações

2
• Sistemas e estruturas de Garantia da Qualidade (QA), 

bem como capacidade para cumprir mandatos de QA

3
• Reconhecimento/ Verificação de qualificações

estrangeiras e políticas associadas

4
• Infraestrutura de informação credível e transparente

de qualificações

Foco do SADCQF

Em
conformidade
com:
- Convenção
Addis (ativa
desde 15 de 
dezembro de 
2019)
- Convenção
Global
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No Dez Critérios de Alinhamento
1 As responsabilidades dos organismos nacionais relevantes envolvidos no processo

de alinhamento são determinadas e publicadas pelas autoridades competentes
competentes

2 Existe uma ligação clara e demonstrável entre os níveis de qualificação no
NQF/Sistema Nacional de Qualificação (NQS) e os descritores de nível da SADCQF

3 O NQF/NQS baseia-se em resultados de aprendizagem e ligações a sistemas de
aprendizagem e crédito não formais e informais (sempre que estes existam)

4 Os procedimentos de inclusão das qualificações no NQF ou que descrevem o lugar
das qualificações no NQS são transparentes

5 O Sistema Nacional de Garantia da Qualidade para a educação e formação refere-
se ao NQF ou NQS e é coerente com as diretrizes de garantia de qualidade da
SADCQF

6 Há uma indicação clara das autoridades nacionais competentes responsáveis pela
verificação das qualificações obtidas no sistema nacional

7 O processo de alinhamento incluirá um acordo declarado dos organismos de
garantia da qualidade relevantes

8 Os organismos nacionais competentes certificarão o alinhamento do NQF/NQS com
a SADCQF. Um relatório exaustivo sobre o alinhamento e os seus elementos de
prova devem ser publicados por organismos nacionais competentes

9 A plataforma oficial do país deve prever um processo de comentário público para
o relatório de alinhamento

10 Foram feitos planos claros para alterar a legislação e política suportando o
alinhamento aos níveis de SADCQF nos novos certificados de qualificação, diplomas
e outros documentos emitidos pelas autoridades competentes

Piloto com oito
países



Alinhamento e Desenvolvimento de NQFs/NQS

• Seminário de resultados de 
aprendizagem da SAQA em
junho de 2019

• Foco nos resultados da 
aprendizagem (manual 
internacional)



Member State

1. Agrees to implement 
the SADCQF

2. Establishes National 
Alignment Committee 
(NAC)

3. NAC conducts alignment 
self-assessment

4. Writes and Approves
alignment report

5. Submits alignment report to TCCA EXCO

6. EXCO scrutinises alignment report

Report not 
suitable for 
submission
-Returned 
to NAC for 

further 
refinement 7. Report suitable: 

recommended to TCCA

8. TCCA 
approves/ 

disapproves 
report

9. Report published 
on SADCQF official 

platform

TCCA 
returns  
report  

for 
further 

work

Roteiro de alinhamento SADCQF



Garantia de Qualidade

• Is the Institution 
recognised/ 
validated/ 
registered?

• Is the Qualification 
recognised/ 
validated/ 
registered?

• Did the 
Qualification 
Holder  actually 
achieve the 
qualification?

• Capacity building/ 
Expertise



Verificações

• Estatísticas da mobilidade
• Medidas de luta contra a fraude
• Será que o titular realmente alcançou a 

qualificação?
• Estruturas de verificação / certificados

digitais
• Elaboração do manual de reconhecimento

SADC
• Rede africana de Verificação de Qualificações
• Desenvolver políticas
• Capacitação/ Expertise



RPL (RVCC), CAT (acumulação e transferência de créditos) e 
Articulação

• Estudo da RPL sobre cinco países da 
SADC... rollout para países africanos

• Secretariado da SADC atualmente
finalizando as orientações do CAT

• Capacitação/ Expertise



Advocacia e Comunicação

Construir confiança para 
melhor movimento



Governação e modelo de mudança

Hipóteses:
- Capacidade de apoio
- Expertise
- Fundos

Reforçar Centro 

Comité Técnico Decisões tomadas coletivamente

• Estruturas aumentadas
• Aumentar a frequência

das reuniões
• Programas divididos

entre países

Reforçar a periferia

Nível do país

Decisões implementadas

No centro ou região

• Os países suportam os custos dos delegados
• Workshops de capacitação para partilhar

conhecimentos e capacidades
• Programa de estágios

Suposições:
- Capacidade de fazer
- Especialização para realizar
- Fundos e recursos
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Implementar:
• Convenção de Addis
• Rede africana de 

Verificação de 
Qualificações

• ACQF(when available)

Estratégia

Estabelecer
SADCQF

Unidade de 
implementação

Capacitação a nível
regional: 
6 pessoas

Capacitação a 
nível nacional: 

16 pessoas

Capacitação para implementar
a Convenção de Addis

Construir infraestruturas
de informação de 

qualificações

• Desenvolver políticas de 
verificação; 

• recursos;
• deturpação

Construir capacidade de 
garantia de qualidade

Desenvolver manual 
de reconhecimento

Transcrições com referência
clara ao Nível SADCQF

Certificados digitais

Estatísticas da mobilidade

SADCQF fully 
implemented



Colaboração com outros RQFs

Princípio SADCQF (um dos princípios):

É importante e fundamental que o desenvolvimento
da SADCQF seja "caseiro" e pautado pelas exigências
de educação e formação na região e impulsionado
pelos especialistas locais"

• Cooperação regional: essencial para a benchmarking e 
aprendizagem de boas práticas (por exemplo, SADCQF: visita de 
benchmarking de 2017 à reunião do Grupo Consultivo do EQF ).

• As principais lições e aprendizagens devem considerar o contexto e 
a agenda da SADC: escrutínio crítico do que funciona noutros
contextos e considerar a adequação à SADC. 

• Estar atento aos princípios e identidade da SADC; garantir que a 
cooperação implementa uma agenda SADC (ligada a uma agenda 
africana), especialmente quando o financiamento é disponibilizado.



https://www.sadc.int/sadc-secretariat

SADC Secretariat: 
• Regular Bulletins and updates on 

Covid-19 in SADC Member States
• Online meetings
• Tanzania handing over SADC Chair 

to Mozambique in October

Covid 2020

https://www.sadc.int/sadc-secretariat
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