Quadro Continental Africano de Qualificações (ACQF)
Programa de Desenvolvimento da Capacidades do ACQF (2020-2021)
Aprendizagem e desenvolvimento de um entendimento comum dos quadros de
qualificações

7º Webinar de Aprendizagem entre Pares
Webinar multilingue: EN-FR-PT
Quinta-feira, 29 de outubro de 2020, às 12h00 às 14h50 Hora Universal
Casos: África do Sul, Sierra Leone; Credenciais digitais

Horário
Hora
14.00-16.50 (CET)
11.00-13.50
12.00-14.50 (GMT)
13.00-15.50
15.00-17.50
16.00-18.50

Países
Burundi, Egito, Moçambique, Namíbia, Ruanda, África do Sul; Zimbabué;
Cabo Verde
Burkina Faso, Costa do Marfim, Gana, Guiné-Bissau, Libéria, Senegal, Serra Leoa
Angola, Camarões, Gabão, Guinee Equatoriale, Marrocos, Nigéria, Republique
Democratique; du Congo, Republique du Congo, Tunísia; Portugal
África Oriental; Bahrein
Maurícias, Seychelles
Registo dos participantes :
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ACQF29October2020

Acesso ao webinar Zoom:
https://zoom.us/j/98169298797?pwd=MkgxOWpLQm9qbkdnbnJsUXVtV3lDZz09
Meeting ID: 981 6929 8797
Passcode: 119982
Webpage do 7º webinar: https://www.etf.europa.eu/en/news-and-events/events/african-continentalqualifications-framework-7th-peer-learning-webinar

Agenda – 7th Webinar (29 October 2020)
Chair: AUC. Facilitation: ACQF project team
Time (CET)
14.00-14.20
Sessão 1

Session
Abertura. Introdução e objetivos do webinar
Visão geral da jornada de aprendizagem dos pares. Vídeo.
Apresentação

Speaker
AUC, Mr Chigozie Emmanuel
Okonkwo
ACQF project team (Eduarda CastelBranco, ETF)
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14.20-14.50
Sessão 2

África do Sul: Duas décadas de NQF. Evolução, consolidação.
Principais características do NQF. Mandato e responsabilidades da
SAQA. Registo de qualificações e qualificações parciais.
Cooperação regional, alinhamento com a SADCQF. Resposta à
crise COVID-19. Perspectivas.

Dr Julie Reddy
Acting CEO
Ms Coleen Jaftha
SAQA - South African Qualifications
Authority

14.50-15.10
Sessão 3

Serra Leoa: Um novo NQF em desenvolvimento. Principais
objetivos e desafios a enfrentar pelo NQF. Instituições envolvidas.
Conceito do NQF e perspetivas.
Perguntas e respostas
Europass Digital Credentials: conceito, vantagens, infraestrutura.
Garantia de qualidade, segurança dos dados, acessibilidade.
Cooperação internacional.

Mr. Mohammed Djallot

15.10-15.25
15.25.15.50
Session 4

15.50-16.35
Session 5

16.35-16.50
Session 6

Debate: dar sentido às aprendizagens de sete webinars de
partilha de pares
1. Lições e conclusões: Valor acrescentado de NQFs e condições
para a sua contribuição para a mudança – para sistemas e
pessoas.
2. O caminho a seguir para integração e mobilidade em Africa:
NQFs, RQFs, ACQF trabalhando em conjunto.
Síntese. Conclusões finais.
Encerramento

Mr Dennis Van-Gessel
European Commission. Directorate
General Employment Social Affairs
and Inclusion. Unit Skills and
Qualifications.
Participants,
AUC

AUC, Mr Chigozie Emmanuel
Okonkwo
ACQF project team (Eduarda CastelBranco, ETF)

1. Introdução
Objetivos do Programa de Desenvolvimento da Capacidade do ACQF (ACQF)
O projeto de desenvolvimento do ACQF organiza um programa de desenvolvimento de capacidades sobre temas
fundamentais de quadros e sistemas de qualificações. O objetivo é reforçar o envolvimento dos EstadosMembros da União Africana e das partes interessadas e desenvolver o conhecimento e uma compreensão
comum dos conceitos, objetivos, tipos e instrumentos operacionais dos quadros nacionais e regionais de
qualificações (NQFs e RQFs). Uma Rede de Peritos ACQF reunirá os participantes treinados e contribuirá para a
sustentabilidade do futuro ACQF.
O programa para 2020-2021 é organizado em duas fases:
Fase 1: julho, setembro, outubro 2020 – A série de sete webinars inteiramente dedicadas à aprendizagem entre
pares prossegue e leva a um nível mais elevado as primeiras sessões de aprendizagem por pares realizadas
durante o workshop inaugural do ACQF (setembro de 2019) e webinars (maio de 2020). A fase 1 estabelece as
bases para o programa de formação avançada da Fase 2 (2021), com enfoque no desenvolvimento de
conhecimentos e de uma linguagem comum sobre temas-chave e questões dos quadros de qualificações,
conforme segue.
Fase 2: Em 2021, o programa avançado desenvolverá conhecimentos aprofundados e incluirá aplicação prática.
O programa combinará sessões de formação e e-learning. A plataforma de e-learning ACQF incluirá os recursos
necessários para apoiar o desenvolvimento e a aplicação.
Principais participantes: instituições dos Estados-Membros da União Africana envolvidas nas atividades de
desenvolvimento do ACQF, peritos, profissionais e peritos internacionais convidados. Comunidades Económicas
Regionais.
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Principais temas previstos para os webinars de aprendizagem entre pares na fase 1 (julho a outubro de
2020)
1. Quadros Nacionais de Qualificações (QNQs) e Sistemas Nacionais de Qualificações (SNQ): Principais
conceitos através de estudos de caso; contexto, objetivos, tipos de quadros de qualificações; novas
dimensões e desenvolvimentos relacionados com a digitalização, a aprendizagem ao longo da vida; e valor
acrescentado dos QNQ para sistemas de educação e formação e indivíduos.
2.

Quadros de Qualificações Regionais (RQF): Objetivos, interação e governação, referenciação/alinhamento,
fatores de sucesso, principais benefícios.

3.

Desenvolvimento e implementação de um QNQ: dimensões comuns, caminhos diferentes.

4.

Resultados da aprendizagem: Linguagem comum da educação e do mercado de trabalho; aplicação, tipos,
algumas diretrizes comuns. Papel dos resultados da aprendizagem nos QNQs.

5.

Níveis e descritores de nível: Significado, usos, ligações com design de qualificações e currículo.

6.

Gestão e transparência das informações sobre qualificações e QNQs: Registos, bases de dados, catálogos;
bases de dados de qualificações interligadas. Digitalização.

7.

Garantia de qualidade: Fundação indispensável dos QNQs.

8.

Quadros de governação de qualificações: Tipos e modelos. Participação, regulação, papéis.

9.

Revisão e acompanhamento dos quadros de qualificações.

No final do programa os participantes participarão num debate.

2. Visão geral e principais informações de Webinars anteriores
Os precedentes webinars de aprendizagem entre pares decorreram em 2/07, 16/07, 10/09, 24/09, 8/10 e
22/10/2020. Partilharam-se e discutiram-se as seguintes experiências:
•
•

Experiências africanas: QNQs do Quénia, Moçambique, Maurícia, Lesoto, Angola, Gana, Egito e
Zimbabué, Zâmbia, Cabo Verde, SADCQF e EAQFHE.
Experiências internacionais: QNQs – Eslovénia, Irlanda, França, Portugal e Bahrain; EQF (QEQ), ASEAN
QRQ e Quadro Árabe de Qualificações.

As apresentações, infografias e relatórios estão disponíveis nas páginas web:
•

1º Webinar: https://www.etf.europa.eu/en/news-and-events/events/african-continental-qualifications-frameworkpeer-learning-webinar

•

2º Webinar: https://www.etf.europa.eu/en/news-and-events/events/african-continental-qualifications-framework2nd-peer-learning-webinar

•

3º Webinar: https://www.etf.europa.eu/en/news-and-events/events/african-continental-qualifications-framework3rd-peer-learning-webinar

•

4º Webinar: https://www.etf.europa.eu/en/news-and-events/events/african-continental-qualifications-framework4th-peer-learning-webinar

•

5º Webinar: https://www.etf.europa.eu/en/news-and-events/events/african-continental-qualifications-framework5th-peer-learning-webinar

•

6th Webinar: https://www.etf.europa.eu/en/news-and-events/events/african-continental-qualifications-framework-6th-peerlearning-webinar

•

Videos dos webinars no YouTube channel:
https://www.youtube.com/playlist?reload=9&list=PLEKEwOFeOWc6W5fxbX6M8NrO6oA0yH3Ww
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