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DEPARTMENT OF EDUCATION, SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION 

 
African Continental Qualifications Framework project 

Webinar Final de stakeholders 
Interpretação inglês-francês-português 

Data: segunda-feira, 19 dezembro 2022, 11.00-13.00 (GMT+3) 

O Website da ACQF está ao seu dispôr: https://acqf.africa/

 

Convidamo-lo(a) a inscrever-se aqui. 
 

Por favor, aceda à reunião Zoom aqui: 
https://tree.zoom.us/j/89733509882?pwd=YVBNbkhrU2pQY0doNkQybHNwcTVYdz09 

Meeting ID: 897 3350 9882 - Passcode: 240351 

 

1. Objetivos do encontro 

A União Africana enriqueceu com o sucesso do processo de desenvolvimento do ACQF iniciado no 

workshop inaugural de 3 de setembro de 2019, realizado em Addis Abeda, na sede da União Africana (UA).  
Agora é hora de olhar para trás e dar um passo em frente. Reunamo-nos para a última reunião da 

comunidade ACQF para rever os resultados e ouvir as suas sugestões sobre as ações futuras. 

O projeto de desenvolvimento do ACQF atingiu o seu marco final e, juntamente com a comunidade ACQF, 

alcançou realizações pertinentes, como o Documento Político ACQF apoiado pelas 10 Diretrizes e 10 

Módulos de Formação, a coleção de Estudos de Mapeamento ACQF e o programa dinâmico e participativo 

de desenvolvimento de capacidades de 20 Webinars de Aprendizagem entre Pares e duas Semanas de 

Formação. O projeto ACQF contribui para o desenvolvimento de Quadros Nacionais e Regionais de 

Qualificações, de acordo com os objetivos da Estratégia Continental de Educação para África (2025). O 

website da ACQF fornece informações sobre todas as realizações técnicas, ferramentas, notícias, webinars 

de formação e workshops, e lançou uma página inicial renovada mais fácil de navegar. Mais importante 

ainda, a comunidade do ACQF continua a crescer em número de países, e de organizações interessadas 

(nacionais, regionais e continentais), e o Grupo Consultivo ACQF dotou-se de experiência como a principal 

plataforma de apoio à participação e à apropriação do ACQF. 

 
AFRICAN UNION 

 

 

 
UNION AFRICAINE 

 

 
UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Telephone: 251 11 518 20 75 Fax: 251 11 5517844 
Email: www.au.int 

https://acqf.africa/
https://acqf.africa/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/37c0784a-9f4f-9779-fa8a-73a74de8ce68
https://tree.zoom.us/j/89733509882?pwd=YVBNbkhrU2pQY0doNkQybHNwcTVYdz09
https://acqf.africa/
https://acqf.africa/
http://www.au.int/


 

 

2 

Os participantes deste webinar final incluem os membros do Grupo Consultivo ACQF, e a comunidade mais 

alargada de representantes de países e organizações temáticas, peritos e formandos do ACQF. A agenda 

do webinar inclui um painel de partes interessadas da ACQF que partilham a sua experiência e sugestões, 

e trocas sobre o processo e resultados do ACQF subjacentes à transição para a fase de implementação. 

2. Agenda 

 

Horário Tema Responsável 
11.00-11.10 Boas vindas e abertura Comissão da União Africana. 

Departamento de Educação, 
Ciência, Tecnologia e Inovação. 
Divisão de Educação 

11.10-11.30 
Sessão 1 

ACQF: um percurso de 3 anos de aprendizagem e co-
construção. Principais marcos e realizações. 

AUC 
Projeto ACQF 

11.30-12.10 
Sessão 2 

Discussão do painel: As partes interessadas do ACQF 
exploram as principais aprendizagens e pontos de 
vista sobre o processo e resultados e propõem 
sugestões para o caminho a seguir 

Painel: seis representantes - 
países e quadros de 
qualificações regionais 

12.10-12.40 
Sessão 3 

Últimos resultados do projeto ACQF – breve visão 
geral:  
- Estudo sobre as complementaridades entre a 

ACQF e a Área Continental de Comércio Livre 
Africano 

- Manual sobre Formação Baseada em 
Competências (TVET): uma visão renovada 

Especialistas do ACQF 

12.40-12.50 
Sessão 4 

As suas opiniões finais e partilha Sondagem 

12.50-13.00 Agradecimentos, celebração. Encerramento CUA 
 

 

3. Visão do ACQF 

O Quadro Continental Africano de Qualificações (ACQF) é uma iniciativa política da União Africana (UA).   

O ACQF está fortemente ancorado nas políticas e estratégias da União Africana, especialmente:  

- Agenda 2063: A África Que Queremos;1 

- A Zona de Comércio Livre Continental Africana (AfCFTA);2 

- O Protocolo para o Tratado de Estabelecimento da Comunidade Económica Africana relativo à Livre 

Circulação de Pessoas, Direito de Residência e Direito de Estabelecimento (Protocolo de Livre 

Circulação da União Africana);3 e 

- Estratégia de Educação Continental para África 2016-2025 (CESA 16-25).4 

Por forma a desenvolver o ACQF a Comissão da União Africana trabalha em parceria com a União Europeia 

(UE), Ministério Federal de Cooperação Económica e Desenvolvimento (Alemanha), GIZ e ETF, num 

processo apoiado tecnicamente por uma componente específica do programa UA - União Europeia (UE) 

“Competências para a Empregabilidade dos Jovens”: Cooperação Técnica SIFA”.  

 
1 Agenda 2063: https://au.int/en/agenda2063/overview 
2 AfCFTA: https://au.int/sites/default/files/treaties/36437-treaty-consolidated_text_on_cfta_-_en.pdf; Factsheet on the 
AfCFTA: https://www.tralac.org/documents/resources/faqs/2377-african-continental-free-trade-area-faqs-june-2018-
update/file.html 
3 Protocolo de Livre Circulação da UA, Artigo 18: “Estados Partes devem estabelecer um quadro continental de qualificações 
para encorajar e promover a livre circulação das pessoas”: https://www.tralac.org/documents/resources/african-
union/1965-protocol-to-the-abuja-treaty-free-movement-of-persons-right-of-residence-and-establishment-adopted-29-
january-2018/file.html 
4 CESA 16–25: https://au.int/sites/default/files/documents/29958-doc-cesa_-_english-v9.pdf 

https://acqf.africa/resources/policy-guidelines/african-union-policy-documents
https://au.int/en/agenda2063/overview
https://au.int/sites/default/files/treaties/36437-treaty-consolidated_text_on_cfta_-_en.pdf
https://www.tralac.org/documents/resources/faqs/2377-african-continental-free-trade-area-faqs-june-2018-update/file.html
https://www.tralac.org/documents/resources/faqs/2377-african-continental-free-trade-area-faqs-june-2018-update/file.html
https://www.tralac.org/documents/resources/african-union/1965-protocol-to-the-abuja-treaty-free-movement-of-persons-right-of-residence-and-establishment-adopted-29-january-2018/file.html
https://www.tralac.org/documents/resources/african-union/1965-protocol-to-the-abuja-treaty-free-movement-of-persons-right-of-residence-and-establishment-adopted-29-january-2018/file.html
https://www.tralac.org/documents/resources/african-union/1965-protocol-to-the-abuja-treaty-free-movement-of-persons-right-of-residence-and-establishment-adopted-29-january-2018/file.html
https://au.int/sites/default/files/documents/29958-doc-cesa_-_english-v9.pdf
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Os objectivos do ACQF previsto, tal como apresentados e discutidos no workshop de lançamento do ACQF, 

são: 

- Comparabilidade, qualidade e transparência das qualificações de todos os níveis e subsectores, e 

apoiar a aprendizagem ao longo da vida;; 

- Facilitar o reconhecimento de diplomas e certificados, e apoiar a mobilidade (estudantes, 

trabalhadores e serviços); 

- Trabalhar em cooperação e complementaridade com os Quadros Nacionais de Qualificações 

(QNQs) e os Quadros Regionais de Qualificações (QRQs) e apoiar a criação de um espaço africano 

comum de educação e qualificações; e 

- Promover a cooperação, alinhamento/referência entre quadros de qualificações (nacionais e 

regionais) em África e em todo o mundo. 

Os princípios-chave do ACQF são: 

- Inclusão de todos os tipos de aprendizagem e níveis de qualificações; 

- Abertura às boas práticas mundiais, necessidades das partes interessadas; e  

- Inovação: capacidade de considerar e incluir novas formas de aprendizagem, novas competências 

e tipos de qualificações exigidas pela transformação social e tecnológica – incluindo a ecologização 

e digitalização, e os factores da mudança “Pós-Covid19”. 

ACQF apoia o desenvolvimento do QNQ: 1º workshop NQF em Guiné-Bissau, 5 a 6 de julho de 2022 

 

2ª Semana de Formação ACQF: evento híbrido, 5 a 9 de setembro de 2022, Joanesburgo 

 


