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RPL como uma ferramenta de via de 
aprendizagem flexível (FLP)



RPL no contexto do NQF sul-
africano



O que é RPL? (África do Sul) 

“RPL são os princípios e processos através dos 
quais os conhecimentos e competências prévios
de uma pessoa são tornados visíveis, mediados e 
avaliados para efeitos de acesso e admissão
alternativos, reconhecimento e certificação, ou
mais aprendizagem e desenvolvimento” (SAQA, 
2019) 



Existem duas formas principais de 
RPL 

RPL para acesso:
Proporcionar uma via de acesso a um programa de 
aprendizagem, designação profissional, emprego e 
progressão na carreira

RPL para crédito:
Prever a atribuição de créditos para, ou para, uma
qualificação ou qualificação parcial registada no NQF



NQF sul-africano

Três sub-Quadros NQF 
articulados, cada um 
supervisionado por um 
Conselho de Qualidade:

1. Sub-Quadro de 
qualificações do Ensino 
geral e de qualificações
pós-secundárias
(GFETQSF) - Umalusi

2. Sub-Quadro de 
Qualificações do Ensino 
Superior (HEQSF) - CHE 

3. Sub-Quadro de 
Qualificações
Profissionais (OQSF) -
QCTO



Dos 201 países listados pelas Nações Unidas:

• 136 têm Quadros Nacionais de Qualificações (NQFs)

• 7 possuem Quadros de Qualificações Sectoriais (SQF) 

• 18 utilizar apenas quadros regionais de qualificações
(RQF)

• 40 países, informação insuficiente disponível

• 161 (80%) dos 201 países baseiam os seus sistemas de 
educação e formação em quadros de qualificações

• Quase todos incluem RPL
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Política e Implementação de RPL



Níveis de política no context do NQF 

Ministro
Orientação

geral

Define 
diretrizes

Demarca o 
NQF

SAQA
Sujeito a política

ministerial, 
desenvolve política

sobre: Registo, 
publicação, 

avaliação, RPL, CAT 
das qualificações; 

Reconhecimento de 
organismos
profissionais. 

Conselhos de 
Qualidade

Sujeito à política Ministerial & 
SAQA, desenvolve e gere

funções de sub-quadro através
da política exigida



Legislação/política de RPL

• Lei NQF 67 of 2008 (Also SAQA Act 58 of 1995)

• DHET's (2016) Politica de coordenação VAE

• Política e Critérios da SAQA (2019) para implementar a RPL 
(Also 2002, 2013, 2016)

• Políticas do Conselho de Qualidade para os Sub-Quadros do 
NQF 

• RPL como uma ferramenta de via de aprendizagem flexível
(FLP)



• Sector agrícola
• RPL artesanato (ARPL)
• Setor bancário
• Serviços Correcionais
• Associação Democrática de Enfermagem da SA (DENOSA)
• Departamento de Defesa (DoD)
• Departamento de Administração da Função Pública (DPSA)
• Departamento de Desenvolvimento Social (DSD)
• Departamento de Transportes (DoT)
• Conselho de Educação e Relações laborais (ELRC)
• E-TV
• Setor de Alimentos e Bebidas (FoodBev)
•

Iniciativas nacionais de RPL (alfabética) 



• Associação da Indústria Marinha SA (MIASA) 
• Corpo De Moderação Artesanal Nacional (NAMB)
• Water Rand
• Corporação de Gestão do Tráfego Rodoviário (RTMC)
• Serviços de Polícia da África do Sul (SAPS)
• Associação sul-africana de Coaching Desportivo (SASCA/ 

SASCOC)
• Agência Estatal de Tecnologias da Informação (SITA)
• Sector trabalho-em-altura (IWH)
• Educação dos Trabalhadores (Colégio dos Trabalhadores)
•

Continuando….. 



• Curso de Desenvolvimento de Portefólio (PDC)
• Whole-HEI (Centro de Desenvolvimento do 

Ensino Superior)
• Processos duplos
• Abordagem individualizada
• RPL online/ processos de aprendizagem ao

longo da vida (por exemplo, bancos)
• Iniciativa SAQA RPL para 

refugiados/requerentes de asilo

Exemplos de implementação….



"Realizações" da RPL na SA até à data

Ilhas de boas 
práticas

(OECD, 2008)
Engagements

2010, 2011, 
2014

RPL Task 
Team 2012

Política
de RPL

DHET, SAQA, 
QCs, PBs     

SETAs, 
Fornecedores, 

entidades

20+ 
Iniciativas
nacionais

de RPL

200+- RPL 
provedores

RPL dados

RPL redes 



Dados



Realizações via RPL • Aumento constante
e consistente das 
realizações através
do RPL 
anualmente. 

• O número de 
qualificações
obtidas via RPL é de 
241.

• 97% das realizações
via RPL estão no 
contexto OQSF, 3% 
no HEQSF

------------------------------
Outras tendências
incluem: 
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Realizações via RPL • 41% de resultados de 
RPL alcançados na NQF 
nível 4, seguidos por 
NQF N2 (26%) e N3 
(11%)

• Majority of 
achievement records 
were in the field of 
Services (41%) followed 
by Business, Commerce 
ad Mgt. Studies (35%) 
and Manufacturing 
Engineering and 
Technology (18%)

• Top 3 Qualificações: 
– FETC: Imobiliário (L4) 
– Cert Nacional: Suporte

ao Contact Center e 
– Cert Nacional:  Serviços

de Administração de 
Empresas)



RPL da África do Sul - visibilidade

• 1st VPL Biennale 2015 (Netherlands) “What is RPL”

• 2nd VPL Biennale 2017 (Denmark) “Learner at the centre” SA 
PRIZE

• 3rd VPL Biennale 2019 (Germany) “RPL Policy for the EU” SA 
PRIZE

• 4th VPL Biennale 2021 (SA, but cancelled due to pandemic) 

• 5th VPL Biennale 2022 (Iceland) “How can RPL be integral to 
LLL policy?”



RPL em vias de aprendizagem (articulação)



O que é um caminho de aprendizagem e 
trabalho?

• ‘Articulação’
• Sistémico (as qualificações ligadas, as qualificações parciais, as 

designações profissionais, a aprendizagem estruturada no local de 
trabalho e outros elementos dentro e entre sistemas de países devem
ter rotas RPL) 

• Específico (disposições específicas como RPL, CAT, MdE/MdE e 
outros acordos interinstitutórios)

• Individual (apoiar os indivíduos nas suas vias de aprendizagem
e trabalho, por exemplo, através de aconselhamento profissional, 
aprendizagem flexível e ensino, programas e estruturas de apoio, RPL, 
CAT, etc.)



Um percuros de aprendizagem e trabalho
pode ser…

• Horizontal (entre qualificações no mesmo nível de NQF) 

• Vertical (em todos os níveis de NQF e nos sub-quadros do NQF)

• Diagonal (em níveis de NQF e sub-Quadros NQF)

O que é uma via de aprendizagem flexível? 
(acesso, progressão)

(Comece com um mapa de percurso…..)







Nível nacional: 
• Mapeamento/desenvolvimento de vias de articulação em todos os sectores: 

«grelhas de possibilidades»
• Levar boas práticas à escala (projeto SAQA de refugiados)
• Delimitar financiamentos para RPL/FLPs
• Qualificações de expansão de TVET, CET e NQF Nível 5 (UPSET)
• Reforço da comunicação e da partilha de informação
• Colmatar lacunas de dados: 

– IESs privados
– IESs públicos

Nível institucional: 
Melhoramento:
• articulação através dos currículos
• flexibilidade dos sistemas de administração
• apoio estudantil em FLPs
• modos flexíveis de prestação
• partilha de boas práticas

Prioridades para o futuro



• SAQA Bulletin 2018(1) ‘Articulation initiatives’

• SAQA Bulletin 2019(1) ‘Inclusivity’ (In education, training and 
professional development)

• SAQA-UNESCO 2020 ‘Flexible Learning Pathways: The National 
Qualifications Backbone’ (Case study of flexible learning 
pathways in higher education/ PSET in South Africa)

• 2nd VPL Biennale book (peer reviewed)

• 3rd VPL Biennale book (peer reviewed)

Fontes 
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