
Título Evento: Bolonha na Pratica  - Reconhecimento de Estudos e Quadro 
Nacional de Qualificações 

 
Tipo de Evento (Conferência/Seminário/Jornadas/etc.): Seminário 
Organização do Evento: Grupo Nacional de Peritos de Bolonha 
(http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Reconhecimento/Processo+de+Bolonha/Grupo+Nacional+de+Peritos+de+Bol
onha) 

Data: 30 de Maio de 2008 Local: Universidade de Évora 

Participante(s): do NEP, Marta Graça 

Objectivo: contribuir para melhorar as condições das instituições de ensino superior portuguesas de forma a 
ganhar em qualidade, eficiência e velocidade na convergência dos objectivos da reforma de Bolonha.  
 

Resumo (principais conclusões):  
A abertura do seminário esteve a cargo do Prof. Jorge Ribeiro Araújo (U. Évora), Prof. Sebastião Feyo (FEUP / Del. 
Nac. Bolonha Follow Up Group) e Prof. António Ferrari (U. Aveiro) 
Em debate estiveram questões gerais sobre reconhecimento de estudos e de qualificações 
- instrumentos e padrões de leitura e comparação  
- diversidade e uniformização de critérios 
- validação e certificação de aprendizagem informal e experiência profissional adquirida 
- quadros e sistemas de referência sectoriais, nacional e europeu  
Diferenciação entre formação politécnica e formação universitária no Quadro de Qualificações Nacional e Europeu 
Reconhecimento académico vs reconhecimento profissional –diferenças e sinergias Níveis de qualificação e 
formação ao longo da vida: problemas de comparação, comunicação e cooperação entre diferentes países e 
instituições  
Sistema de qualificações e realização de objectivos de aprendizagem: formação e valorização de conhecimentos, 
capacidades e competências  
O Quadro Europeu de Qualificações e o objectivo de acréscimo de mobilidade no mercado de trabalho europeu 
Foram Apresentados os seguintes tópicos: 
Reconhecimento de estudos na pratica – Prof. José Ferreira Gomes, Fac. Ciências, Univ. Porto (ver 
ficheiro pdf) 
Qualificações e mobilidade no mercado de trabalho – Drª Maria Teresa Paixão, Ministério do Trabalho e 
Solidariedade Social 

Foram abordados, entre outros, os seguintes itens: 1. Necessidade de encarar o mercado de trabalho 
global e a mudança no sentido em que implica por parte da empresa a inovação tecnológica de produtos e 
a consequentemente novas localizações e necessidade de novas competências. Por outro lado, esta 
mudança implica ao trabalhador a mobilidade física e profissional, e para isso a certificação de 
competências. 
Caminhamos cada vez mais para a “Aprendizagem ao longo da vida”, centrada no indivíduo, na 
multiplicidade de contextos de aprendizagem baseada no reconhecimento e validação de competências, na 
transferência de créditos de competências e na multiplicidade de percursos para o mesmo ponto de 
chegada. 
Falou-se ainda por alto nos objectivos da Declaração de Copenhaga e na mobilidade em espaço europeu. 

Reconhecimento de competências e qualificações. Ameaça para o sistema ou a sua última 
oportunidade?, Estudante Natanael Vinha FAIRe 
Using quality assurance and qualification frameworks to assure standards and enhance quality: the 
experience of Scotland, Prof. Norman Sharp, Director, QAA Scotland (ver ficheiro ppt) 
O modelo integrado de Desenvolvimento Curricular e de Coaching da FEG na promoção de 
competências transversais dos estudantes, Prof.ª Eva Oliveira, U. Católica do Porto 

O projecto visa desenvolver com os alunos um PIC-Portfólio Individual de Competências.  
Este processo envolve essencialmente: Autoavaliação, perspectiva dos pares, perspectiva dos Professores, 
outros stakeholders. 
Com os Professores foi inicialmente feito um mapeamento de competências no currículo do curso e a 
identificação e valorização das competências transversais desenvolvidas em cada UC. 

(aguardo ficheiro da apresentação). 

Mais informações (endereços internet/endereço ficheiros PDF na pasta do servidor, programa, etc): Y:\z_geral 
GEP\Formação_Seminários\2008\Bolonha na Pratica 

 



 


