QUADRO CONTINENTAL
AFRICANO DE
QUALIFICAÇÕES (ACQF)

O ACQF será:

INCLUSIVO
qualificações de todos os
níveis e subsistemas de
educação e formação

VISÃO GERAL:
O CONTEXTO POLÍTICO DO ACQF

RECEPTIVO
À INOVAÇÃO
de novas
tendências e tecnologias

As competências e qualificações das populações de África estão no coração da
renascença africana. Por isso que o Quadro Continental Africano de Qualificações (ACQF)
é uma política vital da União Africana (UA). O desenvolvimento do ACQF está em curso
(2019-2022).

ABERTO
O ACQF é sustentado pela Agenda 2063: A África que Queremos e pelas
estratégias continentais no domínio da educação, ciência e tecnologia, e juventude:
▶ A África integrada é um importante resultado transformacional da Agenda 2063, que
abrange a livre circulação de pessoas, livre comércio, mas é também um espaço de
educação comum africano para todos os alunos e estudantes africanos.
▶ O Primeiro Plano Decenal de implementação da Agenda 2063 prevê que um
sistema comum de qualificação educacional esteja estabelecido até 2023.
▶ CESA 16-25: planeia o estabelecimento de quadros nacionais e regionais de
qualificações e de “um quadro continental de qualificações em alinhamento com os
quadros regionais e nacionais para facilitar a integração e mobilidade”.
A Zona de Livre Comércio Continental Africana (ZLCCA) é um motor da integração
africana, para a qual o ACQF contribuirá. O seu “Protocolo sobre Comércio de Serviços”
menciona o reconhecimento da educação e da harmonização. Além disso, o Protocolo
ao Tratado que Estabelece a Comunidade Económica Africana relativo à Livre
Circulação de Pessoas, Direito de Residência e Direito de Estabelecimento” (2018)
especifica que “Os Estados Membros estabelecerão um quadro continental de
qualificações para incentivar e promover a livre circulação de pessoas”. (Art. 18)

VISÃO PARA O ACQF
Melhorar a comparabilidade, a qualidade e a transparência das qualificações
de todos os subsetores e níveis da educação e formação, e apoiar a
aprendizagem ao longo da vida;
Facilitar o reconhecimento de diplomas e certificados e a mobilidade;
Trabalhar em complementaridade com os quadros de qualificações nacionais
e regionais, e apoiar a criação de um espaço comum de educação africano;
Promover a cooperação e o alinhamento entre quadros de
qualificações (nacionais, regionais) na África e no mundo inteiro.

à contribuição das partes
interessadas; boas práticas
da África e do mundo
O ACQF é vital para os
processos que contribuem
para criar um espaço
educacional africano:
▶ Avançar a implementação da
CESA 2016-2025
▶ Harmonizar o ensino superior
em África e implementar o
Quadro Pan-Africano de
Garantia de Qualidade e
Acreditação (PAQAF)
▶ Implementar a Estratégia
educação e formação técnica e
profissional da UA para a
promoção
do emprego dos jovens

O DESENVOLVIMENTO DO ACQF: UM PROJETO DA UA-UE
No contexto da agenda de cooperação com a UA, a União Europeia (UE) comprometeuse a apoiar o desenvolvimento do ACQF, conforme definido na Ação 4 da Aliança
África-Europa para Investimentos e Empregos Sustentáveis (adotada em 12/09/2018).
A Comissão da União Africana (CUA) está a trabalhar em parceria com a UE, a
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) e a Fundação Europeia
para a Formação (ETF) no processo de desenvolvimento do ACQF, no período de 2019
a 2022. As atividades de desenvolvimento do ACQF fazem parte do programa da UAUE “Competências para a Empregabilidade dos Jovens” e da “Iniciativa de
Competências para a África” (SIFA) - um programa iniciado pela UA em cooperação
com o governo da Alemanha.
Principal resultado do projeto (2022): documento político e técnico do ACQF e
plano de ação tecnicamente validado para a tomada de decisão pela UA.
O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO ACQF É HOLÍSTICO E BASEIA-SE
EM:
▶ Evidência e análise
Análise atualizada e abrangente da situação atual, dinâmica e problemas
dos quadros de qualificações (nacionais e regionais) na África.
▶ Liderança política da CUA e consulta das partes interessadas
africanas (nacionais, regionais e continentais)
O sucesso e a sustentabilidade do ACQF como instrumento político
dependem da apropriação e liderança por parte da CUA e da adesão e
apoio das partes interessadas africanas. Por isso, um Grupo Consultivo
do ACQF composto por 38 representantes (níveis nacional e regional)
presta a sua contribuição ao processo de desenvolvimento do ACQF por
meio de conselho e validação dos resultados.
▶ Sensibilização e desenvolvimento da capacidade das partes
interessadas africanas
A divulgação de informações sobre o desenvolvimento do ACQF, bem
como a partilha de experiências sobre quadros de qualificações na África
e no resto do mundo estão incorporadas nas atividades do projeto.

PROGRESS DO ACQF EM 2019-2020
■ O lançamento do processo de desenvolvimento do ACQF
O continente iniciou o processo de desenvolvimento do ACQF no workshop inaugural
(2-3 de setembro de 2019), na sede da UA em Adis Abeba. A primeira reunião do
Grupo Consultivo do ACQF decorreu em 4 de setembro de 2019.
■ O Estudo de Mapeamento do ACQF
O estudo de mapeamento do ACQF fornece uma análise abrangente e atualizada do
desenvolvimento, implementação e renovação dos quadros de qualificações em
África. 35 países responderam ao inquérito online e os relatório por pais e CER
oferecem análises aprofundadas das principais dimensões temáticas e politicas. O
relatório final será divulgado por meio de Webinars e infografias.
■ Desenvolvimento de capacidades: Fase 1: Webinars de partilha de experiências
entre pares (Jul-Dez 2020). Fase 2: formação avançada e aplicação pratica (2021).
■ ACQF documento técnico e de política
Co-criação pela Task Force do ACQF, enquanto instrumento sustentável de política,
com base na análise das opções e dos objetivos para o continente.
Este projeto é co-financiado pela União Europeia e pelo
Ministério Federal de Cooperação e Desenvolvimento

Os resultados intermediários do
projeto planeados para 2019 a 2022:
▶ Estudo de mapeamento
do ACQF (até meados de
2020)
▶ Estudo de Viabilidade
do ACQF (meados de
2021)
▶ Linhas Diretrizes
Comuns para o ACQF
▶ Website ACQF e
ferramentas
Outras atividades (2019 a 2022):
▶ Workshops de consulta
às partes interessadas
▶ Ações de informação e
desenvolvimento de capacidade
▶ Rede de peritos ACQF
▶ Discussão e debate online
▶ Relatórios técnicos reuniões do Comité Técnico
Especializado (CTE-ECT)

PESSOAS DE CONTATO DO
PROJETO ACQF:
CUA RHCT:
Chigozie Emmanuel Okonkwo
OkonkwoC@africa-union.org
ETF:
Eduarda Castel-Branco
Perita em Quadros de Qualificações
Eduarda.Castel-Branco@etf.europa.eu
GIZ:
Essete Abebe
Manager
Essete.Abebe@giz.de
DELEGAÇÃO DA UE JUNTO DA UA:
Aklilu Desta

Gestor do Projeto

Aklilu.DESTA@eeas.europa.eu

