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Perfil do país
§ A República da Zâmbia é um país sem
litoral localizado no sul da África (com
uma população de cerca de 18 milhões
de habitantes). Membro da SADC e
COMESA.
§ A Zâmbia está rodeada por 8 países: a
República Democrática do Congo;
República da Tanzânia; República do
Malawi; República de Moçambique;
República do Zimbabué; República do
Botsuana; República da Namíbia e
República de Angola.
§ Lusaka é a capital administrativa e
económica da Zâmbia.

Sistema Educativo

• Educação
infantil
• Primária
• Secundária
• TEVET
• Universidade

Educação Geral

Desenvolvimento de Competências

Ensino Superior

Autoridade de Qualificações da Zâmbia (ZAQA)
Act No. 13 of 2011
Estabelecimento da Autoridade de Qualificações da Zâmbia
como Instituição

Implementação e manutenção do Quadro de
Qualificações da Zâmbia (ZQF)
Inscrição e Acreditação de Qualificações

Validação e Avaliação de Qualificações
Garantir que as normas e as qualificações registadas são
comparáveis a nível internacional
Manter uma base de dados de registos de Realização de
Aprendizes na Zâmbia

Quadro Nacional de Qualificações (ZQF)
§ O ZQF foi desenvolvido e implementado em 2016;
§ Abrange integralmente todas os resultados e percursos de aprendizagem;
§ O ZQF é um quadro de 10 níveis composto por um único sistema integrado composto por três (3) subquadros de qualificações coordenadas:

Sub-Quadro Ensino
geral e de
educação continua

Sub-Quadro de
Profissões e
Ocupações

Sub-quadro do
Ensino Superior

Importância do Quadro de
Qualificações da Zâmbia
Integração
Acesso, Mobilidade e
Progressão

Qualidade

Emprego

• Criar um quadro nacional único integrado para
as resultados de aprendizagem
• Facilitar o acesso e a mobilidade e progressão no
âmbito da educação, formação e carreira

• Melhorar a qualidade da educação e da
formação
• Promover oportunidades de educação,
formação e emprego

Estrutura do Quadro de Qualificações da Zâmbia
Nível do ZQF

Ensino Geral

Profissões e Ocupações

Ensino Superior

10

Doctorate Degree

9

Masters Degree

8

Post-Graduate Diploma

7

Bachelors Degree

6

Diploma

5

Level 5 Certificate
Level 4 Certificate

4
3

2B
2A

1

Autoridade adequada
Entidade de coordenação

Level 3 Certificate
Senior Secondary Education Certificate
Junior Secondary Education Certificate

Primary Education Certificate

Órgãos de garantia da qualidade criados por atos do Parlamento na Zâmbia
A AUTORIDADE DE QUALIFICAÇÕES DA ZÂMBIA (ZAQA)

Descritores de nível do ZQF
Cada nível do ZQF é descrito por uma definição de resultado de aprendizagem conhecida
como um descritor de nível

O descritor de nível fornece uma indicação genérica de resultados de aprendizagem ou
resultados adequados a uma qualificação a esse nível

Os descritores são baseados em competências e descrevem os resultados da aprendizagem
em termos de:
Competências fundacionais
(Conhecimento)
Competências práticas (Habilidade)
Competências reflexivas e competências aplicadas (Autonomia e Responsabilidade)

Garantia de Qualidade do ZQF
ZAQA coordena saídas das autoridades
competentes responsáveis pelos três(3) subquadros do Quadro de Qualificações da Zâmbi
As autoridades competentes incluem a HEA, a TEVETA, a
ECZ, as instituições de formação, os organismos
profissionais

Funções das autoridades competentes nos
sub-Quadros
Desenvolver e gerir o
seu sub-quadro
Garantia da
Qualidade no seu
sub-quadro

Desenvolver & implementar
políticas e critérios no que diz
respeito às qualificações em
consulta

Quadro
Nacional de
Qualificações
Assegurar que os descritores
de nível são cumpridos

Recomendar qualificações ou
qualificações parciais para
acreditação

Revisão do ZQF
O ZQF está atualmente a ser analisado e revisto para:
§ Garantir que o quadro se mantém atual e continua a responder às constantes
mudanças nas exigências de educação e formação no país;
§ Garantir a continuação da comparabilidade regional e internacional das
qualificações e padrões zambianos;
§ Prever o reconhecimento das qualificações atualmente não atendidas no quadro,
e.g. Advanced Level, Bachelor Honours Degree, etc.;
§ Prever a implementação dos Sistemas de Acumulação e Transferência de Crédito
(CATS).
§ Revisão do reconhecimento das autoridades competentes e simplificação da
garantia da qualidade na educação e na formação

Alinhamento do ZQF com SADCQF
O alinhamento do ZQF com o Quadro comunitário de
qualificações para o desenvolvimento da África Austral
(SADCQF) foi realizado por um Comité de Alinhamento Nacional
(NAC)

As
principais
partes
interessadas
estiveram representadas no NAC
Processo em suspenso pendente de revisão
da ZQF e eventual revisão da SADCQF

QMIS e E-Certificate
O Sistema de Informação de Gestão de Qualificações (QMIS) foi implementado e o ECertificado foi lançado em junho de 2020
Todos os serviços oferecidos pela ZAQA podem ser acedidos através do
sistema:
- Validação de candidaturas e avaliação de qualificações;
- Pedido de reconhecimento como autoridade/conselho de adjudicação
estrangeiro adequado;
- Pedido de registo de qualificações;
- Submissão de registos de resultados alunos por organismos certificadores.
O sistema destina-se também a manter uma base de dados integrada de
realizações de alunos e serviços de apoio conexos.

Utilizadores do Sistema

Exemplo de
E-Certificate
Sample
E-Certificate

Papel da ZAQA
na validação
experiência
adquirida (RPL, RVCC)
The
Role ofdaZAQA
in RPL
ZAQAguidance
dirige e coordena
o desenvolvimento
do RPL através:
ZAQA
and coordination
of RPL development
through:
1. Policy and
Criteria e
forcritérios
Recognition
1. Política
paraofoPrior
RPLLearning
para orientar
RPL
–-aDocumento
document developed
by ZAQAos
to práticos
guide RPLda
developers
2. Apoio
Implementation
2.
à
implementação
Support:
–- Workshops
- Bilateral,
individual
– One-on-One

Desenvolvimento dos Referenciais / Perfis / Normas
Profissionais Nacionais

§ A Autoridade iniciou o desenvolvimento das Normas
Profissionais Nacionais (NOS) em diversos sectores da
economia no cumprimento do seu mandato.
§ As Normas Ocupacionais serão utilizadas no desenvolvimento
de programas de currículos e aprendizagem, o que levará a
qualificações reconhecíveis e comparáveis a nível
internacional.
§ A NOS assegurará que os programas de currículos e
aprendizagem sejam adaptados para atender às aspirações dos
principais stakeholders, por exemplo, dos setores / indústria.

Sistema de acumulação e transferência de créditos
Foram formuladas orientações para ajudar as instituições no desenvolvimento e
implementação de sistemas de acumulação e transferência de créditos, a fim de:
§ Promover a harmonização, o reconhecimento mútuo e o eventual
reconhecimento dos créditos a atribuir em várias instituições de ensino;
§ Promover a formação de créditos entre departamentos e instituições de
formação; e
§ Facilitar a mobilidade local, regional e internacional dos estudantes em
educação e formação.

Projeto de Passaporte de Qualificações da UNESCO (UQP)
§ A ZAQA tem vindo a implementar o projeto-piloto da UQP;
§ Durante a fase piloto, foram recebidos 61 pedidos de candidatos no Colonato
de Refugiados de Meheba (a maioria dos candidatos (90%) eram da
República Democrática do Congo onde a língua oficial é francês.). 11
Passaportes emitidos.
§ As atividades da fase piloto foram financiadas pela UNESCO;
§ O Projeto é uma intervenção útil em benefício dos migrantes e deslocados
cujos documentos de qualificação requerem confirmação.
§ O Projeto destina-se ainda a determinar a aplicação prática das disposições
de reconhecimento dos refugiados e das pessoas deslocadas na Convenção de
Addis e na Convenção Global

Impacto do Covid-19 no ZQF e Educação & Formação

§ Negativo: devido à lentidão ou não resposta aos pedidos de
verificação de qualificações locais e internacionais em resultado do
encerramento de instituições. Suspensão de atividades que
requerem trabalho de grupo, etc..
§ Todas as instituições de ensino encerraram de março a setembro de
2020. No entanto, a aprendizagem continua através de e-learning e
outras plataformas de aprendizagem à distância. As classes de
exame retomaram as aulas em junho de 2020 e todos os exames de
saída foram realizados/ agendados
§ Future considerations : Alternative learning and assessment
methods; innovative approaches to achieving learning outcomes;

