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African Qualifications Verification Network (AQVN) 

Série de webinars 2021  
Interpretação (Inglês-Francês-Português) 

Sobre o AQVN 

A Rede Africana de Verificação de Qualificações (AQVN) foi formada em 2016 em resposta aos 

desafios enfrentados por muitas entidades governamentais africanas no que diz respeito à verificação de 

qualificações estrangeiras.  Facilitada pela Autoridade Sul-Africana de Qualificações, a formação da AQVN 

foi o resultado de uma declaração dos principais intervenientes na gestão de qualificações em África para 

"Construir a Confiança e Promover qualificações genuínas em África através de uma Verificação Eficaz". 

A principal função da AQVN é desenvolver ligações e redes institucionais confiáveis e legítimas em todo o 

continente africano para verificar as qualificações e aceder aos registos dos alunos de forma legitima. A 

AQVN tem uma cooperação de longa data com a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral 

(SADC) e muitas outras instituições de qualificação e garantia de qualidade no continente. 

AQVN Webinars 2021: Reconhecimento e verificação de qualificações – lições da prática 

na crise Covid-19 e para além. Experiências da África e da Europa. Partilha de 

experiências: desafios, soluções inovadoras, ferramentas, caminho a seguir. 

Em cooperação com o projeto African Continental Qualifications Framework (ACQF). 

De acordo com a sua constituição, a AQVN organiza uma série de webinars para membros da AQVN e 

outras entidades interessadas   focadas nos desafios, soluções e boas práticas emergentes do primeiro 

ano da pandemia global. Esta atividade de partilha de experiências contribui para uma agenda mais 

alargada de transparência e comparabilidade das qualificações, indispensável para uma melhor 

progressão, reconhecimento e mobilidade dos alunos. A série de cinco webinars terá lugar no período 

julho de 2021 a novembro de 2021. 

Os efeitos socioeconómicos e culturais da pandemia no continente africano são preocupantes. A 

mobilidade das pessoas tem sido drasticamente afetada, bem como o funcionamento das escolas e de 

outras instituições de ensino. A pandemia está também a afetar as entidades responsáveis pelo 

reconhecimento e verificação das qualificações.  

1st webinar 
 

Registe-se e obtenha o seu link de acesso ao webinar – por aqui 
Meeting ID: 927 6648 5986 - Password: 193249  
Visit the event webpage – aceda por aqui 

 
 
27 de Julho  
10.00-11.30 
GMT 

Agenda 
Gana 
Ghana Tertiary Education Commission (GTEC), Sr. Maxwell Amoako Kissi 
 
África do Sul 
South Africa Qualifications Authority (SAQA),  
Sr Wellington Radu and Sra Kim Snyders 
 
Comissão europeia, DG Educação e Cultura: Espaço Europeu da Educação e 
reconhecimento automático mútuo das qualificações. Sr Youri Devuyst 

https://zoom.us/meeting/register/tJYqce-spj4jEtL9gdVqtnhK7oLbMTD3tiHt
https://www.etf.europa.eu/en/news-and-events/events/1st-peer-learning-webinar-recognition-qualifications
https://www.etf.europa.eu/en/news-and-events/events/1st-peer-learning-webinar-recognition-qualifications
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2º webinar 
 

Registe-se e obtenha o seu link de acesso ao Webinar – por aqui  
Meeting ID: 912 0131 5385 – Password: 470566 
Visit the event webpage – aceda por aqui   
 

 
24 de Agosto 
10.00-11.30 
GMT 

Agenda 
Botswana 
 
Quénia 
 
Suécia – Swedish Council for Higher Education, Mr Shawn Mendes 
 

https://zoom.us/meeting/register/tJUvd-irrz4pEtGwH2Dj9bc-ULptLY8oImV1
https://www.etf.europa.eu/en/news-and-events/events/2nd-peer-learning-webinar-recognition-qualifications
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