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Nível 2
QNQ

Nível 4
QNQ

Nível 5
QNQ

TOTAL
QUALIFICAÇÃO 
120 pontos
de crédito

TOTAL
QUALIFICAÇÃO 
180 pontos
de crédito

TOTAL
QUALIFICAÇÃO 
90 pontos
de crédito

O QUE É O SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITOS DO ENSINO
E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS?

O Sistema Nacional de Créditos do Ensino e Formação Profissionais permite a atribuição 
de pontos de crédito às qualificações de dupla certificação integradas no Catálogo Nacio-
nal de Qualificações (CNQ) e ainda a outras formações certificadas, desde que as mesmas 
se encontrem registadas no Sistema de Informação e Gestão da Oferta Educativa e 
Formativa (SIGO) e desde que cumpram os critérios de garantia da qualidade em vigor.
Este sistema incorpora os princípios do Sistema Europeu de Créditos do Ensino e 
Formação Profissionais (ECVET), nomeadamente no que se refere à creditação das qualifi-
cações e para efeitos de reconhecimento e mobilidade no espaço europeu.

PARA QUE SERVE O SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITOS
DO ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS?

- Para promover a flexibilização dos percursos de qualificação e as estratégias de certifi-
cação no âmbito do Sistema Nacional de Qualificações (SNQ);
- Para capitalizar percursos individuais de formação e de aprendizagem ao longo da vida, 
tendo em vista a obtenção de qualificações;
- Para favorecer a legibilidade dos resultados de aprendizagem alcançados ou a alcançar 
através da sua expressão quantitativa;
- Para valorizar as aprendizagens certificadas no contexto do SNQ, com base nas qualifi-
cações do CNQ;
- Para valorizar a formação contínua, relevante e de qualidade, não inserida no CNQ, para 
efeitos de certificação no âmbito do SNQ;
- Para responder a necessidades específicas de qualificação, permitindo a conclusão de 
percursos incompletos na mesma qualificação ou noutra afim;
- Para facilitar o reconhecimento das qualificações e a mobilidade no espaço europeu.

O SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITOS DO ENSINO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAIS ASSENTA EM TRÊS DIMENSÕES COMPLEMENTARES: 

a) a atribuição de pontos de crédito às aprendizagens formalmente certificadas no âmbito 
do Sistema Nacional de Qualificações, nomeadamente às unidades que integram as quali-
ficações do CNQ; 
b) a acumulação de pontos de créditos relativos a essas mesmas aprendizagens; 
c) a transferência de pontos de crédito obtidos no âmbito de percursos formativos.

O QUE SÃO OS PONTOS DE CRÉDITO?

Os pontos de crédito são a expressão numérica do peso global dos resultados de aprendiza-
gem associados a uma qualificação e do peso específico de cada unidade de qualificação.
Os pontos de crédito de uma qualificação e de cada uma das unidades que a compõem 
são obtidos quando alcançados os resultados de aprendizagem ou demonstradas as 
competências relativamente aos quais se referem.

COMO SE DISTRIBUEM OS PONTOS DE CRÉDITO?

Os pontos de crédito estão associados às unidades de formação de curta duração (UFCD) 
da componente tecnológica dos referenciais de formação das qualificações: 

UFCD de 25 horas = 2,25 pontos de crédito
UFCD de 50 horas = 4,50 pontos de crédito

As qualificações do mesmo nível de qualificação, de acordo com o Quadro Nacional de 
Qualificações (QNQ), têm o mesmo limite mínimo de pontos de crédito.

QUAIS AS ENTIDADES ENVOLVIDAS NO SISTEMA
NACIONAL DE CRÉDITOS DO ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS?

- A Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I. P. (ANQEP, I. P.) é a entidade 
responsável pela definição dos pontos de créditos nos referenciais constantes do CNQ. 
- As entidades de educação e formação são responsáveis pelo registo (no SIGO/
Passporte Qualifica) da atribuição de pontos de crédito decorrentes de processos 
educativos e formativos e ainda pela transferência de pontos de crédito.
- Os Centros Qualifica são responsáveis pelo registo (no SIGO/Passaporte Qualifica) da 
atribuição de pontos de crédito decorrentes de processos de reconhecimento, validação 
e certificação de competências (RVCC) e ainda pela transferência de pontos de crédito.

COMO SE PODE SABER QUANTOS PONTOS
DE CRÉDITO ESTÃO ASSOCIADOS A CADA QUALIFICAÇÃO?

Esta informação encontra-se disponível no CNQ, em www.catalogo.anqep.gov.pt, sendo 
ainda possível consultar, em qualquer momento, os pontos de crédito que cada pessoa já 
obteve e que lhe faltam alcançar através do seu Passaporte Qualifica em
www.passaportequalifica.gov.pt, uma plataforma tecnológica que reflete todos os 
percursos de educação e formação realizados pelo seu titular ao longo da vida.


