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Lisboa, 24/10/2006

QUADRO EUROPEU DE QUALIFICAÇÕES
PARA O SECTOR DAS BIBLIOTECAS E ARQUIVOS

Por iniciativa da BAD, em Maio de 2004 o Conselho da EBLIDA (European Bureau of Library
Information and Documentation Associations) aprovou a criação do Grupo de Trabalho de Formação
Profissional (Professional Education Group – PEG), com o objectivo de monitorizar a actuação da
União Europeia no âmbito do reconhecimento de diplomas1 e de qualificações profissionais2, bem
como no contexto da aprendizagem ao longo da vida.
O referido Grupo de Trabalho, PEG, analisou profundamente estes assuntos, tendo apresentado ao
Comité Executivo da EBLIDA, nos passados dias 6 e 7 de Outubro, uma proposta de
desenvolvimento de um Quadro Europeu de Qualificações para o sector das bibliotecas e arquivos,
sob a forma de projecto suportado por fundos comunitários.
Apesar de a viabilidade do projecto proposto estar em processo de avaliação e de, por este motivo, o
mesmo não ter sido ainda aprovado pelo Comité Executivo da EBLIDA, neste documento visamos
apresentar aos associados da BAD os principais aspectos do projecto.
1. O Quadro Europeu de Qualificações para a aprendizagem ao longo da vida (QEQ)
Em Setembro deste ano, a Comissão Europeia apresentou uma proposta de “Recomendação para a
Definição de um Quadro Europeu de Qualificações para a Aprendizagem ao Longo da Vida”3,
baseado no documento de trabalho apresentado pela Comissão em Julho de 2005 “Commission Staff
Working Document Towards a European Qualifications Framework for Lifelong Learning – SEC
(2005) 957”.
O Quadro Europeu de Qualificações (QEQ) visa propiciar a comparabilidade de qualificações ao
nível europeu, criando um clima de confiança e definindo princípios de qualidade, de modo a que os
cidadãos e os empregadores da União Europeia possam comparar qualificações profissionais e,
assim, promover a mobilidade de trabalhadores e estudantes no espaço comunitário.
O QEQ consiste num conjunto de oito níveis de referência que definem os conhecimentos, o nível de
compreensão e as aptidões, pretendendo ser uma referência comum para a descrição de
qualificações.
Quer isto dizer que o QEQ é uma meta-estrutura para o mapeamento de conhecimentos e as aptidões
específicos de cada sector profissional. Assim, o desenvolvimento sectorial do QEQ pode ser levado
a cabo por organizações internacionais, aconselhando-se a respectiva integração nos sistemas
nacionais de ensino, para facilitar a compatibilidade. A proposta de Recomendação prevê a
correlação dos sistemas nacionais de qualificações com o QEQ até ao ano 2009.
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2. A proposta de Projecto de Quadro Europeu de Qualificações para o Sector das Bibliotecas
e Arquivos
O PEG propôs ao Comité Executivo da EBLIDA a aplicação do QEQ ao sector das bibliotecas e
arquivos, desenvolvendo um quadro europeu de qualificações profissionais no âmbito da
biblioteconomia e da arquivística que simultaneamente assegurasse a qualidade da formação, a
comparabilidade de qualificações e a mobilidade dos profissionais da informação e documentação na
União Europeia.
A definição de um quadro europeu específico para as qualificações do nosso sector permitiria:
-

Assegurar a comparabilidade de sistemas nacionais de qualificações profissionais na área da
informação e documentação já existentes;

-

Orientar as associações nacionais de profissionais de informação e documentação no
desenvolvimento dos seus próprios sistemas de qualificações e na respectiva integração nos
sistemas nacionais, garantindo a harmonização europeia no sector documental.

Este projecto seria desenvolvido pela EBLIDA, enquanto associação europeia de associações
profissionais de bibliotecários, arquivistas e documentalistas, em parceria com o Consórcio Certidoc,
responsável pelo Sistema Europeu de Certificação de Profissionais de Informação, com a European
Association for Library & Information Education and Research (EUCLID), que desenvolve o
projecto de Curriculum Europeu em Estudos de Informação e Biblioteconomia, e com o Conselho
Internacional de Arquivos (ICA).
Foram já encetadas negociações com responsáveis do Consórcio Certidoc e da EUCLID, que
manifestaram a sua disponibilidade para o desenvolvimento deste projecto em mútua cooperação
com a EBLIDA. O contacto com o Conselho Internacional de Arquivos está agendado, não tendo
ainda sido efectivado.
Uma vez que a aprendizagem ao longo da vida é um assunto mais lato do que a formação superior e
do que a certificação, a cooperação entre as quatro organizações (EBLIDA, Certidoc, EUCLID e
ICA), visa que o Quadro Europeu de Qualificações para o Sector das Bibliotecas e Arquivos
assegure a correcta integração entre a formação profissional formal e informal.
A viabilidade do projecto proposto depende do financiamento europeu previsto no Programa
Europeu Aprendizagem ao Longo da Vida (2007-2013), que substituirá o Programa Sócrates, ou no
próprio QEQ.
Salientamos mais uma vez que o projecto de Quadro Europeu de Qualificações para o Sector das
Bibliotecas e Arquivos foi proposto pelo Grupo de Trabalho PEG, não havendo ainda uma
aprovação formal do mesmo nem pela EBLIDA, nem pelas outras organizações referidas neste
documento.
Consciente, no entanto, da extrema relevância deste assunto, a BAD não quis deixar de informar os
seus associados acerca dos primeiros passos desta iniciativa, que esperamos vir a concretizar-se.
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