
 
 
 
 

Quadro de Referência para as Competências Europeias (QRCE) 
 
Este Quadro de Referência fornece indicadores para as ‘Competências Europeias’ de alunos com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos. 

Baseia-se nas ‘Competências Europeias Essenciais numa Sociedade Alicerçada no Conhecimento’, que seguem a Estratégia de Lisboa, e incorpora 

principalmente as competências transversais. Na sua estrutura, segue o exemplo do ‘Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas’ (CECR) 

do Conselho da Europa. A Rede Elos usa ambos os Quadros como base para o desenvolvimento escolar. 

 

O Quadro de Referência para as Competências Europeias pretende construir uma ponte sólida entre as descrições de competências essenciais e 

práticas educativas. As escolas Elos abordam o conceito de "Cidadania Europeia" e assumem a tarefa de preparar os alunos para estudar e trabalhar na 

Europa, através da integração de uma ‘Orientação Europeia e Internacional’ (OEI), em práticas lectivss e esquemas de mobilidade. As escolas usam o 

Quadro para estruturar e implementar o desenvolvimento da OEI. 

 

No Quadro podemos distinguir quatro domínios fundamentais, que abreviamos como OEI 1, OEI 2, OEI 3 e OEI 4. Em cada domínio, há três vertentes: 

conhecimento, competências e atitudes. 

A vertente do conhecimento no domínio OEI 1 especifica o conhecimento sobre as estruturas e instituições; a vertente do conhecimento no domínio OEI 

2 especifica o conhecimento sobre temas que têm, actualmente, uma dimensão europeia ou mundial; a vertente do conhecimento no domínio OEI 3 

especifica o conhecimento que precisamos, como base, para as respostas quotidianas num cenário internacional; e a vertente do conhecimento no 

domínio OEI 4 especifica outras formas de aprendizagem para além da escola, ou seja, a aprendizagem informal combinada com competências de 

empreendedorismo. 

Os indicadores são codificados de acordo com o seu nível de progresso, de 1 a 6. Dependendo da organização escolar, isto pode traduzir-se num 

desenvolvimento ao longo do tempo, ou no valor de cada indicador. Um estudante que se gradue numa escola do tipo pré-universitário, por volta dos 

18 anos de idade, deve atingir, pelo menos, o nível 4 (respectivamente acumular evidências para indicadores suficientes que juntos justifiquem este 

nível); estudantes que se graduem noutro tipo de escola, por volta dos 16 anos de idade, deverão atingir, pelo menos, o nível 3. As evidências podem 

ser documentadas pelos estudantes num portefólio; a avaliação de conhecimentos da OEI faz parte dos procedimentos de auto-avaliação da escola / 

faculdade.  

 

Esta versão final do Quadro de Referência para as Competências Europeias foi desenvolvida pela Rede Europeia Elos em 2008/2010 para o tornar útil 

também no contexto da educação profissional e superior, e para o ligar ao instrumento europeu Europass. A Rede Elos foi financiada pela Comissão 

Europeia durante o período 2008/2010. 

 

Rede Europeia Elos, Management Team, Maio de 2010 

© Rede Europeia Elos 

Com o apoio do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida da União Europeia 

Esta publicação reflecte as visões apenas dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada pelo uso que possa vir a ser feito da informação aqui 

contida.  
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Quadro de Referência para as Competências Europeias (QRCE) 
 

Nível de crédito: 1 2 3 4 5 6 

Domínio OEI-1 

 
Sou um cidadão 

europeu 

informado que 
pode aceder, 

processar e 
avaliar 

conhecimentos 

relevantes para 
a Europa e o 

resto do mundo, 
e agir em 

conformidade. 
 

Tenho conhecimentos básicos da 

geografia da Europa e uma ideia 
geral da história europeia. 

 
 
 

OEI-1.1.1 

Tenho uma ideia da variação na 

Europa (por país: condição natural, 
tamanho da população, idioma, 

filiação à UE ou outras instituições 
supranacionais). 
 

OEI-1.2.1 

Entendo conceitos partilhados 

como democracia, cidadania e as 
declarações internacionais que os 

expressam. 
 
 

OEI-1.3.1 

Compreendo a estrutura e função 

de instituições europeias e 
internacionais (UE, CdE, ONU, 

OTAN, etc.: em relação umas às 
outras e a questões nacionais / 
regionais). 

OEI-1.4.1 

Tenho opiniões informadas sobre 

todo o processo de integração 
europeia e os problemas sociais / 

económicos / ambientais que daí 
advêm para a Europa e para o 
resto do mundo. 

OEI-1.5.1 

Sei em que áreas as instituições 

europeias e internacionais exercem 
uma influência importante, e sei 

explicar as consequências para os 
cidadãos, dando exemplos 
concretos. 

OEI-1.6.1 

Consigo recolher e organizar 

informação geral sobre a Europa e 
o resto do mundo. 

 
 
 

 
 

OEI-1.1.2 

Consigo recolher e organizar 

informação sobre assuntos 
europeus e internacionais actuais. 

 
 
 

 
 

OEI-1.2.2 

Sei identificar os principais 

acontecimentos da história da 
integração europeia, e sei 

relacionar figuras chave a 
determinados eventos. 
 

 
 

 
OEI-1.3.2 

Sei aceder e processar informação 

de diferentes meios de 
comunicação estrangeiros sobre 

temas com dimensão 
supranacional / internacional. 
 

 
 

OEI-1.4.2 

Consigo relacionar os valores que a 

Europa defende (tais como: paz, 
tomada de decisões democrática, 

separação entre religião e Estado, 
prosperidade económica) com o 
que significam para mim 

pessoalmente (os meus direitos e 
responsabilidades). 

OEI-1.5.2 

Consigo defender as minhas 

opiniões sobre assuntos europeus 
em discussões com os outros, com 

argumentos bem informados. 
 
 

 
 

OEI-1.6.2 

Estou consciente dos princípios de 
democracia nos países europeus. 
 

 
 

 
 

EIO-1.1.3 

Sou capaz de compartilhar 
conhecimentos com os meus 
colegas no meu próprio país 

(política, geografia, economia, 
história, ciência e tecnologia, 

cultura / património nacional) em 
relação à Europa. 

OEI-1.2.3 

Posso partilhar conhecimentos 
sobre uma ampla gama de países 
europeus com outros estudantes 

no exterior. 
 

 
 

OEI-1.3.3 

Formo a minha própria opinião 
sobre questões críticas 
internacionais e europeias (como 

alargamentos, constituição, 
globalização, etc.) e sobre as 

consequências destas para os 
cidadãos. 
 

OEI-1.4.3 

Desempenho um papel activo 
como cidadão europeu na escola e 
na comunidade. 

 
 

 
 

OEI-1.5.3 

Tenho uma ideia da importância da 
aprendizagem ao longo da vida e 
dos passos a tomar para a 

realização pessoal, cidadania activa 
e empregabilidade na Europa. 

 
 

OEI-1.6.3 

 

 

 
Nível de crédito: 1 2 3 4 5 6 

Domínio OEI-2 

 
Sou capaz de 

comunicar de 
forma eficaz 

e enfrentar a 

vida 
quotidiana 

num cenário 
europeu / 

internacional.
 

Sei como amigos noutros países 
comunicam uns com os outros, 

sobre que temas, e como juntar-
me a eles. 

 
OEI-2.1.1 

Sei como é estruturado o 
quotidiano de uma família noutro 

país. 
 

 
OEI-2.2.1 

Sei como funcionam as relações 
familiares e de amizade noutro 

país. 
 

 
OEI-2.3.1 

Estou ciente das regras e 
responsabilidades dos alunos de 

uma escola parceira estrangeira e 
na comunidade local. 

 
OEI-2.4.1 

Consigo encontrar instituições, na 
cidade ou região das escolas 

parceiras, que fornecem 
informações sobre viver e trabalhar 

na comunidade. 
OEI-2.5.1 

Sei como aceder a informações 
internacionais sobre como viver, 

estudar e trabalhar noutro país. 
 

 
OEI-2.6.1 

Estou ciente da diversidade de 
línguas na Europa e mais além e 
conheço os aspectos básicos de 

pelo menos duas línguas para além 
da minha língua materna. 

OEI-2.1.2 

Tento aprender o básico de um 
idioma que não seja a minha 
língua materna (e outro que não 

seja a linguagem comum de 
comunicação) de um aluno 

parceiro.  
OEI-2.2.2 

Consigo expressar opiniões, 
necessidades, sentimentos e 
comunicar de forma coerente 

sobre eles numa linguagem 
comum de comunicação com os 

meus colegas de outros países. 
OEI-2.3.2 

Consigo usar diferentes estilos, 
numa linguagem comum de 
comunicação, para diferentes 

situações interculturais. 
 

OEI-2.4.2 

Consigo identificar e interpretar os 
valores explícitos ou implícitos na 
minha própria comunicação ou na 

de terceiros, numa língua comum. 
 

 
OEI-2.5.2 

Consigo discutir questões 
internacionais controversas com 
pessoas de outras origens numa 

linguagem comum, 
simultaneamente reconhecendo as 

diferenças de normas e valores. 
OEI-2.6.2 

Consigo contactar com pessoas da 
Europa e de outras partes do 
mundo. 

 
 

EIO-2.1.3 

Consigo mostrar respeito (de modo 
verbal e não verbal) pela opinião 
de pessoas de diferentes origens 

culturais. 
 

OEI-2.2.3 

Consigo falar sobre como 
funcionam estereótipos e 
discriminação no âmbito de um 

grupo multicultural. 
 

OEI-2.3.3 

Consigo adaptar-me a outras 
formas de comunicação, durante 
uma estadia no estrangeiro, sem 

perder a minha própria identidade. 
 

OEI-2.4.3 

Tenho confiança na minha 
comunicação com os outros numa 
linguagem comum (mesmo que 

cometa erros), enquanto tento 
melhorar ainda mais. 

OEI-2.5.3 

Sinto-me motivado e preparado 
para tomar a iniciativa para 
estudar ou trabalhar num ambiente 

europeu / internacional. 
 

OEI-2.6.3 

 

 

 
 

 
 



 
Nível de crédito: 1 2 3 4 5 6 

Domínio OEI-3 

 
Sou capaz de 

colaborar de 
forma 

construtiva 

com os meus 
colegas de 

outros países 
numa tarefa 

ou projecto 
comum 

temático. 
 

Conheço locais e expressões do 
património comum (europeu ou 

mundial), no meu país e no país 
dos meus colegas. 

 
 

 
OEI-3.1.1 

Consigo encontrar, e comparar 
com os meus colegas, informação 

dos nossos países sobre questões 
de consumo (tais como níveis de 

preços ou de protecção dos 
direitos dos consumidores).  

 
OEI-3.2.1 

Consigo encontrar, e comparar 
com os meus colegas, informação 

dos nossos países sobre a nossa 
atitude nacional relativa a 

determinados temas europeus e 
internacionais.  

 
OEI-3.3.1 

Sei quais os tópicos que não 
podem ser resolvidos à escala 

nacional, e pesquisar um tema na 
sua dimensão europeia e mundial 

em vários países, juntamente com 
os meus colegas. 

 
OEI-3.4.1 

Entendo como decisões nacionais e 
/ ou internacionais afectam 

objectivos partilhados (como os 
Objectivos de Desenvolvimento do 

Milénio, sustentabilidade, etc.), e 
como isto é visto no meu país e no 

dos meus colegas.  
OEI-3.5.1 

Consigo descobrir e avaliar, 
juntamente com os meus colegas 

no exterior, onde e como posso 
continuar os meus estudos a nível 

internacional. 
 

 
OEI-3.6.1 

Consigo usar o correio electrónico 
para me apresentar, e aos meus 
interesses e passatempos, e 

solicitar as mesmas informações 
dos meus colegas de outros países. 

 
OEI-3.1.2 

Sou capaz de utilizar computadores 
internacionalmente e utilizo a 
Internet para conversas, fóruns, 

bem como para pesquisas para um 
projecto comum com os meus 

colegas no exterior.  
OEI-3.2.2 

Sei como negociar e agir de acordo 
com um "código de conduta" 
durante intercâmbios com colegas 

no estrangeiro ou em linha. 
 

OEI-3.3.2 

Consigo executar e avaliar tarefas 
em conjunto com estudantes de 
outros países, em reuniões face a 

face (no exterior, ou via skype ou 
videoconferência). 

 
OEI-3.4.2 

Consigo participar activamente no 
planeamento e execução de um 
novo projecto com grupos / 

equipas de alunos e professores de 
outros países. 

 
OEI-3.5.2 

Sou capaz de contribuir 
activamente para a gestão de 
projectos e administração de 

actividades internacionais num 
ambiente educacional. 

 
OEI-3.6.2 

Demonstro interesse e respeito 
pelos outros na Europa e no resto 
do mundo. 

 
 

EIO-3.1.3 

Estou ciente de que a forma como 
pessoas de outras culturas agem 
pode ter origem em normas e 

valores diferentes dos meus. 
 

OEI-3.2.3 

Troco as minhas opiniões sobre 
assuntos europeus e internacionais 
com estudantes de outros países e 

aprendo com os diferentes pontos 
de vista.  

OEI-3.3.3 

Sou capaz de lidar com problemas 
decorrentes de colaborações com 
alunos e professores de outros 

países. 
 

OEI-3.4.3 

Inicio e organizo um período de 
aprendizagem individual (como um 
curso ou estágio) no exterior. 

 
 

OEI-3.5.3 

Participo activamente em debates, 
simulações ou outros eventos no 
domínio público na Europa e no 

resto do mundo. 
 

OEI-3.6.3 

 

 
  

Nível de crédito: 1 2 3 4 5 6 

Domínio OEI-4 
 

Sou capaz de 

trabalhar e de 
aprender num 

contexto 
informal e de 

trabalho, e de 

demonstrar 
empreende-

dorismo num 
cenário 

europeu / 
internacional. 

 

Reconheço que estou 
constantemente a aprender fora do 

ambiente escolar.  
 
 

OEI-4.1.1 

Tenho noção de que posso usar 
experiências de aprendizagem 

informal na minha educação 
formal.  
 

OEI-4.2.1 

Sei como usar os aspectos base da 
minha aprendizagem informal 

internacional para apoiar a minha 
aprendizagem formal.  
 

OEI-4.3.1 

Sou capaz de reflectir sobre a 
minha aprendizagem informal com 

um colega e formular novos 
objectivos de aprendizagem. 
 

OEI-4.4.1 

Sou capaz de transferir os 
resultados da aprendizagem 

informal para a acreditação formal 
interna e externa.  
 

OEI-4.5.1 

Sou capaz de formular os meus 
próprios objectivos de 

aprendizagem e organizar o meu 
próprio contexto de aprendizagem.  
 

OEI-4.6.1 

Estou ciente do valor, para o meu 

futuro, dos programas relacionados 
com o trabalho. 

 
 

 
 

OEI-4.1.2 

Participo activamente em 

programas relacionados com 
trabalho, de modo virtual ou 

presencial.  
 

 
 

OEI-4.2.2 

Uso as minhas experiências 

internacionais de aprendizagem 
relacionada com trabalho para 

apoiar o meu programa de 
aprendizagem formal e a minha 

compreensão internacional. 
 

OEI-4.3.2 

Sou capaz de reflectir com adultos, 

enquanto meus pares profissionais, 
sobre os meus resultados de 

aprendizagem relacionada com 
trabalho, e de definir novos 

objectivos. 
 

OEI-4.4.2 

Utilizo os resultados da 

aprendizagem relacionada com 
trabalho para apoiar a acreditação 

formal.  
 

 
 

OEI-4.5.2 

Utilizo os resultados da 

aprendizagem relacionada com 
trabalho para me ajudar a formular 

estudos ou investigação 
aprofundada e independente. 

 
 

OEI-4.6.2 

Estou disposto a trabalhar como 
parte de uma equipa em novas 

ideias. 
 

 
 

EIO-4.1.3 

Sou capaz de ajudar a resolver 
problemas básicos, trabalhar 

individualmente ou em equipa, 
ajudar a fazer algumas decisões e 

explorar recursos que tenha ao 
meu dispor.  

OEI-4.2.3 

Sou capaz de aproveitar 
oportunidades para ser criativo e 

desenvolver ideias que têm valor 
para mim mesmo e para os outros.  

 
 

OEI-4.3.3 

Sou capaz de desenvolver ideias 
num contexto internacional, 

transformar essas ideias em planos 
efectivos e implementar esses 

planos com êxito. 
 

OEI-4.4.3 

Sou capaz de transformar ideias 
em actividades, definir os riscos e 

desenvolver acções adequadas 
para evitar esses riscos.  

 
 

OEI-4.5.3 

Desenvolvo conceitos, assumo 
riscos e compreendo as 

consequências éticas, ambientais e 
económicas envolvidas nas minhas 

escolhas.  
 

OEI-4.6.3 

 
 

N.B.: internacional pode também significar ‘dimensão internacional’ 
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