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Este artigo propõe-se descrever a situa-
ção das pessoas com fraco nível de edu-
cação, na Europa, através de indicadores
calculados a partir dos dados fornecidos
pelo inquérito Forças de Tr a b a l h o
(Cedefop, Comissão Europeia, Eurostat,
2001; Eurostat, Base de Dados New-
cronos, 2001)1. Esta descrição é pers-
pectivada graças a alguns indicadores
baseados no nível de competência em
literacia (fornecidos pelo Inquérito
Internacional sobre Alfabetização dos
Adultos; OCDE e Statistique Canada,
2000). Depois de apresentada a
evolução do nível de educação e de
competência, na Europa, as duas fontes
referidas vão servir para ilustrar, suces-
sivamente, a transição entre o sistema
educativo e a vida activa, o emprego, o
desemprego e o acesso à formação, em
função do nível de educação e de com-
petência em literacia. O objectivo é o de
pôr em evidência um fenómeno de
exclusão selectiva relativamente a gru-
pos que dispõem de um baixo nível de
educação e de competência.

Competências exigidas nas
sociedades do conhecimento

Já não é novidade dizer que o nível de
educação da população tem vindo a
a u m e n t a r. Numa geração, a percen-
tagem de indivíduos a não concluirem o
ensino secundário passou de cerca de
50% para menos de um terço, na União
Europeia (gráfico 1, quadro 1). A c t u a l-
mente, uma em cada duas pessoas com
idade entre os 30 e os 34 anos possui um
diploma do ensino secundário superior e
uma em quatro, um diploma do ensino
s u p e r i o r. Esta tendência é muito positiva

e ninguém tem dúvidas em afirmar que,
na Europa, possuir um diploma do ensi-
no secundário superior é a base mínima
para iniciar convenientemente a vida
activa e para fazer face às cada vez
maiores solicitações das sociedades do
c o n h e c i m e n t o .

Esta opinião geral é confirmada pelos
resultados do Inquérito Internacional
sobre a Alfabetização dos A d u l t o s
(IALS, OCDE et Statistique Canada,
2000), que define, com base em testes,
um patamar de competência mínima em
leitura (nível 3 de literacia), indispen-
sável para fazer face às solicitações da
vida quotidiana e das situações de tra-
balho nas sociedades desenvolvidas. A
observação do gráfico 2 revela que os
indivíduos que não concluiram o ensino
secundário superior não conseguem, em
média, atingir esse patamar de com-
petência mínima (ou dificilmente o con-
seguem, no caso da Alemanha e da Sué-
cia). Em compensação, em todos os
países da União Europeia que partici-
param no inquérito IALS, as pessoas
com diplomas do ensino secundário
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O mercado de trabalho
e u ropeu tem sido objecto de
mudanças na oferta e na
p rocura de competências,
cuja orientação está longe
de ser favorável às pessoas
com um baixo nível de
educação. Ora, este grupo
re p resenta, na União Euro-
peia, cerca de um terço da
população com idades com-
p reendidas entre os 25 e os
59 anos (ou seja, 59 582 000
pessoas, o equivalente à
população de França), o
que torna a situação
p a rticularmente pre o c u-
pante. Neste artigo, pro c u-
r a remos esclare c e r, por
meio de uma série de
i n d i c a d o res estatísticos
calculados a part i r d e
inquéritos e de análises
recentes, a situação em que
se encontram no merc a d o
de trabalho os indivíduos
cujo nível de educação é
i n f e r i o r ao ensino secun-
dário superior, em
p a rt i c u l a r durante a fase de
inserção profissional, e
d e s c re v e r as condições em
que se encontram em
termos de formação ao
longo da vida. Como
conclusão, pro p o m o s
algumas pistas de re f l e x ã o .

Q u a d ro 1
População com idades
c o m p reendidas entre os
25 e os 59 anos, em mi-
l h a res, por nível de ensi-
no, na União Euro p e i a ,
2 0 0 0

CITE 0-2 CITE 3 CITE 5-7
59 852 75 546 38 372

F o n t e : E F T, Eurostat, Newcronos, 2000

1) Neste artigo, a expressão «nível de
educação» refere-se aos níveis definidos
pela Classificação Internacional Tipo de
Educação (CITE, 1976). Utilizam-se
aqui três níveis de educação: CITE 1 a
2, que descreve um nível de educação
equivalente, no máximo, ao ensino
secundário inferior, CITE 3, que
descreve um nível equivalente ao ensino
secundário superior, CITE 5-7, que
descreve um nível equivalente ao ensino
superior.
Note-se que as categorias CITE 0-2 e
CITE 5-7 são muito amplas. De facto, a
CITE 0-2 compreende níveis de
educação que vão do ensino pré-escolar
(CITE-0) ao ensino secundário inferior
(CITE 2), enquanto o CITE 5-7 vai do
ensino superior não universitário (CITE
5) ao ensino pós-universitário (CITE 7).
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Gráfico 1

População por nível de ensino e por idades, EU-15,
2000, %

Destaque 1

Inquérito Internacional sobre Alfabetização dos A d u l t o s
( I A L S )

No Inquérito Internacional sobre Alfabetização dos Adultos, foram definidos três
domínios de literacia: compreensão de textos corridos (por exemplo, artigos de
jornais, histórias, folhetos e manuais de instrução), compreensão de textos
esquemáticos (por exemplo, ofertas de emprego, folhas de pagamento, horários de
transportes) e compreensão de textos de conteúdo quantitativo (por exemplo,
cheques, contas, talões de encomenda, cálculo de juros de empréstimo ou de
depósito). Para cada um destes domínios foram definidos cinco níveis de literacia:

nível 1: baixo nível de competência (por exemplo, ser incapaz de
determinar a posologia de um medicamento a ministrar a uma
criança a partir da informação indicada na embalagem);

nível 2: nível de competência que permite manejar material simples,
redigido de forma clara e sem exigir tarefas demasiado complexas.
O nível de competência é baixo, mas, no entanto, é mais elevado
do que o nível I. As pessoas que pertencem a este grupo sabem ler,
mas o seu nível de competência dificulta a realização de tarefas
n o v a s ;

nível 3 mínimo necessário para fazer face às solicitações da vida
quotidiana e às situações de trabalho nas sociedades
desenvolvidas. Exige capacidade para compreender várias fontes
de informação e para resolver problemas complexos. Este nível
corresponde mais ou menos ao nível de competência requerido
para concluir com sucesso o ensino secundário e ter acesso ao
ensino superior;

níveis 4 e 5: competências de nível elevado para tratamento da informação.

F o n t e : OCDE e Statistique Canada, 2000.
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superior atingem, em média, o nível 3 de
literacia e dispõem, pois, de um mínimo
de competências para conseguir fazer
face às solicitações das nossas
s o c i e d a d e s .

Estes resultados são confirmados pela
análise à percentagem da população
que, embora não tenha concluído o
ensino secundário superior, atinge,
pelo menos, o nível 3 de compreensão
de textos de conteúdo esquemático
(gráfico 3). Se bem que os países apre-
sentem situações muito diferenciadas,
na maior parte dos casos, mais de
metade dos indivíduos considerados
sabem ler mas têm dificuldades na uti-
lização desta competência em situa-
ções complexas e/ou novas (conforme
a indicação dos níveis 3 e 4/5 do IALS,
no destaque 1).

De que forma se traduzirão estas dife-
renças de nível de ensino e de nível de
competência em termos de acesso ao

Gráfico 2

Pontuações médias de literacia por nível de educação, 16-65 anos, 1994-1998

Fonte: IALS, 1994-1998; OCDE, Statistique Canada, 2000.

Gráfico 3

População que não terminou o ensino secundário
s u p e r i o r e que obteve pontuações de nível 3 e 4/5 na
escala dos textos esquemáticos, 16-65 anos %

Fonte: IALS, 1994-1998; OCDE, Statistique Canada, 2000.
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emprego, de vulnerabilidade ao desem-
prego e de participação na formação ao
longo da vida? Estas são as questões que
pretendemos examinar no presente arti-
g o .

Inserção profissional dos jovens com
poucas qualificações

Apesar da elevação geral do nível de
educação, existe ainda um número subs-
tancial de jovens que não conclui o ensi-
no secundário superior. Em 2000, na
União Europeia, um jovem de 18 a 24
anos em cada cinco (18%) possuía, no
máximo, um nível de educação
secundária inferior (CITE 0-2). No
entanto, a média europeia esconde
importantes diferenças entre os Estados-
Membros, visto que a percentagem varia
entre 8% para a Suécia e 43% para Por-
t u g a l2. 

De acordo com o estudo T I M S S3, que
avalia as competências dos jovens em
Matemática e Ciências quando estes
abandonam o sistema escolar antes de
terem concluído o ensino secundário
s u p e r i o r, é pouco provável que os jovens
nestas condições possuam um nível de
competências em cálculo que lhes
garanta não apenas a empregabilidade
mas também a actualização das com-
petências durante a vida profissional
(McIntosh e Steedman, 1999).

No que se refere ao nível de literacia
(quadro 1), embora a elevação geral do
nível de educação pareça ter provocado
um aumento global do nível de com-

petência dos jovens (16-25 anos) em
relação à geração anterior (46-55 anos),
nos países considerados, existe uma per-
centagem considerável dos primeiros
que não consegue atingir o nível 3 de
l i t e r a c i a4 (um em cada cinco jovens na
Suécia e nos Países Baixos, e um em
cada dois na Irlanda). Teoricamente, não
se encontram preparados para fazer face
às solicitações da vida quotidiana nas
sociedades desenvolvidas.

De que forma ocorre a fase de inserção
profissional no caso dos jovens que têm
um baixo nível de educação (CITE 0-2)?
Ao observarmos a situação dos jovens
com menos de cinco anos de experiên-
cia no mercado de trabalho («juniores»)
relativamente ao desemprego (gráfico
4), percebemos de imediato que a fase
de transição entre o sistema educativo e
a vida activa é mais difícil para os
jovens de nível CITE 0-2, mesmo nos
países em que a inserção profissional
parece ser, no seu conjunto, mais fácil
(os países em que os «juniores» não
apresentam grandes desvantagens em
relação aos adultos com mais de quinze
anos de experiência no mercado de tra-
balho: Dinamarca, Países Baixos,
Áustria, Alemanha). Em quase todos os
países da União Europeia (à excepção
da Grécia, da Itália e de Portugal); os
jovens com um fraco nível de educação
defrontam-se com taxas de desemprego
(claramente) mais elevadas no momen-
to da sua entrada na vida activa em com-
paração com aqueles que prosseguiram
os estudos e obtiveram diplomas de
nível mais elevado.

Também merece a pena referir que a
situação desses jovens no mercado de
trabalho se mantém difícil, apesar da
diminuição que se tem verificado neste
grupo etário e que deveria corresponder
a uma concorrência relativa menos forte.

As transições para o desemprego e para
o emprego (em função da situação
profissional do ano anterior) também
ilustram as dificuldades acrescidas com
que se defrontam os jovens que não con-
cluíram o ensino secundário superior.
Quando se iniciam no mercado de tra-
balho (até cinco anos de experiência), os
jovens de nível CITE 0-2 são não ape-
nas mais vulneráveis ao desemprego,
mas têm, além disso, uma menor proba-
bilidade de conseguir sair rapidamente
dessa situação (em menos de um ano)
(gráfico 5).

2) ECFT, Eurostat, 2000.

3) Third International Mathematics and
Science Study, 1997-2000. IEA. Para
mais informações, consulte-se
www.iea.nl/home/home.html.

4) Ver destaque 1.

Q u a d ro 2
P e rcentagem da popu-
lação com um nível de
literacia igual ou supe-
r i o r a 3

Nível de literacia igual
ou superior a 3

16-25 anos 46-55 anos
S 80 % 73 %
N L 77 % 52 %
B (Fl) 76 % 52 %
C H 67 % 45 %
D 66 % 58 %
U K 56 % 47 %
I R L 50 % 34 %
U S 45 % 51 %

Fonte: OCDE e Statistique Canada, 1997.



Gráfico 4

Taxa de desemprego dos juniores (a) de acordo com
nível de educação, EU-15, 1997, %
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Em todo o caso, no que diz respeito à
relação laboral, mais do que o nível
de educação, interessa o nível de
competência detido, por via daquele,
pelas pessoas. Embora tenham um
baixo nível de educação, os jovens
que apresentarem uma pontuação ele-
vada em literacia têm poucas proba-

bilidades de estar no desemprego
(gráfico 6). No entanto, é inegável a
correlação entre o nível de educação
e o nível de literacia, pois a probabi-
lidade de se ter um nível suficiente
em leitura sem se ter concluído o
ensino secundário é relativamente
fraca (ver gráfico 3).

seniores (b)                   juniores, sec. sup.

juniores, sup                  juniores, inf. a sec. sup.
(a) jovens com 0 a 5 anos de experiência no mercado de trabalho.
(b) mais de 15 anos de experiência no mercado de trabalho.

Fonte: Chiffres clés: transition entre le système éducatif et la vie active, 2001. 
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Gráfico 5

Transições para o mercado de trabalho (a) de acordo
com o nível de educação, juniores (b), EU-15, 1997, %

(a) em função da situação profissional dos indivíduos no ano anterior.
(b) jovens com 0 a 5 anos de experiência no mercado de trabalho

Fonte: Chiffres clés: transition entre le système éducatif et la vie active, 2001.

Gráfico 6

P robabilidade de estar no desemprego em função da
pontuação em literacia (compreensão de textos corridos),
homens de 16 a 25 anos com baixo nível de qualificação

Fonte: IALS, 1994-1998; OCDE, Statistique Canada, 2000.
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Quadro 3

Expectativa de anos de (a) desemprego durante a vida
activa por níveis de educação, homens de 25 a 64 anos,
1995

Nível de educação
inf. a sec. sup. sec. sup. superior

L 0,7 0,6 0,1
A 1,6 0,9 0,6
EL 1,8 1,7 1,9
NL 1,9 1,1 1,1
P 1,9 1,6 1,4
I 2,2 1,4 1,8
B 3,0 1,4 0,9
US 3,0 1,7 1,1
DK 4,0 2,8 2,0
S 4,3 3,3 2,0
F 4,4 2,5 2,1
D 4,5 2,3 1,6
IRL 5,0 2,3 1,4
UK 5,4 2,9 1,6
E 5,6 3,9 2,9
FIN 6,8 5,8 3,1

(a) A expectativa de anos de desemprego representa o número de anos durante os quais um indivíduo estaria
no desemprego durante toda a sua vida activa, tendo em conta as actuais taxas de desemprego (para mais
informações metodológicas, ver OCDE, 1998).
Fonte: OCDE, 1998.

Gráfico 7

Taxa de desemprego de longa duração (um ano ou
mais) por níveis de educação, 2000, %

superior sec.sup. inf. a sec. sup.

Fonte: ECFT, 2000
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Gráfico 8

Taxa de desemprego em função dos níveis de literacia
( c o m p reensão de textos corridos), 16-65 anos, %

Fonte: IALS, 1994-1998; OCDE, Statistique Canada, 2000.

Gráfico 9

Categoria profissional por níveis de literacia
( c o m p reensão de textos esquemáticos), 16-65 anos,
média dos países IALS, %

Fonte: IALS, 1994-1998; OCDE, Statistique Canada, 2000.
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Uma vez no mercado de
t r a b a l h o . . .

Os limites do grupo em risco de exclusão
no mercado de trabalho flutuam em
função da situação sócio-económica.
Nas nossas sociedades desenvolvidas,
uma conjuntura económica desfavorá-
vel, a rarefacção dos empregos e o
aumento da procura de competências
tornam os indivíduos que não possuem
um nível educativo elevado mais expos-
tos a situações económicas precárias.
Num passado relativamente recente, as
pessoas que não tinham concluído o
ensino secundário superior não se encon-
travam especialmente estigmatizadas
mas, hoje em dia, são cada vez mais con-
sideradas um «grupo de risco».

Ao longo da sua vida profissional, as
pessoas que apresentam um nível CITE
0-2 têm mais probabilidades de passar
mais tempo no desemprego do que as
que dispõem de um nível de educação
mais elevado. Nos países que figuram
no quadro 3, os adultos que pertencem à
categoria CITE 0-2 totalizam entre oito
meses e quase sete anos de desemprego
ao longo da respectiva vida profissional.
Se compararmos este total com o dos
indivíduos que têm um nível de edu-
cação elevado (entre um mês e cerca de
três anos), veremos que a diferença é
substancial. O nível de educação de um
indivíduo é, pois, um factor que permite
prognosticar o tempo que ele poderá
passar no desemprego. Este facto é con-
firmado pelo indicador de desemprego
de longa duração (um ano ou mais) por
nível educativo: os indivíduos de nível
CITE 0-2 são mais afectados por este
fenómeno (gráfico 7).

A análise efectuada à relação entre li-
teracia e desemprego revela também, de
forma clara, a situação de desvantagem
em que se encontram as pessoas que
apresentam um nível de competência
mais fraco (gráfico 8): a taxa de desem-
prego deste grupo é, em todos os países
considerados, nitidamente superior. O
nível de competência em leitura é tam-
bém um factor que permite vaticinar a
profissão que poderá ser exercida. Os
níveis 1 e 2 de literacia estão muito
menos representados nas profissões diri-
gentes e intelectuais e nas actividades
técnicas; em compensação, são maio-
ritários entre o operariado (gráfico 9).
No mercado de trabalho, é grande o
fosso entre os níveis de literacia 1 e 2 e
os níveis iguais ou superiores ao 3.

Da análise a estes indicadores, deduz-se
que existe um número substancial de
pessoas que não concluíram o ensino
secundário. Este baixo nível de edu-
cação está relacionado com um fraco
nível de competência para tarefas de
compreensão de leitura: a maior parte
dos indivíduos que não concluíram o
ensino secundário apresenta um nível de
competência de leitura que não lhe per-
mite fazer face às exigências das situa-
ções de trabalho e da vida quotidiana da
sociedade actual. Essas pessoas
defrontam as primeiras dificuldades na
fase da inserção profissional. E, uma vez
inseridas no mercado de trabalho, cons-
tituem o grupo mais vulnerável e com
maiores índices de desemprego e de
desemprego de longa duração.

A formação ao longo da
vida: mais do que uma
exigência, uma necessidade

A situação das pessoas com poucas
qualificações é muito preocupante, tanto
mais que os estudos revelam que elas
participam pouco na formação ao longo
da vida e que têm, por isso, menos opor-
tunidades de actualizar as respectivas
competências, ao contrário do que
sucede com pessoas mais qualificadas,
que beneficiam mais frequentemente da
referida formação. Esta observação é
válida quer para o conjunto da população
quer para as pessoas em formação em
contexto de trabalho. Por outras
palavras, os trabalhadores com menos
probabilidades de dispor das competên-
cias e dos saberes-fazer exigidos no mer-
cado de trabalho são também aqueles
que menos participam na formação, que
é, justamente, um dos instrumentos com
que se pode colmatar aquela carência.

Em média, na União Europeia, apenas
2,4% da população de nível CITE 0-2
receberam formação durante as quatro
semanas que precederam o Inquérito
sobre as Forças de Trabalho, no ano
2000. Totalizam quase quatro vezes
menos do que as pessoas com diplomas
do ensino secundário superior (9,4%) e
seis vezes menos do que as que têm
diplomas do ensino superior (15,5%)
(gráfico 10).

No contexto de trabalho, as pessoas de
nível CITE 0-2 têm taxas de partici-
pação inferiores em formação, em todos



os países da Europa submetidos a este
estudo, e recebem, em média, menos
horas de formação, excepto na A l e m a-
nha, e, em menor grau, na Dinamarca,
países onde o número de horas de for-
mação propostas aos trabalhadores do
nível CITE 0-2 é mais elevado (gráfico
11 ) .

O nível de literacia também mantém
uma relação positiva com a participação
na formação ao longo da vida: quanto
mais diminui o nível de competência em
leitura, menor é a participação na for-
mação (gráfico 12).

Em todos os países referidos, a situação
dos indivíduos com um baixo nível de
educação é crítica. Não só constituem o
grupo que, em virtude da educação for-
mal e do nível médio de competência
em literacia, denota menor capacidade
para fazer face às diferentes exigências
da sociedade actual, como, além disso, é
o que apresenta menor taxa de partici-
pação na formação, tendo, por isso,
menos possibilidades de actualizar e de
renovar as suas competências.

Gráfico 10

População com idades compreendidas entre 25 e 64
anos que participou numa formação durante as quatro
semanas anteriores, EU-15, 2000, %
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Fonte: ECFT, Eurostat, 2000. IRL, A: dados não disponíveis

Gráfico 11

P a rticipação no ensino e na formação contínua no contexto de trabalho por nível de
educação, taxa de participação e número médio de horas em formação

Fonte: IALS, 1994-1998; OCDE, Statistique Canada, 2000.
B (Fl) IALS 95/96, DK IALS 98/99, FIN, 1995, D 1997, IRLIALS 95/96, I IALS 94/95, N IALS 98/99, UK IALS 95/96, CH IALS 98/99.
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Conclusões e pistas para
uma linha de acção

Devido ao espaço limitado de que dis-
pomos para este artigo, mas também à
insuficiência dos dados comparativos
disponíveis a nível europeu e interna-
cional, não nos é possível descrever
pormenorizadamente as causas e as
consequências das desvantagens selec-
tivas a que estão sujeitos os indivíduos
com baixo nível de educação e de com-
petência. No entanto, já demonstrámos
que a situação deles no mercado de tra-
balho é precária, dado que se trata de
um grupo com tendência a acumular
deficiências: exclusão do emprego e da
aprendizagem, fenómenos que se ali -
mentam mutuamente. Por outro lado, o
facto de este grupo ter diminuído de
dimensão não implicou uma melhoria
da sua situação relativa. O que é mais
preocupante é que os indivíduos com
um baixo nível de educação represen-
tam mais de um terço da população
com idades entre os 25 e os 59 anos, na
União Europeia.

Esta exclusão selectiva parece ser o
resultado da conjugação de diferentes
factores relacionados com as mudanças
substanciais que transformaram a
procura de competências no mercado de
trabalho: introdução massiva de novas
tecnologias, transformação dos proces-
sos e da organização do trabalho, com-
petição acrescida, mutações sectoriais,
polarização dos mercados de trabalho,
etc. Paradoxalmente, também resulta,
em parte, de uma modificação da ofer-
ta. Num mercado onde abundam os
diplomas, surgem fenómenos de substi-
tuição e há postos de trabalho pouco
qualificados que são ocupados por indi-
víduos cujo nível de qualificação é
superior àquele que é exigido pelo tra-
balho. Aelevação geral do nível de edu-
cação parece, pois, contribuir para
acentuar o fenómeno de exclusão das
pessoas pouco qualificadas. A i n v e s t i-
gação não é clara no que diz respeito ao
peso de cada um destes factores, mas
não há dúvida que as modificações,
tanto do lado da oferta como do lado da
procura, transformaram as relações
entre estes dois pólos, em detrimento
das pessoas com baixo nível de edu-
cação. Quais as linhas de actuação pos-
síveis? Mantendo-nos ao nível dos
princípios muito gerais, poderemos
avançar as reflexões seguintes:

q Educação, formação e emprego são,
muitas vezes, indissociáveis de outros
aspectos determinantes da vida pessoal e
social dos indivíduos: habitação, saúde e
vida associativa. É necessário imple-
mentar políticas específicas, concebidas
a pensar nos diferentes grupos (jovens,
empregados, desempregados, inactivos,
trabalhadores mais idosos). A a p r e n d i z a-
gem ao longo da vida é um dos elemen-
tos-chave dessas políticas activas. Há
que procurar manter e actualizar as
competências das pessoas em causa e
promover a sua integração no mercado
de trabalho e, de uma maneira mais
geral, na sociedade. Para atingir este
objectivo, é necessário que haja coorde-
nação entre as políticas e os mecanismos
l e g i s l a t i v o s .

q A formação, especialmente na
perspectiva da aprendizagem «ao longo
da vida», na medida em que procura a
integração de todos os indivíduos no
emprego e na economia do conheci-
mento, deve ser precedida de uma
política de acompanhamento (orientação,
apoio), que prepare o indivíduo para
iniciar a formação que mais lhe convenha
e nas melhores condições.

q Dado que os critérios que definem a
categoria das pessoas com fracas
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Gráfico 12

Participação na formação para adultos durante o ano
anterior ao inquérito para cada nível de literacia e no
total, textos esquemáticos, 15-65 anos, %

Fonte: IALS, 1994-1998; OCDE, Statistique Canada, 2000.

nível Inível 1 nível 2

níveis 4/5nível 3

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

P B (Fl)    IRL NL CH       UK       N          S       DK       FIN

total



CEDEFOP

74

REVISTA EUROPEIAFORMAÇÃO PROFISSIONAL Nº 26

qualificações se baseiam, antes de mais,
nos resultados da educação formal e não
levam em linha de conta as compe-
tências adquiridas pela experiência de
trabalho e na vida quotidiana, a avalia-
ção e a certificação das aprendizagens
não formais podem revelar-se instru-
mentos úteis. Neste contexto, com-
preende-se melhor o interesse de que se
reveste para este grupo desfavorecido –
tanto no mercado de trabalho como
relativamente à aprendizagem ao longo
da vida – a validação e o reconhe-
cimento de todas as competências,
independentemente do seu modo de
aquisição. A identificação das compe-

tências de um indivíduo poderia permi-
tir não apenas orientar a sua aprendiza-
gem, fundamentando-a nas competên-
cias já adquiridas anteriormente, mas
também facilitar a valorização e o
reconhecimento dessas mesmas compe-
tências no mercado de trabalho.

q Melhorar e manter o nível de
competência das pessoas com um baixo
nível de educação e de competência no
mercado de trabalho é condição
necessária para prevenir a marg i n a-
lização e a exclusão de uma parte
significativa da população e da força de
t r a b a l h o .
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