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A Revista europeia de formação profissional publica artigos elaborados
por investigadores ou especialistas da formação profissional e do emprego.
Estamos abertos a contribuições que permitam a um vasto público de deci-
sores políticos, de investigadores e de profissionais à escala internacional
estar informado sobre os resultados das investigações de elevada qualidade
que são conduzidas, nomeadamente, a investigação comparativa transna-
cional.

A Revista europeia é uma publicação independente, cujos artigos são
submetidos a uma crítica exigente. É publicada três vezes por ano em Espanhol,
Alemão, Inglês, Francês e Português, estando largamente difundida em toda
a Europa, tanto nos Estados-membros como fora da União Europeia.

A Revista é publicada pelo Cedefop (Centro Europeu para o Desenvolvi-
mento da Formação Profissional) e visa contribuir para o debate e a reflexão
sobre a evolução da formação e do ensino profissionais, nomeadamente numa
perspectiva europeia. Na Revista são publicados artigos que apresentam
novas ideias, que dão conta dos resultados da investigação ou expõem expe-
riências e práticas nacionais e europeias. Inclui igualmente tomadas de posição
e reacções relativamente a questões ligadas à formação e ao ensino profis-
sionais.

Os artigos propostos para publicação devem ser precisos e acessíveis a
um público vasto e variado. Devem ser suficientemente claros para serem
entendidos por leitores de origens e culturas diferentes, que não estão neces-
sariamente familiarizados com os sistemas de formação e ensino profissio-
nais de outros países. Por outras palavras, o leitor deverá poder entender
claramente o contexto e a argumentação apresentados à luz das suas próprias
tradições e experiências.

Paralelamente à sua publicação, os artigos da Revista são apresentados
na Internet sob a forma de extratos. É possível obter o resumo dos números
anteriores no endereço seguinte:
http://www.trainingvillage.gr/etv/projects_networks/EJVT/

Os autores dos artigos podem redigi-los em nome próprio ou como repre-
sentantes de uma organização. A dimensão dos artigos deverá ser entre as
2000 e as 4000 palavras. Os artigos podem ser redigidos nas línguas oficiais
da União Europeia, dos países candidatos o dos países do Espaço Econó-
mico Europeu.
Os artigos deverão ser enviados ao Cedefop por correio electrónico (anexo
ao formato word); os artigos deverão ser acompanhados de uma pequena
referência biográfica sobre o autor com a indicação das suas actuais funções,
um sumário para o índice (45 palavras no máximo), um resumo (entre 100 e
150 palavras) e 6 palavras chave não incluídas no título, em Inglês e na língua
do artigo.
Todos os artigos propostos serão sujeitos à apreciação do Conselho Editorial
que se reserva o direito de proceder ou não à sua publicação, sendo os autores
informados sobre essa decisão. Os artigos publicados na Revista não reflectem
necessariamente as opiniões do Cedefop. A Revista oferece, pelo contrário,
a oportunidade de serem apresentadas análises distintas e pontos de vista
diferentes, podendo até ser, por vezes, contraditórios.
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