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 COMUNICAÇÃO 
 

Thessaloniki, 31 de março de 2015 
 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA 

Reforçar o ensino e a formação profissional para melhorar as 
condições de vida 

A reforma dos sistemas de formação empreendida ao abrigo do quadro europeu de 
cooperação voluntária em matéria de formação, conhecido por «Processo de Copenhaga», 
contribuiu para melhorar a formação na Europa. Todavia, os benefícios destas mudanças ainda 
não são plenamente visíveis para as pessoas e as empresas.  

Desde 2010, todos os países têm vindo a introduzir reformas nos seus sistemas de ensino e 
formação profissional (EFP) à luz de objetivos definidos no Comunicado de Bruges. Alguns 
países que possuíam já sistemas de formação bem consolidados, como a Alemanha, França, 
Luxemburgo, Países Baixos, Malta, Áustria, Finlândia e Reino Unido, também adaptaram e 
introduziram novas medidas depois de 2010. Outros países como a Bulgária, Estónia, Grécia, 
Croácia, Portugal, Polónia e Roménia melhoraram os seus sistemas e têm vindo a ganhar 
terreno desde então. 

De acordo com um novo relatório do Cedefop, as principais alterações introduzidas desde 2010 
pelos países da Europa no domínio da formação corresponderam a melhorias de natureza 
sistémica, nomeadamente no plano legislativo e político, destinadas a adaptar ou a introduzir 
novos programas, vias e qualificações (Figura). Melhorar a qualidade da formação e atrair mais 
jovens para o sistema de formação foram outros dos objetivos prioritários das agendas 
nacionais de muitos países.  

Enfoque da reforma das políticas de EFP no período de 2010-14 (número de 
países) 

 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3067
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As reformas empreendidas nos diferentes países revelam um renovado interesse pelos 
estágios de aprendizagem e por outras formas de aprendizagem baseadas no trabalho. Os 
Quadros Nacionais de Qualificações (QNQ), que visavam inicialmente apoiar a mobilidade, ao 
tornar as qualificações mais fáceis de compreender e de comparar entre os diferentes países, 
tornaram-se um catalisador para melhorar o acesso a vias de aprendizagem e ensino 
personalizado em todos os setores do ensino, incluindo no ensino superior. Os sistemas de 
validação da aprendizagem não formal e informal têm vindo a evoluir gradualmente. É dada 
cada vez mais importância à formação como forma de integrar as pessoas com baixas 
qualificações e outros grupos vulneráveis no mercado de trabalho.  

Com estas mudanças, a União Europeia (UE) está em vias de alcançar o objetivo de reduzir 
para 10% ou menos a taxa média de abandono escolar precoce até 2020, e a participação das 
pessoas pouco qualificadas e de outros grupos «de risco» em programas de formação está a 
aumentar.  

A participação geral dos adultos na aprendizagem ao longo da vida ainda não registou, todavia, 
a evolução esperada. A maioria dos países terá de tomar medidas para poder alcançar, até 
2020, uma taxa de participação de adultos na aprendizagem ao longo da vida de 15%, 
conforme definido nos objetivos da UE. Subsistem preocupações quanto às formas de garantir 
o financiamento da formação. Os empregadores e os parceiros sociais necessitam de trabalhar 
em mais estreita colaboração com as autoridades responsáveis pela educação. Ainda é 
necessário melhorar competências básicas e os próprios professores e formadores necessitam 
de mais oportunidades de aprendizagem. 

A adaptação às necessidades do mercado de trabalho exige oportunidades de ensino e 
formação flexíveis que conjuguem diferentes tipos e níveis de aprendizagem ao longo da vida. 
Esta é uma realidade que ainda não se verifica para toda a gente. A cooperação europeia 
permitiu melhorar a formação, mas ainda resta muito para aprender.  

Tema mais aprofundado na nota informativa do Cedefop intitulada Reforçar o ensino e a 
formação profissional para melhorar as condições de vida. 

### 

Leia os comunicados de imprensa do Cedefop: http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/press-
releases.aspx 

Subscreva o boletim informativo eletrónico e as notas informativas do Cedefop: 
http://www.cedefop.europa.eu/user/register 

 
 

Contactos 
Gabinete de imprensa: Rosy Voudouri  
Tel.: +30 2310 490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Contacto do departamento: Steve Bainbridge 
Tel: +30 2310 490029, e-mail: steve.bainbridge@cedefop.europa.eu 

Chefe do Departamento de Comunicação: Gerd Oskar Bausewein 
Tel.: +30 2310 490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
 
Sobre o Cedefop 
O Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop), uma agência 
da União Europeia sediada em Salónica, Grécia, apoia as políticas europeias no âmbito do 
ensino e formação profissional. www.cedefop.europa.eu 
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