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Salónica, 23 de outubro de 2017 

 
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

Ensino e formação profissional na Europa para além de 2020 
 
Nos últimos anos, os países europeus têm trabalhado em cada vez mais estreita 
colaboração na área do ensino e formação profissional (EFP) num contexto de 
incertezas associadas à globalização, à digitalização, às migrações e à transição 
para uma economia verde. Neste contexto, o Cedefop procura antecipar as 
principais tendências no ensino e formação, com vista a estimular o debate 
sobre a cooperação europeia para além de 2020 na área do EFP.  
 
Conforme enunciado na última nota informativa do Cedefop, existem sinais que 
apontam para uma expansão e diversificação do EFP na Europa nos próximos 
anos. Entre as tendências atuais está o desenvolvimento de formatos de 
aprendizagem mais orientados para a experiência prática e para o trabalho, em 
todos os tipos de ensino, quer profissional, quer geral. Paralelamente, o ensino e 
formação profissional está a estender-se a níveis de educação superior e 
inferior, contrariamente aos tradicionais níveis intermédios. Estas evoluções 
acarretam por sua vez um risco de maior fragmentação na oferta de EFP. 
 
Os decisores políticos e os agentes envolvidos no EFP deverão, por esse 
motivo, reunir-se para discutir, no âmbito de um debate alargado, as melhoras 
formas de cooperação e aprendizagem a fim de garantir a sustentabilidade e 
acessibilidade do EFP no futuro. Agora mais do que nunca, o futuro do EFP é 
indissociável do futuro do emprego. 
 
Descarregue a nota informativa para saber mais acerca do novo projeto do 
Cedefop sobre o futuro do EFP. 
 
Leia os comunicados de imprensa do Cedefop aqui. 
Subscreva as outras publicações do Cedefop (boletim informativo, revista, notas 
informativas, etc.) criando uma conta de utilizador no nosso sítio Web. 
Contacto 
Responsável de Imprensa: Rosy Voudouri  
Tel.: +30 2310 490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Diretor 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) é uma 
agência da União Europeia sediada em Salónica, Grécia, que apoia a definição da 
política europeia no domínio do ensino e formação profissional. 

Ligue-se a nós    
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