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Apresentação do número especial

Para a geração da “guerra fria”, surgida após
a Segunda Guerra Mundial, o que aconte-
ceu em 1 de Maio de 2004 é algo de ver-
dadeiramente extraordinário. Dez países,
com percursos históricos tão conturbados e
específicos que nenhum autor de ficção
política se atreveria, há vinte anos, a pro-
gnosticar tal desenlace, acabaram de ligar o
seu destino ao da União Europeia: 

❑ duas nações insulares e mediterrâni-
cas, Malta e Chipre;

❑ uma nação outrora integrada na muito
rebelde federação comunista jugoslava, a
Eslovénia;

❑ quatro Estados, antigamente sob alçada
«satélite» da União Soviética, incorporados
no Comecon e no Pacto de Varsóvia, desi-
gnadamente a Polónia, a Hungria, a Eslováquia
e a República Checa, sendo que estes dois
últimos já haviam anteriormente decidido
romper amigavelmente uma união que, não
obstante, permitira a existência da Checo-
slováquia durante 75 anos;

❑ três Estados Bálticos cujo destino pare-
cia estar definitivamente ligado ao da União
Soviética e da Rússia: a Estónia, a Letónia e
a Lituânia.

Estes dez Estados, todos tão diferentes uns
dos outros, juntaram-se, por conseguinte, a
uma União Europeia já por si tão diversifi-
cada e rica, devido às suas diferenças económi-
cas, políticas, sociais, linguísticas e culturais,
que só por milagre parece ainda não ter im-
plodido.

E, no entanto, o que surge aos olhos da ge-
ração da “guerra fria”, sobretudo nos países
da “velha Europa” como algo de tão mila-
groso e improvável é, por outro lado, tão
natural e lógico para os novos países, e

especialmente para as novas gerações nas-
cidas depois de 1980, que parece não sus-
citar a menor surpresa. Para elas trata-se de
um passo evidente. Faz parte da ordem na-
tural das coisas, pois sempre se sentiram eu-
ropeias. Sem eles, a Europa estava “hemi-
plégica”, como dizia Milan Kundera. E se
necessitaram, num primeiro momento, do
escudo protector da NATO, ainda antes de
aderirem à União Europeia, foi com o in-
tuito de afirmarem a sua vocação irresisti-
velmente europeia. Apesar disso, mal ti-
nham acabado de assistir à concretização
deste sonho quando tiveram de eleger os
seus representantes no Parlamento Europeu,
fazendo-o num clima de quase indiferença,
ainda mais generalizado do que nos países
da velha Europa.

Todas estas questões merecem reflexão. Te-
remos nós avançado com demasiada rapi-
dez?  Esta nova realidade é afinal realmen-
te viável? Não existirão demasiadas dife-
renças entre os “antigos” e os “novos” Esta-
dos-Membros? Na “antiga” Europa dos Quin-
ze é bem perceptível um sentimento de sus-
peição em relação aos recém-chegados, cu-
ja entrada em massa na família europeia faz
recear uma certa desestabilização das ins-
tituições, talvez ainda não suficientemente
consolidadas e robustas para suportarem a
chegada destes novos Estados-Membros com
estruturas económicas tão diferentes e que
só muito recentemente acederam à econo-
mia de mercado, existindo também o receio
de que esta entrada venha pôr em causa as
vantagens da Europa social. Nos dez novos
países aderentes, são fortes as expectativas
existentes em termos de melhoria do nível
de vida, mas é igualmente nítida uma sur-
da inquietação quanto às consequências so-
ciais desta associação com uma União Eu-
ropeia que se tornou economicamente in-
contornável mas que se revela ainda tão
pouco desenvolvida e confiante no contex-
to político internacional.

A formação 
profissional nos novos
Estados-Membros da
União Europeia
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Defrontamo-nos, assim, com um imenso de-
safio às capacidades da União Europeia em
integrar estes novos dez membros, simulta-
neamente tão diferentes entre si e em re-
lação à antiga Europa dos Quinze, tam-
bém ela caracterizada pela sua diversidade.

Certo é que a União Europeia sempre se
congratulou pelas suas diferenças. Diz-se
que as nossas diferenças constituem a nos-
sa riqueza. E, desta vez, enriquecemos subs-
tancialmente.

Que soluções, que instrumentos, que práti-
cas nos permitiriam simultaneamente conso-
lidar as vantagens económicas e sociais da
antiga Europa e enfrentar o desafio da in-
tegração dos recém-chegados? Desde as ci-
meiras de Lisboa e de Barcelona, da ci-
meira de Bruges e da Declaração de Co-
penhaga, a União Europeia escolheu cla-
ramente as suas armas. Compreendeu que
o seu desenvolvimento económico e so-
cial passava, entre outros aspectos, por
um esforço na área da formação. A educação
e a cultura, a formação profissional e a
formação ao longo da vida fazem dora-
vante parte dos alicerces sobre os quais a
União Europeia decidiu construir o seu fu-
turo e consolidar a União entre os seus mem-
bros, a par com uma política de emprego,
de investigação e uma boa governação
económica.

Voltando às diferenças que fazem a nossa
riqueza, não devemos igualmente ignorar
que, sem uma base comum mínima, não é
possível viver em conjunto. Temos, pelo me-
nos, de olhar na mesma direcção. Além dis-
so, nenhuma união pode ser selada de for-
ma duradoura num clima de condescen-
dência de uns e de desconfiança de outros.

Neste número especial da Revista Europeia
Formação Profissional, reunimos um conjun-
to de artigos que têm em comum o facto de
ilustrarem a convergência dos nossos pon-
tos de vista, mas também das nossas inter-
rogações sobre a formação profissional e
o seu futuro, tanto nos novos como nos an-
tigos Estados-Membros. Constatamos a exis-
tência, no conjunto da União, de um mes-
mo ponto de vista sobre o primado do de-
senvolvimento dos recursos humanos e das
competências. É notória a opção da União
Europeia por aproximações e convergências
vincadas em matéria de formação profis-
sional.

No entanto, como demonstra Jean-Raymond
Masson no seu artigo introdutório que ser-
ve de enquadramento a esta temática, inti-
tulado “Les pays adhérents et candidats dans
la mise en œuvre des objectifs de Lisbonne”
(Os países aderentes e candidatos na reali-
zação dos objectivos de Lisboa), os novos
Estados-Membros apresentam, no seu conjun-
to, atrasos importantes em relação aos quin-
ze Estados-Membros da UE, em matéria de
formação profissional. Estes atrasos parecem
ser até mais importantes do que transpare-
ce numa primeira análise dos padrões da
União Europeia. O autor mostra, em espe-
cial, a forma como os atrasos e as dificul-
dades encontradas se enraízam nos proble-
mas provocados pela transição económica e
pelas mudanças dos paradigmas sociais e
culturais. Mostra ainda de que forma tais atra-
sos irão pesar sobre o êxito do objectivo de
transformar a Europa na economia do conhe-
cimento mais competitiva do mundo em 2010.

Věra Czesaná und Olga Kofroňová most-
ram, por seu lado, no seu contributo intitu-
lado “Attitudes to Education and Preferen-
ces in Terms of Educational Pathways in the
CR” (Atitudes face à educação e preferên-
cias relativas às vias de ensino na Repúbli-
ca Checa), até que ponto a importância e o
prestígio da educação aumentaram na Repúbli-
ca Checa após as mudanças ocorridas em
1989, e o quanto as novas gerações lutam
por atingir um nível de formação o mais ele-
vado possível, sendo que uma das princi-
pais características da população checa é a
taxa muito reduzida de pessoas com fraco
nível de qualificação. No entanto, é para as
formações superiores e de índole mais ge-
ral que os jovens pretendem orientar-se, in-
centivados pelas suas famílias. Mas estes jo-
vens vêem-se, seguidamente, confronta-
dos com a selectividade na admissão à uni-
versidade, que dificulta o acesso ao ensino
superior daqueles que são aprovados num
maturita (exame final) tecnológico, tornan-
do assim mais que improvável o acesso à
universidade depois do ano de formação
complementar exigido aos que seguiram a
vertente profissionalizante, o que prejudica
ainda mais a imagem da formação tecnológica,
e sobretudo da formação profissional. 

Na Eslovénia, parece estar a esboçar-se uma
tendência idêntica. Em “Adjusting to the fal-
ling interest in VET in Slovenia” (A respos-
ta ao interesse cada vez menor pela EFP na
Eslovénia), Ivan Svetlik dá uma visão glo-
bal da evolução do ensino e formação pro-
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fissional neste país e mostra como, num país
em que a formação profissional se fazia tra-
dicionalmente através da aprendizagem (sis-
tema dual), esta última tem sido gradual-
mente substituída pela formação em esta-
belecimentos escolares, insistindo o autor
nas dificuldades encontradas para relançar
o modelo de formação em alternância. Além
disso, e apesar da modernização da formação
profissional induzida na Eslovénia pelo pro-
cesso de adesão à União Europeia, assim
como na República Checa e igualmente na
Polónia e nos Estados Bálticos, as novas ge-
rações manifestam uma tendência para for-
mações superiores de cariz geral em detri-
mento das formações profissionais tradicio-
nais, ainda que tenham de pagar do próprio
bolso uma parte importante das despesas
com a sua educação.

Precisamente na Polónia, país confrontado
com esta tendência acentuada dos jovens
em preferirem formações superiores de índo-
le mais geral, o objectivo da reforma da for-
mação profissional foi diversificar o núme-
ro e o tipo das formações subsequentes à
escolaridade obrigatória, de modo a permi-
tir que os jovens façam valer as suas dife-
rentes capacidades e competências. Em “The
Polish vocational educational system and
the reform” (A reforma do ensino profis-
sional na Polónia), Maria Wójcicka defende
o interesse de que esta diversificação se re-
veste para este país, ao permitir abrir o leque
das qualificações obtidas pelos jovens, atra-
vés de formações superiores de índole mais
profissional para uns e mais tradicional e
generalista para outros. Simultaneamente,
de forma a melhorar a legibilidade das qua-
lificações aquando da conclusão dos estu-
dos, procedeu-se à uniformização dos exames
realizados no final da escolaridade. Por conse-
guinte, o novo exame final do ensino se-
cundário baseia-se em normas transparentes,
desenvolvidas pelas escolas em conjunto
com os estabelecimentos de ensino super-
ior. Porém, neste mesmo caso, em que a re-
forma realizada pela Polónia tinha dois ob-
jectivos explícitos, que eram, por um lado,
proceder à necessária eliminação do beco
sem saída que o ensino profissional de ba-
se proporcionava até então a uma percen-
tagem não negligenciável de jovens (20 %),
e, por outro lado, promover as formações
de índole geral no ensino pós-secundário,
verifica-se que a realização do segundo ob-
jectivo parece estar mais adiantada e que
o cumprimento do primeiro permanece mais
distante, tal como na República Checa. 

No entanto, a reorientação do sistema de
ensino para o aluno, as suas motivações, ne-
cessidades e competências próprias é uma
das principais apostas da formação profis-
sional na Europa. Os desafios lançados à
formação profissional pela globalização, a
revolução tecnológica e a preparação para
a economia do conhecimento impõem que
se repensem os sistemas de formação, co-
mo se preconizou na Polónia, bem como
a preparação do corpo docente para o de-
sempenho de novas funções e a aplicação
de novos métodos de trabalho com os alu-
nos. Afigura-se, assim, conveniente rever os
métodos de formação dos futuros profes-
sores, e designadamente dos que se prepa-
ram para seguir esta carreira no quadro da
formação profissional, mas é sobretudo ne-
cessário sujeitar aqueles que já exercem a
sua actividade há vários anos a acções de
reciclagem e a uma nova formação contínua.
Ora, os estatutos dos professores nos novos
Estados-Membros “foram largamente afec-
tados pelas transformações ocorridas desde
1990, bem como pelos recursos consagra-
dos à sua formação”, como refere Jean-Ray-
mond Masson no artigo que publicamos a
seguir. “A profissão tornou-se [...] predo-
minantemente feminina, com taxas super-
iores à média europeia”, e a média de idades
dos professores aumentou. Constata-se, so-
bretudo, que “a sua formação levanta pro-
blemas, em particular no ensino técnico e
profissional, onde uma parte importante dos
professores do quadro “técnico” é consi-
derada como não qualificada”. É, por isso,
sintomático que dois dos artigos que aqui
apresentamos, ambos provenientes de Es-
tados Bálticos, se debrucem justamente sobre
esta questão.

O lituano Kestutis Pukelis, no seu artigo
“Reshaping the focus and structure of vo-
cational teacher education and training stra-
tegy in Lithuania: systematic approach”
(Reestruturação dos elementos fundamen-
tais e da estrutura estratégica do ensino e
formação de professores de ensino pro-
fissional na Lituânia: abordagem sistemáti-
ca) insiste, por isso e de forma muito es-
pecial, sobre este novo papel do professor
no ensino e formação inicial e contínua e
nas escolas por estes abrangidas. O artigo
começa por dar uma panorâmica das qua-
lificações pedagógicas dos actuais profes-
sores de ensino profissional na Lituânia. Se-
guidamente apresenta a forma como se or-
ganiza doravante a formação profissional
destes professores, de modo a obter uma
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verdadeira evolução nas práticas do corpo
docente na área da formação profissional
no país. Apesar disso, o autor termina com
uma nota bastante pessimista. Denuncia a
falta de recursos mobilizáveis para a apli-
cação destes princípios à prática quoti-
diana e manifesta o desejo de que os fun-
dos estruturais possam ser utilizados para
este fim.

É igualmente através da formação profis-
sional dos professores na área da formação
profissional que Andris Kangro aborda a
questão da formação profissional na Letónia,
na sua análise intitulada “Professional tea-
cher training in Latvia in the context of the
Bologna Declaration” (A Declaração de Bo-
lonha e a formação profissional de profes-
sores na Letónia).  Com efeito, o autor de-
bate as práticas adoptadas pela formação
profissional na Letónia partindo do exem-
plo da formação profissional dos formadores
em formação profissional, à imagem de um
jogo de espelhos. Insiste no aspecto de que,
hoje em dia, já não nos podemos contentar
em formar peritos num ou em vários domínios.
O que importa é aprender a aprender, tan-
to na escola como na vida, e cabe justamente
aos professores do sector da formação pro-
fissional a pesada tarefa de ensinar os jo-
vens, e os menos jovens, a aprender. Cons-
tata-se, assim, como é importante a sua
própria formação. O autor defende segui-
damente a formação integrada e modular,
inserindo num mesmo programa e de for-
ma paralela a formação disciplinar e pe-
dagógica, em detrimento da formação conse-
cutiva, em que a formação pedagógica ape-
nas intervém após a aquisição dos conhe-
cimentos disciplinares de base que se es-
pera que o professor transmita aos seus alu-
nos. Na Letónia, coexistem estes dois mo-
delos de formação, sendo, deste ponto de
vista, um excelente campo de estudo e de
avaliação comparativa.

Sobressaem da leitura de conjunto destes
contributos dois domínios do ensino e for-
mação profissional inicial e contínua que to-
dos os artigos aqui apresentados reconhe-
cem ter sido subestimados e insuficiente-
mente desenvolvidos nos novos Estados-
Membros: o reconhecimento dos saberes in-
formais adquiridos e a formação contínua
em empresas, duas componentes de base
na formação ao longo da vida. A necessi-
dade de adaptação da mão-de-obra à lógi-
ca das reorganizações estruturais perma-
nentes, características das empresas contem-

porâneas, não é suficientemente tomada em
consideração por estas, que além do mais
se deparam com dificuldades inerentes à
mudança de regime económico e à transição
para a economia de mercado. No entanto,
como demonstra Gerd Schienstock no seu
artigo intitulado “Learning competition
and business restructuring in the enlarging
EU” (Aprender a concorrer e a reestruturar
empresas numa UE em fase de alargamen-
to), baseando-se em inquéritos realizados
tanto nos novos Estados-Membros como nos
países da antiga União dos Quinze, esta in-
suficiência não é exclusiva das empresas dos
novos Estados-Membros. 

Perante todas estas considerações, é possível
constatar que, apesar de nos novos Esta-
dos-Membros a formação profissional in-
icial e contínua sofrer inegavelmente, em
vários aspectos, de diversos atrasos em
relação aos antigos Estados-Membros, o in-
teresse manifestado pelo ensino e pela for-
mação nesses países apresenta, em contra-
partida, um crescimento rápido. Em deter-
minados aspectos estão mesmo longe de
registar atrasos, dispondo, pelo contrário,
de testemunhos a transmitir e de experiên-
cias a partilhar com os países da antiga Eu-
ropa dos Quinze. A grande maioria dos no-
vos países evidencia uma notória capaci-
dade para conservar os alunos que fre-
quentam a formação inicial e evitar os ca-
sos de abandono precoce. A maioria apre-
senta, além disso, uma percentagem eleva-
da da população com um nível de formação
qualificada correspondente, pelo menos,
à conclusão de estudos secundários subse-
quentes à escolaridade obrigatória (cf. a ti-
pologia dos países candidatos proposta por
Jean-Raymond Masson em função das
questões de ensino e formação). A Repúbli-
ca Checa apresenta, no estudo PISA, resul-
tados superiores a vários países da velha
Europa. Se alguns países denotam uma boa
capacidade de adaptação às novas tecno-
logias (como a Estónia), não é menos ver-
dade que apresentam sempre, na sua glo-
balidade, atrasos não negligenciáveis quan-
to à importância e aos créditos atribuídos à
formação profissional inicial, na formação
de docentes e na formação profissional
contínua, designadamente em virtude de
uma participação muito reduzida dos par-
ceiros sociais no processo. Por fim, verifi-
ca-se que, de uma forma geral, as políticas
activas do mercado de trabalho estão mui-
to pouco desenvolvidas nestes países.
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Ao dizermos isto, não pretendemos colocar
os antigos países da UE15 em posição de
darem lições, nem insinuar que a situação
da formação profissional nos antigos Esta-
dos-Membros é das melhores, mesmo se
continua a ser evidente uma grande dispa-
ridade face aos novos Estados-Membros. Es-
ta disparidade torna-se, aliás, muito menor
se considerarmos o conjunto do sistema edu-
cativo e podemos interrogar-nos, como
sugere Jean-Raymond Masson, se alguns dos
novos Estados-Membros não irão progredir
mais rapidamente do que outros, e mesmo
do que alguns países da UE15, para a so-
ciedade do conhecimento, objectivo avan-
çado pela União na Cimeira de Lisboa, na
medida em que lhes será mais fácil relan-
çarem o seu processo de formação/qualifi-
cação por já se encontrarem libertos dos
condicionalismos históricos e sociais, que
geram, muitas vezes, sistemas de formação
profissional de difícil modernização.  

O presente número especial da revista eu-
ropeia não pretende, porém, ser exaustivo
e analisar integralmente a questão da for-
mação profissional inicial e contínua nos no-
vos Estados-Membros e nos países ainda
candidatos à adesão à União Europeia. For-
nece esclarecimentos que merecem ser, e
serão, completados em números ulteriores
da Revista Europeia Formação Profissional,
designadamente através de uma série de ar-
tigos ainda em processo de avaliação. É,
além disso, chegado o momento de formu-
larmos determinadas questões sobre a for-
mação profissional inicial e contínua nos
próprios Estados-Membros da UE15. Os
contributos sobre o tema da análise com-
parada das políticas de formação profissio-
nal nos países candidatos, nos novos Esta-
dos-Membros e nos antigos países da UE15
serão, por conseguinte, sempre bem-vindos,
considerando-se a presente compilação co-
mo um ponto de partida para as reflexões
sobre este tema.
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Introdução

O projecto de relatório intercalar conjunto
do Conselho e da Comissão sobre a im-
plementação do programa «Educação e For-
mação para 2010» diz respeito aos 25 países
da Europa alargada após o dia 1 de Maio de
2004 («Educação & Formação para 2010»,
2004). No seu preâmbulo, afirma-se que o
empenhamento e a experiência dos novos
países em matéria de reformas representam,
desde já, um contributo para o progresso da
UE em geral (1). Mais à frente, ao avaliar
as reformas empreendidas e os resultados
obtidos relativamente aos objectivos do pro-
grama, o relatório exprime a necessidade de
acelerar o ritmo das reformas. O documen-
to evoca ainda as diferenças entre os pon-
tos de partida dos Estados-Membros e a ne-
cessidade de as reformas a implementar re-
flectirem as diferentes realidades e priori-
dades nacionais. Relembra, por fim, a im-
portância dos progressos que os novos países
têm de alcançar no que respeita ao desen-
volvimento de uma economia e de uma so-
ciedade baseada no conhecimento, subli-
nhando igualmente a necessidade de par-
ticiparem plenamente no programa de tra-
balho e de serem convenientemente apoia-
dos nesse esforço (2). 

De facto, é importante ter presente de on-
de vêm esses novos países, até que ponto
a sua economia e sociedade se encontravam
espartilhadas nas malhas apertadas do sis-
tema de economia vigente há menos de
15 anos e as saídas limitadas que ofereciam
as suas vias de ensino. Importa ainda re-
cordar a dimensão das exigências com as
quais os seus sistemas de ensino e formação
se têm confrontado desde o início da tran-

sição, tanto em termos de formação inicial
como de formação contínua, por parte dos
indivíduos e das empresas, das PME em rápi-
do desenvolvimento e dos investidores es-
trangeiros, enquanto os financiadores e, so-
bretudo, a Comissão Europeia distribuíam
conselhos e financiamentos e multiplicavam
as iniciativas. Simultaneamente, o rápido
crescimento da taxa de desemprego e o au-
mento das desigualdades contribuíam para
criar novas necessidades num contexto de
condicionalismos financeiros agravados.

Os países aderentes e candidatos sofreram
grandes mudanças desde a queda da corti-
na de ferro. Actualmente, estes países estão
plenamente associados aos processos de co-
operação europeia nas áreas da educação e
formação levados a cabo no âmbito dos ob-
jectivos de Lisboa, que visam transformar
a Europa no espaço económico baseado no
conhecimento mais dinâmico e competitivo
do mundo em 2010 (Conclusões da Presi-
dência do Conselho Europeu de Lisboa, 2000;
Conclusões do Conselho de Barcelona, 2002;
Comunicação da Comissão - «Educação &
Formação para 2010», 2003). Por conse-
guinte, as mudanças nesses países prosse-
guem sob o efeito de duas dinâmicas dis-
tintas: a primeira, implementada no início
dos anos 90, visa adoptar os padrões da eco-
nomia de mercado e do Estado de direito,
tendo sido prolongada pela estratégia de
alargamento; a segunda foi lançada pelo
Conselho de Lisboa, em 2000. Claramente,
a primeira ainda não produziu todos os efei-
tos esperados, o que justifica a preocupação
expressa no projecto de relatório intercalar
quanto à necessidade de as futuras reformas
reflectirem as diferenças entre as situações
dos vários países. 

O artigo apresenta uma pers-
pectiva geral das reformas le-
vadas a cabo e da situação dos
sistemas de ensino e formação
nos antigos países aderentes
e nos países candidatos. Num
primeiro momento, eviden-
cia a existência de uma dis-
crepância considerável entre
a eficácia quantitativa dos sis-
temas educativos e a insufi-
ciência dos dispositivos de
formação de adultos. Em se-
guida, analisando o contexto
económico e a situação do
emprego e do desemprego,
mostra até que ponto as
questões ligadas à transfor-
mação das estruturas económi-
cas do modelo «socialista»
continuam a pesar na adap-
tação dos sistemas de for-
mação. A terceira e quarta
partes relembram as etapas
de implementação das políti-
cas de educação e formação
desde 1990 e os desafios que
se colocam actualmente, no-
meadamente no que diz re-
speito à preparação das es-
tratégias de aprendizagem ao
longo da vida. 

Os países aderentes e 
candidatos à 
implementação dos
objectivos de Lisboa: 
Uma avaliação das situações e das estratégias
no domínio da educação e da formação ao
longo da vida

Jean-
Raymond

Masson
Perito superior,

Fundação Europeia
para a Formação -

ETF (Turim)

(1) Número 3 do relatório intercalar
conjunto / Versão de 12/02/2004.

(2) Secção 1 do relatório intercalar
conjunto / Versão de 12/02/2004.
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Convém, portanto, que nos questionemos
sobre a situação em que se encontram esses
países relativamente aos objectivos euro-
peus para 2010 e, nomeadamente, quanto
aos objectivos fixados para o desenvolvi-
mento da aprendizagem ao longo da vida.
Mas convém também verificar se os instru-
mentos de controlo e de avaliação existentes
a nível europeu permitem realizar uma análi-
se suficientemente sólida dos progressos al-
cançados e das dificuldades encontradas,
determinando de que forma essas dificul-
dades podem prejudicar o cumprimento dos
objectivos. Uma vez que o diagnóstico dos
pontos fortes e dos pontos fracos dos siste-
mas de ensino e formação e a análise dos
resultados já alcançados evidenciam um cer-
to número de problemas específicos e re-
velam pontos de bloqueio particulares liga-
dos a fenómenos estruturais, é forçoso de-
finir as medidas de correcção a implemen-
tar e as prioridades específicas a respeitar
no quadro da estratégia europeia de apren-
dizagem ao longo da vida. 

É a estas questões que as reflexões seguintes
pretendem dar resposta. Num primeiro mo-
mento, é necessário analisar a situação em
que se encontram os sistemas de ensino e
formação nos países aderentes e candida-
tos, tendo em conta os indicadores e os níveis
de referência europeus actualmente defini-
dos em termos de prossecução dos objecti-
vos. Em seguida, procuraremos aprofundar
a análise, tomando em linha de conta a si-

tuação e as principais mudanças em curso
nos domínios da economia, do emprego e
do mercado de trabalho, passando depois
em revista as principais reformas levadas a
cabo nos domínios da educação e formação
profissional desde o início do processo de
transição. Só então será possível emitir um
parecer sobre as estratégias em desenvolvi-
mento e a sua necessária adaptação. 

Análise dos países aderentes e
candidatos em função dos 5 níveis
de referência europeus para os
sistemas de ensino e formação
profissional, dos 29 indicadores e
de alguns outros aspectos.

Em complemento do relatório intercalar conjun-
to, a Comissão Europeia publicou um docu-
mento de trabalho baseado na análise deta-
lhada dos resultados dos países europeus em
função dos cinco níveis de referência euro-
peus (benchmarks), bem como de um conjun-
to de vinte e nove indicadores relativos à edu-
cação e formação calculados para um conjun-
to de 30 países: os 15 países da UE, aos quais
se juntam os países aderentes e candidatos,
à excepção da Turquia, bem como a Islân-
dia, a Noruega e o Lichtenstein (Documento
de trabalho da Comissão: progressos relati-
vamente aos objectivos comuns para a edu-
cação e formação, 2004). 

O quadro infra apresenta alguns dos indi-
cadores mais importantes retirados desses

Nível 2.º Insuc. Estudantes  Nível de Formação ao Desp. pública Desp. com o ens. Formação nas Nível 

ciclo escolar (4) de ciências (5) aprov. em longo da vida (7) com a educação (8) sup. / secund. (9) empresas (10) formação sup. (11)

secundário (3) leitura (6)

UE 15   75,4 18,8 11,8 17,2 9,7 4,9 1,4 21,6

Referência UE 85 10 12,5

Chipre 86,9 14 13,1 7,9 5,6 1,4 26,8

Estónia 89,2 12,8 8,7 6,2 6,7 47 29,4

Hungria 87,2 12,3 4,6 22,7 6 4,5 2,4 24 14

Letónia 71,2 19,5 6,4 30,1 8,1 5,9 1,7 26 18,1

Lituânia 83,5 14,3 4,9 4,5 5,8 1,5 21

Malta 43 4,8 4,2 4,9 1,7 7

Polónia 91 7,6 5,5 23,2 5 5,1 1,7 26 11,7

Rep. Checa 93,4 5,4 14,6 17,5 5,4 4,4 1,7 61 11,6

Eslováquia 94,6 5,6 7,7 4,8 4,2 2,6 10,7

Eslovénia 88,1 4,8 5 15,1 5,6 33 14,1

PA 10 90,1 8,4

Bulgária 75,6 21 4,8 40,3 1,4 4,4 17 21,3

Roménia 73,8 23,2 5,3 41,3 1,3 2,9 1,8 7 10

Turquia 10,4 1,1 3,5

PAC 13 6,1 4,9 13,9

(3) O indicador proposto apresen-
ta a percentagem de jovens de 22
anos que concluíram o segundo ci-
clo do ensino secundário (nível
do baccalauréat em França) em 2002
(documento de trabalho da Comissão
e Indicadores Estruturais Eurostat,
Maio de 2004).

(4) A taxa de insucesso escolar é
calculada através da percentagem
de jovens entre os 18 e os 24 anos
que concluíram apenas o primeiro
ciclo do ensino secundário e que
não frequentaram qualquer acção
de formação nas 4 semanas ante-
riores à realização do inquérito em
2003 (Indicadores Estruturais, Eu-
rostat, Maio de 2004). 

(5) O nível científico é determina-
do pela percentagem de jovens dos
20 aos 29 anos inscritos numa área
científica no ensino superior, em
2001 (Eurostat, estatísticas sobre
as ciências e as técnicas, 2003).

(6) O nível de literacia, tal como a
percentagem dos jovens de 15 anos
com habilitações equivalentes ao
nível 1 de literacia em leitura, é apre-
sentado numa escala de 5 níveis. Os
números foram retirados do inqué-
rito PISA (Programme for Interna-
tional Students Assessement) efec-
tuado  pela OCDE em 2000. Até ho-
je, apenas a República Checa, a Hun-
gria, a Polónia e a Letónia, em 2000,
e mais recentemente a Roménia e a
Bulgária, participaram no inquérito.

(7) O indicador de participação na
formação ao longo da vida é dado
pela taxa de participação em acções
de formação nas 4 semanas ante-
riores ao inquérito (inquérito sobre
as Forças de Trabalho, Eurostat) da-
dos de 2003, Indicador Estrutural
(Eurostat), Maio de 2004.
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documentos e dos relatórios elaborados pe-
la Fundação Europeia para a Formação (Jean
Raymond Masson, 2003; Jean-Raymond Mas-
son, Maio de 2004). As análises que se se-
guem baseiam-se no conjunto desses tra-
balhos, bem como num certo número de
publicações do Eurostat e nos indicadores
estruturais. Os resultados são fornecidos em
relação à média dos 15 países pertencentes
à União Europeia antes de 1 de Maio de 2004
(UE 15), bem como aos níveis de referên-
cia europeus (benchmark UE). Além disso,
são apresentadas, nos casos em que se conhe-
cem, as médias dos 10 países aderentes (PA
10) e as dos 13 países aderentes e candida-
tos (PAC 13), que incluem a Roménia, a
Bulgária e a Turquia.

Alguns resultados animadores no
domínio da educação

Entre os indicadores que mais sobressaem,
é possível identificar alguns resultados mais
positivos nos países aderentes e candidatos.
Por exemplo, nos países aderentes, a taxa
de conclusão do ensino secundário aos 22
anos é superior a 90 %, em comparação com
os 75,4 % verificados na UE 15 e com o nível
de referência de 85 % fixado para 2010; o
mesmo acontece com a taxa de abandono
escolar (12), que, nos países aderentes, se si-
tua nos 8,4 %, muito abaixo dos 18,8 % da
UE 15 e dos 12,5 % fixados como nível de
referência europeu; ou ainda com a apren-
dizagem de línguas estrangeiras no segun-
do ciclo do ensino secundário (correspon-
dente aos 10.º, 11.º e 12.º anos em Portu-
gal), onde os alunos da maioria dos países
aderentes e candidatos aprendem duas línguas,
em comparação com a média de uma e meia
verificada na UE 15.

Além disso, alguns indicadores assinalam
a existência de grandes disparidades entre
os próprios países aderentes e candidatos,
que, não obstante, apresentam uma média
próxima da média da UE 15: é o caso da
despesa pública com o sector da educação,
calculada em percentagem do PIB, que é
claramente superior à média UE 15 no Chipre
e nos países bálticos, e claramente inferior
na Roménia, Bulgária, República Checa e
Eslováquia. O mesmo se passa com a des-
pesa privada com a educação: o Chipre apre-
senta os níveis mais elevados de toda a Eu-
ropa, com 1,2 % do PIB, seguido pela Letónia,
com 0,8 %. Noutros países, a média é infe-
rior aos 0,6 % verificados na UE 15, sendo
particularmente baixa na Roménia e na

Eslováquia. É ainda o caso das taxas de
escolarização dos jovens dos 15 aos 24 anos,
que colocam a Polónia, os países bálticos e
a Eslovénia acima da média da UE 15, en-
quanto que os restantes países aderentes e
candidatos se encontram sensivelmente
abaixo dessa média.

Défices importantes determinados em
função de vários dos 29 indicadores,
em particular nos domínios das
competências-chave e da formação de
adultos

Em contrapartida, a lista dos indicadores que
revelam níveis de desempenho sensivel-
mente inferiores nos países aderentes e can-
didatos relativamente aos países da UE 15
é longa. Por exemplo, o nível de literacia
em leitura dos jovens de 15 anos nos novos
países, à excepção da República Checa, é
claramente inferior ao nível  dos países da
UE 15 e ao nível de referência europeu; a
proporção de estudantes inscritos em cur-
sos de Matemática, Ciências e Tecnologias
é baixa, sobretudo no que diz respeito à par-
ticipação das mulheres. 

Calculada em Euros/PPC (13), a despesa de
educação por aluno no conjunto dos países
aderentes e candidatos corresponde a cer-
ca de 40 % da despesa dos países da UE 15
com o ensino superior, a um terço relati-
vamente ao ensino secundário e a menos
de metade relativamente ao ensino primário
(14). Em relação aos respectivos PIB por ha-
bitante, as despesas por aluno e estudante
estão equilibradas. Contudo, se observar-
mos o rácio entre as despesas com o ensi-
no superior e as que respeitam ao ensino
secundário, verificamos que, na União Eu-
ropeia, as primeiras são 37 % superiores
às segundas, enquanto que, no conjunto dos
países candidatos, este rácio é mais eleva-
do. O mesmo é dizer que, nos países de
maior dimensão (República Checa, Polónia,
Roménia, Eslováquia e Hungria), onde a des-
pesa pública com a educação é sensivel-
mente inferior à média europeia, o ensino
secundário foi largamente negligenciado, so-
bretudo o ensino técnico-profissional inicial,
que abrange, nesses países, a maioria dos
efectivos do ensino secundário.

A análise da participação da população com
idades compreendidas entre os 25 e os 64
anos em acções de formação revela igual-
mente diferenças significativas, tanto entre
os países aderentes e candidatos como em

(8) As despesas públicas no sector
da educação são calculadas em
função da percentagem do PIB em
2000 (documento de trabalho da Co-
missão, Eurostat 2000).

(9) O indicador calcula a importân-
cia atribuída, em termos de despe-
sa pública, ao ensino superior rela-
tivamente ao ensino secundário,
comparando o custo unitário por es-
tudante no ensino superior ao cus-
to unitário por estudante no ensino
secundário, em 2000. (Dados re-
colhidos do documento de trabal-
ho da Comissão, Eurostat 2000).

(10) O indicador calcula a percen-
tagem de empresas com mais de 10
trabalhadores que facultam acções
de formação aos seus trabalhadores.
Inquérito CVTS2, Eurostat 2000-2001.

(11) O indicador calcula a percen-
tagem de pessoas dos 25 aos 64 anos
com qualificações do ensino superior
(relatório ETF, Inquérito sobre as
Forças de Trabalho, Eurostat 2001). 

(12) Referente à percentagem de jo-
vens dos 18 aos 24 anos que têm
qualificações inferiores ao segundo
ciclo doensino secundário e que não
frequentam qualquer acção de for-
mação.

(13) Padrão de poder de compra.

(14) Apenas o Chipre apresenta níveis
de despesa pública comparáveis à
média da UE 15.
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relação à UE 15. Com uma taxa média de
4,9 %, os países aderentes e candidatos en-
contram-se abaixo da média da UE 15 de
9,7 % e, sobretudo, abaixo do nível de re-
ferência europeu fixado em 12,5 %. Esse dis-
tanciamento aumenta à medida que a po-
pulação de referência é menos qualificada:
a participação fixa-se, assim, em 0,7 % entre
a população menos qualificadas (15), contra
2,3 % na UE 15. 

A despesa das empresas com a formação dos
seus trabalhadores, calculada em percenta-
gem dos custos salariais, é claramente mais
baixa nos países aderentes, onde apenas
se destacam a República Checa com 1,9 % e
a Estónia com 1,8 %, as quais, contudo, se
mantêm claramente abaixo da média da UE
15 de 2,3 %. Consequentemente, o número
médio de horas consagradas à formação du-
rante o horário de trabalho nas empresas
é significativamente inferior nos países ade-
rentes e candidatos, com uma proporção de
4 para 1 000 contra 7 na UE 15. A análise
detalhada dos resultados do inquérito (16)
revela grandes desigualdades no acesso à
formação, muito superiores às existentes na
UE 15. Por este motivo, a formação é prin-
cipalmente ministrada nas grandes empre-
sas e nos sectores bancário e financeiro, em
comparação com as pequenas empresas e
com os sectores industrial e dos serviços.

Lições a retirar de outros indicadores

Existe um certo número de inquéritos e ob-
servações estatísticas que, curiosamente au-
sentes da lista dos 29 indicadores de acom-
panhamento dos objectivos 2010 para a edu-
cação e formação, permitem avaliar com
maior rigor a situação dos países candida-
tos e aderentes. Apesar de, no seu conjun-
to, esses resultados confirmarem as análises
acima apresentadas, permitem isolar melhor
os problemas e evidenciar ainda mais as di-
nâmicas em curso no seio dos sistemas de
ensino, bem como a flagrante falta de re-
cursos para a formação para o mercado de
trabalho.

De acordo com o inquérito PISA (17), a cul-
tura matemática e a cultura científica obti-
veram melhores resultados do que a leitu-
ra. No entanto, à excepção da República
Checa e da Hungria no que diz respeito à
cultura científica, os resultados situam-se na
segunda metade da tabela, sendo os últimos
lugares ocupados pela Roménia, Bulgária e
Letónia.

O estudo TIMSS (18) diz respeito ao de-
sempenho em Ciências e em Matemática.
Contrariamente ao inquérito PISA, centrado
sobre a capacidade de tirar partido dos conhe-
cimentos acumulados, o TIMSS fornece in-
formações sobre os conhecimentos acadé-
micos. Nesse domínio, alguns países candi-
datos registaram resultados altamente posi-
tivos: a Hungria, a República Checa, a
Eslováquia e a Eslovénia encontram-se na
primeira metade do conjunto dos países eu-
ropeus analisados, ocupando a Hungria o
primeiro lugar no que diz respeito às Ciên-
cias (19). Além disso, a comparação entre
1995 e 1999 revela que a Letónia, a Lituânia
e a Hungria apresentam as melhores taxas
de progressão de todos os países da OCDE.

De igual forma, os resultados do inquérito
PIRLS (20) sobre o nível de competências em
leitura de crianças de 10 anos são anima-
dores: de entre os 10 países candidatos ana-
lisados, 8 situam-se acima da média inter-
nacional, sendo os primeiros lugares da lis-
ta ocupados pela Bulgária, Letónia, Lituânia,
Hungria e República Checa. 

De acordo com um estudo recente do Euro-
stat sobre o ensino superior (Strack, 2003),
as estatísticas de 2001 revelam que, nos países
aderentes e candidatos, a taxa de participação
no ensino superior da população entre os 20
e os 29 anos de idade é de 25,5 %, pratica-
mente ao mesmo nível da taxa de 26 % ve-
rificada na União Europeia. Ao mesmo tem-
po, o número de novos licenciados por ano
nos países candidatos ultrapassa agora cla-
ramente o número de licenciados na União
Europeia: 55,3 por cada 1000 habitantes entre
os 20 e os 29 anos nos países candidatos em
2001 contra 40,4 na UE. No entanto, a distri-
buição dos estudantes pelas disciplinas mi-
nistradas apresenta diferenças substanciais.
Assim, a proporção de estudantes entre os
20 e os 29 anos de idade a frequentar a área
científica é de, aproximadamente, metade
da proporção observada na União Europeia:
6,1 % contra 11,8 %. De entre os países can-
didatos, apenas a República Checa e Chipre
apresentam taxas superiores à média euro-
peia, enquanto a Hungria, Malta, a Eslovénia
e a Lituânia apresentam uma taxa de 5 % ou
inferior. A formação contínua de professores
é muito menos desenvolvida nos países ade-
rentes e candidatos do que na UE. O nível
de qualificação da população adulta apre-
senta um défice em relação ao da União Eu-
ropeia, nomeadamente em termos quantita-
tivos, no que diz respeito à proporção da po-

(15) Indivíduos com um nível de
qualificação inferior ao segundo ci-
clo do ensino secundário (CITE 0 a
2).

(16) Trata-se do primeiro inquérito
sobre a formação profissional nos
países candidatos, realizado pelo
Eurostat em 1999, em paralelo com
o segundo inquérito sobre a for-
mação profissional nos países da UE
(CVTS2) / Resultados publicados em
2002.

(17) Ver nota n.º 9.

(18) Terceiro Estudo Internacionas
de Matemáticas e Ciências (Third In-
ternational Mathematics and Scien-
ce Study), realizado em 1995 e em
1999 junto de alunos do 8.º ano
de escolaridade. O estudo abrangeu
todos os países candidatos, à ex-
cepção da Polónia, de Malta e da
Estónia.

(19) Em contrapartida, a Turquia, a
Roménia e Chipre ocupam os últi-
mos lugares.

(20) PIRLS (Progress in Internatio-
nal Reading Literacy Study) Inter-
national Report (relatório interna-
cional sobre o estudo das capaci-
dades de leitura), elaborado pela
IEA (International Association for
the Evaluation of Educational Achie-
vement) em 2003, com base num
inquérito realizado em 2001 em 35
países.
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pulação que dispõe de habilitações ao nível
do ensino superior, mas também, e sobre-
tudo, em termos qualitativos, no que respei-
ta a todo o conjunto. Segundo as últimas es-
tatísticas do Eurostat, os países candidatos si-
tuam-se ao nível dos países da coesão no que
se refere à participação na formação contínua,
claramente abaixo da média europeia: a Ro-
ménia e a Bulgária encontram-se ao nível da
Grécia, com cerca de 1,5 % e Malta, a Polónia
e a República Checa ao nível da Espanha,
com cerca de 5 % a 6 %. No entanto, Chipre
e a Letónia com 8 % e a Eslovénia com 15 %
destacam-se pelos seus resultados franca-
mente positivos. A situação é igualmente pro-
blemática e muito contrastante em matéria
de formação dos trabalhadores nas empre-
sas. Na maioria dos países, o problema mais
grave reside no subdesenvolvimento das
acções de formação para o mercado de tra-
balho, principalmente das acções orientadas
para os desempregados (21).

Primeiras conclusões

Em suma, se considerarmos os cinco níveis
de referência europeus para 2010, consta-
ta-se que os países aderentes (22) apresen-
tam o paradoxo de alcançarem resultados
superiores aos países da UE 15 e até mes-
mo ao primeiro e terceiro níveis de refe-
rência fixados na estratégia de Lisboa (per-
centagem de abandono escolar precoce e
conclusão do segundo ciclo do ensino se-
cundário, respectivamente), constatando-se
o inverso para os restantes três níveis de re-
ferência (percentagem de licenciados nas
áreas de Matemática, Ciências e Tecnolo-
gias; nível de compreensão em leitura; par-
ticipação da população adulta em acções
de formação). 

Porém, se considerarmos o conjunto dos in-
dicadores disponíveis, é possível tecer uma
primeira série de conclusões relativas aos
países aderentes e candidatos:

❑ Existem diferenças consideráveis entre
uns e outros, situando-se a Roménia e a
Bulgária geralmente abaixo dos resultados
dos países aderentes e dos Estados-Mem-
bros da União;

❑ Os sistemas educativos dos países ade-
rentes apresentam bons resultados quanti-
tativos, capazes de assegurar a escolarização
da maioria da população e de prevenir o in-
sucesso escolar, mas baseiam-se, sobretudo,
no ensino académico e, do ponto de vista

da aprendizagem das competências-chave,
estão ainda mal preparados para a econo-
mia e a sociedade baseadas no conheci-
mento, mesmo estando em curso dinâmicas
positivas nos países que mais investem na
educação;

❑ Os sistemas de ensino superior desen-
volveram-se muito rapidamente, mas ain-
da não conseguiram atribuir um papel sufi-
cientemente importante à Matemática, às
Ciências e à Tecnologia;

❑ O investimento na educação é, em ter-
mos globais, insuficiente na maioria dos
países, sendo prioritariamente orientado pa-
ra o ensino superior, em detrimento do
ensino secundário e, em particular, do en-
sino técnico-profissional e da formação de
professores;

❑ Os sistemas de formação contínua per-
manecem pouco desenvolvidos e depen-
dem fortemente da dimensão das empresas,
dos sectores de actividade ou do nível de
qualificação dos indivíduos, encontrando-
se, portanto, mal preparados para superar
o défice de qualificação da população no
seu conjunto;

❑ Regista-se um défice particularmente gra-
ve nas acções de formação orientadas pa-
ra o mercado de trabalho;

❑ O investimento das empresas na for-
mação é insuficiente; 

❑ Em suma, existe um desequilíbrio mui-
to acentuado entre os sistemas educativos e
os sistemas de formação de adultos.

Alargar e aprofundar o campo
de visão 

Para compreender melhor o significado des-
te paradoxo, que alia os bons resultados no
domínio da educação aos piores indicadores
relativamente à formação de adultos, é ne-
cessário ir mais longe na análise, alargar e ao
mesmo tempo aprofundar o campo de visão.
Os trabalhos da Fundação Europeia para a
Formação já mencionados proporcionam a
oportunidade perfeita. Os relatórios da Fun-
dação baseiam-se, com efeito, numa análi-
se das transformações ocorridas desde a que-
da da cortina de ferro. São examinados os
principais dados económicos e relativos ao
emprego e as suas tendências mais recentes;
é feito o acompanhamento da cooperação

(21) Neste domínio, as diferenças
entre os diversos países são muito
grandes. A Eslovénia já ultrapassou
o «benchmark» europeu de 20 % de
desempregados que beneficiam de
acções de formação durante o ano
e Malta está perto de o fazer. Por
seu lado, a Estónia e a Hungria apre-
sentam cerca de metade desse va-
lor e a República Checa e a Polónia
registam valores claramente infe-
riores. Se considerarmos os novos
participantes em acções de formação
orientadas para o mercado de tra-
balho em percentagem da popu-
lação activa, a Hungria ultrapassa a
Alemanha, uma vez que a taxa de
desemprego neste país é superior.
Contudo, a República Checa e so-
bretudo a Polónia apresentam re-
sultados muito inferiores, especial-
mente quando comparadas com de-
terminados Estados-Membros com
taxas de desemprego semelhantes.

(22) Aqui, é necessário distinguir os
países aderentes dos países candi-
datos, uma vez que a Roménia e a
Bulgária apresentam nestes dois pon-
tos resultados claramente inferiores.
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europeia com os países candidatos na sua
evolução ao longo dos anos 90 até à adesão
dos dez novos países; são analisadas as
mudanças introduzidas nos domínios da edu-
cação e formação, assim como nos serviços
de emprego; são relembradas as reformas le-
vadas a cabo e analisadas as dificuldades da
sua implementação; e são actualizadas, em
particular, as questões relativas à governan-
ça dos sistemas e ao seu financiamento. 

As profundas transformações do
panorama económico (36).

A economia dos países aderentes e candi-
datos assenta agora num tecido de mi-
croempresas mais importante e de menor
dimensão do que o da União Europeia. A
pequena privatização do início dos anos 90
e a chegada dos investimentos estrangeiros
e principalmente europeus, ainda que mui-
to variáveis de país para país, contribuíram
para o desenvolvimento acelerado dos ser-
viços e para a rápida criação de um vasto
tecido de PME. Em 1999, 95,4 % da totali-
dade das empresas dos países candidatos
eram microempresas (com menos de 10 tra-
balhadores), em comparação com os 93,1
% verificados na UE (37). Estas empresas as-
seguravam 40,2 % do emprego total, contra
34,2 % na UE e, em média, possuíam 5 tra-
balhadores contra 6 na UE (Observatório
Europeu das PME, 2002). No entanto, os
países candidatos continuam a não possuir
um sector avançado de serviços, já habitual

na UE. São muito poucas as PME que par-
ticipam activamente em actividades de pro-
dução que impliquem investimentos finan-
ceiros em inovação e novas tecnologias. As
poucas PME que se dedicam a actividades
de produção são muito mais pequenas e me-
nos experientes do que as da UE.

Além disso, nem tudo decorreu de forma
célere e, sobretudo, a grande privatização
e, mais ainda, as reestruturações industriais
foram muito mais lentas e estão longe de
estarem concluídas. Em certos sectores
fortemente integrados no seio do COMECON,
tais como a indústria do armamento, os anos
90 marcaram o início do fecho ou desman-
telamento de grandes empresas. No entan-
to, muitas continuaram a beneficiar de me-
didas de protecção. A reestruturação do sec-
tor siderúrgico polaco só teve realmente
início no ano 2000 e o programa de rees-
truturação e de privatização dos grandes gru-
pos da indústria pesada romena só foi lan-
çado em 2002. Além disso, as medidas adop-
tadas no início dos anos 90 para a privati-
zação das terras agrícolas criaram, na maio-
ria dos casos, um conjunto de propriedades
demasiado pequenas, inviabilizando a sua
necessária modernização. 

No que se refere ao crescimento económico,
após a queda brutal verificada na maioria dos
países nos primeiros anos da «transição», as-
sistiu-se a uma retoma geral por volta dos
anos 90. Porém na segunda metade da dé-

Crescimento  Desp. I&D (24) Empr. (25) Empr. Empr. Empr. nos Empr. Desemp.  (30) Desem. Prod. do

2002 (23) agrícola (26) industria  (27) serviços (28) idoso(29) juvenil (31) laboral  (32) 

UE–15 1,1 1,98 64,3 4,1 25 71 40,1 8,0 15,1 100

Referência UE 70 50

Chipre 2,2 0,26 68,6 4,9 24 71,1 49,2 4,4 9,7 79,6

Estónia 5,8 0,78 62 6,9 31,2 62 51,6 10,1 17,7 43,4

Hungria 3,3 0,95 56,6 6,2 34,1 59,7 26,6 5,8 11,9 64,2

Letónia 6,1 0,44 60,4 15,1 25,3 59,6 41,7 10,5 24,6 38,7

Lituânia 5,9 0,69 59,9 16,5 27,2 56,3 41,6 12,7 21,4 43,6

Malta 1 54,6 (33) 1,5 28,4 70 7,7 5,9 (34) 90,1

Polónia 1,3 0,68 51,5 19,3 33,8 52 50,9 19,3 41,7 50,3

República Checa 2 1,30 65,5 4,9 40,5 54,6 40,8 7,6 16,9 54,7

Eslováquia 3,4 0,64 56,8 6,4 33,9 59,6 22,8 17,2 37,3 57,6

Eslovénia 3,2 1,57 63,4 9,5 38 52,4 24,5 6,6 15,3 69,5

Média PA 0,83 53,6

Bulgária 4,8 0,47 50,6 9,7 32,7 57,6 27 13,8 35,5 32,3

Roménia 4,9 0,39 57,6 35,2 30,7 34,1 37,3 6,5 18,5 34,4

Turquia 7,8 0,64 (35) 9,0 35,8

O quadro infra apresenta um determinado número de dados aos quais 
posteriormente será feita referência.

(23) Taxa percentual de crescimento
do PIB / Relatório sobre o Empre-
go 2003.

(24) Despesas totais (públicas e pri-
vadas) de investigação e desenvol-
vimento, expressas  em percenta-
gem do PIB em 2001 / Eurostat, Maio
de 2004.

(25) Taxa de emprego em 2002 / Re-
latório sobre o Emprego, 2003.

(26) Taxa de emprego na agricultu-
ra; os dados são de 2002, excepto
para a Bulgária, Chipre, República
Checa, Letónia e Lituânia, cujos da-
dos são de 2001, e para Malta, cu-
jos dados são de 2000 / Relatório
sobre o Emprego, 2003.

(27) Taxa de emprego no sector in-
dustrial; ver observações da nota 47.

(28) Taxa de emprego no sector dos
serviços; ver observações das notas
47 e 48.

(29) Taxa de emprego da população
com 55 a 64 anos em 2002 / Re-
latório sobre o Emprego, 2003.

(30) Taxa de desemprego 2003 / In-
dicadores Estruturais, Eurostat, Maio
de 2004.

(31) Taxa de desemprego dos jovens
dos 15 aos 24 anos / Relatório sobre
o Emprego, 2003.

(32) Produtividade da mão-de-obra
por pessoa empregada. PIB expresso
em Padrão de Poder de Compra por
pessoa empregada, relativamente à
UE 15=100 em 2003 / Indicadores
Estruturais, Maio de 2004.

(33) Dados de 2002.

(34) Dados de 2000.
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cada, registou-se um novo abrandamento, ou
até mesmo uma nova queda, excepto em
Chipre, Malta, na Hungria, na Eslovénia e na
Polónia, onde a crise económica apenas se
fez sentir a partir de 2001. Apesar de se de-
tectar um certo abrandamento (38), a maioria
dos países apresenta um nível de crescimento
elevado desde 2000 (em 2000, 8 países re-
gistavam um nível superior a 4 %, contra 5
países em 2001 e 6 países em 2002 (39). En-
quanto que, em 1999, 5 em cada 13 países
registavam um crescimento económico su-
perior ao da UE, este número aumentou pa-
ra 10 em 2000 e 2001 e para 12 em 2002.

De acordo com um estudo sobre o estado
da economia dos países candidatos (Boillot,
2003), o fluxo do investimento directo es-
trangeiro (IDE) nos países candidatos au-
mentou consideravelmente nos anos 90 e
ainda hoje continua a aumentar. Segundo o
autor, esta tendência não está propriamen-
te relacionada com os salários, mas sim com
o capital humano. No conjunto dos países
candidatos, é a Polónia que mais atrai este
tipo de investimento, seguida da República
Checa e da Hungria. Além disso, o poder
de atracção dos países candidatos em ter-
mos mundiais aumenta de ano para ano (40). 

Esse IDE é susceptível de aumentar a pro-
dutividade e contribuir para uma melhoria
das qualificações e para o desenvolvimen-
to da formação profissional. Mas, para tal, é
necessária uma política activa de acompan-
hamento e de divulgação em todos os sec-
tores económicos, sem a qual as melhorias
permanecem isoladas e contribuem para o
aumento das desigualdades (Fragoulis, Mas-
son, Klenha, 2004). Para já, essas desigual-
dades em matéria de produtividade são mui-
to acentuadas entre as regiões, os sectores
e, mesmo no seio dos sectores, entre as em-
presas que beneficiaram de IDE e as que
não beneficiaram deste investimento. Exis-
tem também muitas disparidades entre os
países e todos eles apresentam níveis de
produtividade inferiores à média europeia.
Em suma, as desigualdades ao nível do
desenvolvimento económico contribuem pa-
ra manter ou agravar os fenómenos de ex-
clusão e as disparidades entre os países em
termos de acesso ao emprego e à formação.

A análise do esforço desenvolvido em ma-
téria de investigação e de desenvolvimento
completa esta breve incursão pela econo-
mia. Enquanto que, em 2001, a União Eu-
ropeia investia 1,98 % do PIB em I&D, os 10

países aderentes investiam, em média, 0,83 %
e apenas a República Checa e a Eslovénia
ultrapassavam a barreira de 1 %, com 1,3 %
e 1,57 % respectivamente. Além disso, na
União Europeia, 56 % desse esforço era as-
segurado pelas empresas, contra 41 % nos
países candidatos, onde o esforço de in-
vestigação recai essencialmente sobre o Es-
tado. 

As dificuldades nos domínios do
emprego e do mercado de trabalho

Durante muito tempo, o crescimento obser-
vado não levou à criação de emprego. Pe-
lo contrário, a taxa de emprego diminuiu
consideravelmente na maioria dos países a
partir de meados dos anos 90. Este decrés-
cimo parece ter sido travado a partir de
2000/2001, graças ao efeito conjugado da
manutenção do crescimento económico, do
decréscimo demográfico e do desenvolvi-
mento de políticas de emprego fortemente
baseadas nas reformas antecipadas e nas sub-
venções para o emprego. A análise da si-
tuação aponta para uma estabilização ou até
mesmo para uma melhoria em alguns países,
com a clara excepção da Polónia e da Ro-
ménia. No entanto, em 2002, as taxas de em-
prego ficaram muitas vezes abaixo dos níveis
alcançados em 1998 e, sobretudo, abaixo do
nível médio da UE (64 %), à excepção de
Chipre e da República Checa, e muito abaixo
do nível de referência europeu para 2010 (70
%). Esta ligeira melhoria verificada a partir
de 2000 beneficiou particularmente a popu-
lação idosa. Em contrapartida, a taxa de em-
prego juvenil continua dramaticamente baixa,
muito abaixo da média europeia, e a ten-
dência em quase todos os países continua a
ser para a sua diminuição.

As mudanças na distribuição do emprego
entre os sectores foram rápidas, mas pare-
cem ter-se tornado mais lentas de alguns
anos a esta parte. Continua a verificar-se
uma diminuição da taxa de emprego no sec-
tor agrícola, embora a um ritmo muito in-
ferior ao constatado até 2000. No entanto,
o nível europeu é largamente ultrapassado
na Eslovénia, nos países bálticos, na Polónia
e, sobretudo, na Roménia, onde, em 2002,
se situava em cerca de 40  %, constituindo
um recurso para as vítimas das reestrutu-
rações industriais (41). Após uma diminuição
igualmente significativa, a taxa de emprego
industrial tem-se mantido muito estável des-
de 1999/2000 na quase totalidade dos países,
encontrando-se, na maioria dos casos, aci-

(35) Dados de 2000. 

(36) À semelhança da Turquia, Chipre
e Malta não podem ser considera-
dos países em transição entre dois
sistemas económicos diferentes. É
por essa razão que a maioria das
considerações que se seguem diz
mais respeito aos 10 países da Eu-
ropa Central e Oriental.

(37) O mesmo é dizer que há menos
um terço de empresas com mais de
10 trabalhadores nos países candi-
datos relativamente à UE 15.

(38) À excepção da Lituânia, da Ro-
ménia e da Eslováquia. O abranda-
mento é particularmente evidente
em Chipre (5,2 em 2000, 4,1 em 2001
e 2,2 em 2002), na República Che-
ca (3,3, 3,1, 2), na Hungria (5,2, 3,8,
3,3), na Polónia (4, 1, 1,3) e na Eslo-
vénia (4,6, 2,9, 3,2).

(39) Bulgária, Estónia, Letónia, Li-
tuânia, Roménia e Turquia.

(40) Segundo o estudo, é possível
distinguir quatro grupos:
- Duas economias, a Hungria e a
Eslovénia, em fase de convergência
com os níveis de IDE de Espanha e
de Portugal. O desafio para estes
dois países consiste em decidir se
se vão manter a esse nível ou se vão
seguir o percurso das pequenas eco-
nomias muito especializadas, à se-
melhança da Finlândia ou da Sué-
cia. 
- Duas economias atractivas pela sua
dinâmica, a República Checa e a
Estónia, que receberam no último
período um fluxo de IDE duas vezes
superior ao seu peso económico no
mundo. Malta encontra-se também
em rápida recuperação. É provável
que os fluxos de IDE para estes
países continuem a aumentar signi-
ficativamente nos próximos anos.
- Um grupo constituído pela Polónia,
Bulgária, Letónia e Lituânia apre-
senta um investimento correspon-
denteà média da região, abaixo do
seu peso económico mundial. Cer-
tos países possuem um forte po-
tencial a curto prazo se as condições
de abertura das suas economias conti-
nuarem a melhorar.
- Existe um último grupo de países
abaixo do seu potencial normal e
que se encontram em duas fases dis-
tintas: em fase de arranque, como
a Eslováquia, ou ainda abaixo do
seu potencial de recuperação, co-
mo a Roménia».

(41) É particularmente sintomático o
aumento do emprego agrícola de
40 % em 1997 para 45 % em 2000
na Roménia, enquanto que o em-
prego industrial passava no mesmo
período de 30 % para 26 %. Desenha-
se na Polónia, de há 3 anos a esta
parte, uma evolução comparável,
embora em menor escala.
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ma da média europeia de 25  %, principal-
mente na Hungria, Eslováquia, Eslovénia e
República Checa, onde atinge ou ultrapas-
sa os 35  %. Desde então, após um aumen-
to muito acelerado nos primeiros anos da
transição, o emprego no sector dos serviços
tem vindo a crescer muito lentamente, mui-
to abaixo do seu peso económico na União
Europeia e ainda mais afastado dos objecti-
vos europeus para 2010, excepção feita pa-
ra Chipre. Tudo isto denuncia não só a exis-
tência de um défice considerável a nível da
mobilidade da mão-de-obra, mas também
uma incapacidade dos sistemas de ensino e
formação de responder às necessidades
do mercado de trabalho. Além disso, a com-
paração das condições de trabalho nos países
candidatos e na UE revela que, em média,
os primeiros estão sujeitos a uma duração
de trabalho mais longa, a piores condições
e a uma organização mais tayloriana (Fun-
dação Europeia para a Melhoria das Con-
dições de Vida e de Trabalho, 2002).

A situação do desemprego continua a ser
muito preocupante na maioria dos países,
mas as últimas estatísticas apontam para uma
certa melhoria, na medida em que a taxa de
desemprego continua a diminuir em Chipre,
na Hungria, na Letónia e na Eslovénia, tem
vindo a diminuir desde 2000/2001 na Bulgária,
na República Checa, na Estónia, na Lituânia
e na Eslováquia, e desde 2002 na Polónia,
na Roménia e na Turquia. No entanto, o de-
semprego continua a ser muito elevado na
Polónia e na Eslováquia e situa-se acima da
média europeia em 7 de 13 países. Esta mel-
horia beneficia sobretudo os desemprega-
dos de longa duração e ,em menor grau, os
mais jovens, relativamente aos quais a taxa
de desemprego continua a registar valores
superiores à média europeia, salvo em Chipre
e na Hungria. O desemprego tem, contudo,
vindo a aumentar sensivelmente desde 2000
na Roménia, na Polónia e na Letónia.

De acordo com a publicação do Eurostat an-
teriormente citada (Strack, 2003), a conclusão
de estudos superiores reduz significativa-
mente o risco de desemprego, especialmente
nos países candidatos. Enquanto que as taxas
de desemprego dos licenciados são semel-
hantes nos Estados-Membros da UE e nos
países candidatos, as dos que não possuem
habilitações superiores atingem o dobro nos
países candidatos. Em 2001, na faixa etária
dos 15 aos 39 anos, o diferencial das taxas
de desemprego na UE entre os indivíduos
que possuíam uma qualificação intermédia

(42) e os mais qualificados (43) era de 50  %,
ascendendo a 80  % na Roménia e na Estónia,
a 120  % na Bulgária, República Checa, Li-
tuânia e Eslovénia, a 160  % na Polónia, a
190  % na Eslováquia e a 340  % na Hun-
gria.

Desde o início do processo de transição, as
políticas de emprego tiveram como princi-
pal objectivo travar o aumento do desem-
prego através da adopção de medidas pro-
teccionistas para as grandes empresas, bem
como através da implementação de medi-
das de reforma antecipada. Além disso, os
países tentaram resolver a questão do de-
semprego recorrendo a generosos siste-
mas de indemnização, ao mesmo tempo que
se organizavam serviços públicos de em-
prego, encarregados sobretudo de cobrar as
quotizações e de distribuir os subsídios de
desemprego. Paralelamente, foram criadas
múltiplas agências de emprego privadas, so-
bretudo nas capitais, para assegurar o re-
crutamento de quadros locais ao serviço dos
investidores estrangeiros e de contribuir pa-
ra a formação dos gestores.

As políticas generosas do início dos anos 90
tiveram de mudar drasticamente quando, na
segunda metade da década, a maioria dos
países foi confrontada com taxas de de-
semprego massivo. Os sistemas de indem-
nização tornaram-se muito menos compla-
centes e os serviços públicos de emprego
confrontaram-se com a necessidade de de-
sempenharem funções de aconselhamento
e de intervenção junto dos indivíduos e das
empresas, para as quais careciam de pes-
soal, formação e equipamentos. Além dis-
so, os recursos de que dispunham eram li-
mitados e o desemprego continuava a au-
mentar. Em suma, as medidas activas asso-
ciadas ao mercado de trabalho continuam a
ser muito pouco aplicadas e respeitam prin-
cipalmente às subvenções para emprego,
nomeadamente à criação directa de empre-
gos públicos ao serviço das colectividades
locais. Por exemplo, a quantidade de acções
de formação dirigidas aos desempregados
é extremamente baixa em quase todos os
países (44). Além disso, só a Hungria consa-
gra uma parte dessas medidas de formação
a acções preventivas.

As origens económicas dos problemas
dos sistemas de ensino e formação

No final deste périplo pela situação da eco-
nomia e do emprego, é possível afirmar que

(42) Nível CITE 3 correspondente à
conclusão do ensino secundário.

(43) Ao nível do ensino superior.

(44) Os financiamentos são clara-
mente inferiores aos dos países da
União Europeia com um nível de
desemprego análogo ou inferior. É
por isso que a Hungria e a Eslové-
nia gastam para a formação do mer-
cado de trabalho em percentagem
do PIB duas vezes menos do que
Portugal, a Lituânia e a Estónia cin-
co vezes menos do que a Grécia,
a Eslováquia e a Polónia mais de
dez vezes menos do que a Espan-
ha, e a República Checa quinze a
vinte vezes menos do que a França
ou a Alemanha. Calculada ao nível
do indivíduo, a despesa por de-
sempregado vai de 1 na Polónia e
na Eslováquia a 3 na Estónia, 5 na
Lituânia e na República Checa, 15
em Malta, 23 na Eslovénia, 25 na
Hungria a 26 em Espanha, 38 na
Grécia e 73 em Portugal.
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o processo de transição está longe de es-
tar concluído. Apesar de, pelos menos, os
10 países aderentes respeitarem os critérios
da Comunidade Europeia relativos à eco-
nomia de mercado e os seus fundamentos
institucionais, as economias da maior par-
te desses países apresentam ainda défices
consideráveis relativamente aos países da
UE 15, tanto do ponto de vista da compe-
titividade como da coesão económica e so-
cial. Apesar de se terem verificado mudan-
ças substanciais, o tecido de pequenas em-
presas permanece muito frágil e incapaz de
contribuir significativamente para os esfor-
ços de inovação e de investigação fixados
pela estratégia de Lisboa, numa altura em
que a lentidão e as dificuldades de rees-
truturação industriais e agrícolas compro-
metem o equilíbrio entre as regiões e a coesão
social.

Os objectivos de Lisboa em termos de em-
prego e desemprego, bem como de I&D,
parecem ainda mais longínquos do que os
que foram fixados para a educação. Depa-
ramo-nos aqui com as conclusões já apre-
sentadas sobre o desequilíbrio entre ensino
e formação de adultos, que se tornam ago-
ra mais claras. Igualmente claro é o facto de
as dificuldades e os êxitos acima referidos
nos domínios da educação e da formação
terem a sua origem em fenómenos estru-
turais. Compreende-se ainda o quanto es-
sas insuficiências prejudicam o desenvol-
vimento económico e a coesão social. Tan-
to as empresas como os serviços de emprego
são insuficientes para assegurar as acções
de formação e de requalificação necessárias.
Mas, além disso, as qualificações produzi-
das pelo sistema educativo a nível intermé-
dio são francamente inadequadas às neces-
sidades do mercado de trabalho. As taxas
de desemprego dos jovens e, em particular,
dos que não dispõem de habilitação super-
ior, são extremamente preocupantes na maio-
ria dos países, mesmo num momento em
que o rápido crescimento do acesso ao
ensino superior e a diminuição demográfi-
ca esgotam as saídas do sistema escolar a
esses níveis.

A criação de emprego nos sectores dos ser-
viços e das indústrias em desenvolvimento
beneficiou sobretudo os titulares de habili-
tações superiores e, acima de tudo, os grandes
fluxos de jovens recém-licenciados nas áreas
de gestão, turismo, informática e línguas es-
trangeiras. Mas a criação de emprego cor-
re o risco de estagnar se o ensino secundário

e o ensino superior não conseguirem de-
senvolver as qualificações de nível médio e
superior nos domínios das ciências e tec-
nologias, actualmente necessárias aos in-
vestidores (nacionais ou estrangeiros) para
melhorar a sua competitividade e preparar
a economia do conhecimento.

Ao mesmo tempo, compreende-se de que
forma o peso do antigo sistema económico,
no qual a formação profissional e a eco-
nomia estavam organicamente interliga-
das, continua a afectar o sistema educativo.
Não surpreendem as dificuldades de alguns
estabelecimentos de ensino profissional em
evoluir, desde logo porque se encontravam
situados nas imediações dos mastodontes
industriais, aos quais forneciam todos os
anos turmas inteiras de mão-de-obra, e porque
as limitadas ajudas públicas de que dispun-
ham impossibilitavam a realização das ne-
cessárias modernizações. De acordo com o
relatório da Fundação (Masson, 2003), es-
sa situação manteve-se durante muito tem-
po em numerosos estabelecimentos, antes
de mudar radicalmente com a aceleração
das reestruturações industriais, que trava-
ram a inserção de jovens no mercado de
trabalho no final do ensino secundário,
técnico ou profissional. Ao mesmo tempo,
os estabelecimentos de formação situados
junto às empresas que beneficiavam de IDE
puderam modernizar-se, graças aos efeitos
decorrentes dos mesmos.

Actualmente, o abrandamento do cresci-
mento e do aumento dos níveis de empre-
go no sector dos serviços soa como uma es-
pécie de apelo aos sistemas de ensino e for-
mação profissional, no sentido de estes ace-
lerarem as suas mudanças e participarem
muito mais activamente, até mesmo de for-
ma voluntariosa, no desenvolvimento do ca-
pital humano em todas as suas componentes
e, em particular, no desenvolvimento das
competências no contexto empresarial e do
mercado de trabalho.

As políticas de educação e formação

Uma construção faseada do quadro
legislativo

A dinâmica das transformações apoiou-se
inicialmente em diversos motores:

❑ A vontade dos governos de adaptar os
sistemas económicos e sociais aos condi-
cionalismos da economia de mercado e
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do Estado de direito e de preparar o mais
rapidamente possível a integração europeia; 

❑ Uma enorme sede de educação em vas-
tas camadas da população, fomentada pelo
desmoronamento do sistema anterior, em
que os esforços de educação não eram re-
compensados com a promoção social nem
com uma melhor remuneração, e que in-
fluenciou as vias de ensino geral e mais ain-
da o ensino superior;

❑ As ajudas comunitárias, principalmente
concedidas através do programa Phare, cen-
tradas até 1998 nos pedidos dos países, antes
de se orientarem para as prioridades de adesão. 

De uma forma geral, as reformas foram im-
plementadas em três etapas sucessivas e a
ritmos diferentes nos vários países, tendo si-
do principalmente marcadas pelos actos le-
gislativos que a seguir se enumeram. Num
primeiro momento, foi dada prioridade ao
«desideologismo» dos conteúdos, à autono-
mia das universidades e ao alargamento do
direito de ensino ao sector privado e às igre-
jas. À excepção evidente de Chipre e Mal-
ta, mas também da Hungria e da Eslovénia,
onde as reformas económicas tinham co-
meçado durante os anos 80, e onde tinham
sido lançadas algumas iniciativas no domínio
da formação, os novos dirigentes dos países
da Europa Central e Oriental não tinham
ideias concretas sobre as reformas a im-
plementar no domínio da formação, a não
ser sobre a necessidade de desenvolver ener-
gicamente o ensino superior. No entanto,
no caso da formação profissional, tiveram
de fazer face à ruptura dos laços orgânicos
(em particular ao nível do financiamento)
entre as escolas e as empresas. De facto, o
ensino profissional estava a ser ministrado
sobretudo nas escolas e apresentava um ca-
riz mais teórico (Nielsen, 2003). 

A segunda etapa foi iniciada na Hungria em
1993 e prolongou-se até 2001 na Polónia;
incluía leis relativas à formação profissional
inicial no sistema oficial, no contexto de uma
reestruturação do ensino secundário que vi-
sava, de uma forma geral, prolongar a du-
ração dos estudos, adiar a idade da espe-
cialização, flexibilizar as áreas de ensino, or-
ganizar sistemas apropriados para assegu-
rar uma melhor alimentação do ensino su-
perior e implementar novos programas adap-
tados às necessidades do mercado de tra-
balho e da sociedade. Essas reformas contri-
buíram também para a diversificação das

vias de ensino superior, incluindo a imple-
mentação de vias de ensino superior pro-
fissional. Sustentadas por uma procura cres-
cente de educação, as reformas resultaram
ainda em mudanças importantes ao nível do
equilíbrio entre as áreas do segundo ciclo
do ensino secundário: na maioria dos países,
as vias técnico-profissionais perderam alu-
nos a favor das vias de ensino geral e, den-
tro do bloco técnico-profissional, as vias de-
signadas técnicas ou secundárias profissio-
nais (45) desenvolveram-se rapidamente, em
detrimento das vias designadas profissionais
ou de aprendizagem, que viram os seus efec-
tivos diminuir consideravelmente (Czesaná,
2004 e também Svetlik, 2004).

As reformas relativas à formação contínua
de adultos foram objecto de uma terceira
etapa visando sobretudo regular uma ofer-
ta de formação já muito diversificada e im-
plementar sistemas nacionais de qualificação,
mecanismos de acreditação e de certificação
adequados, bem como as primeiras inicia-
tivas de validação das aprendizagens não
formais e informais. Iniciada em 1996 na
Eslovénia, esta etapa está ainda no início.
Desenvolve-se agora no quadro das refor-
mas mais globais que visam a aprendizagem
ao longo da vida. 

A implementação problemática das
reformas sistémicas da formação
profissional

É conveniente começar por sublinhar a fra-
gilidade da análise das necessidades do mer-
cado de trabalho, bem como da prospecção
das qualificações. Tal fragilidade pode ser
explicada, em parte, pelo carácter ainda
instável da evolução do emprego na maio-
ria dos países. Verifica-se também que o es-
forço de investigação em matéria de edu-
cação e formação profissional, após ter si-
do consideravelmente travado no início
do processo de transição (Nielsen, 2003),
continua muitas vezes a ser insuficiente, e
que a análise raramente vai além do estudo
das estatísticas dos centros de emprego. 

É neste contexto que a reforma dos pro-
gramas de formação profissional foi enca-
rada, em todos os países, como uma prio-
ridade fundamental, a fim de responder às
novas necessidades de formação. Na maio-
ria dos casos, a reforma teve por base as aju-
das comunitárias no quadro do programa
Phare, bem como as iniciativas de vários fi-
nanciadores que colocaram os seus conhe-

(45) conduzindo à obtenção de um
certificado de qualificação de nível
CITE 3 ao mesmo tempo que a um
diploma de conclusão do ensino se-
cundário, permitindo assim o aces-
so ao ensino superior.
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cimentos à disposição de estabelecimentos
que se tornaram mais autónomos. Resultou
daí uma grande variedade de abordagens,
que cada país pretende agora sistematizar,
graças, nomeadamente, à implementação de
referenciais nacionais que permitem uma
certa autonomia a nível local. 

Apesar de se encontrar em curso, essa políti-
ca tem avançado lentamente. Na Eslovénia,
onde a reforma se encontra numa fase mais
avançada, estimava-se, em 2002, que os no-
vos programas apenas tinham sido imple-
mentados em 30  % dos casos. A sua difusão
generalizada ressente-se, com efeito, da fal-
ta de uma política de acompanhamento, da
ausência de organismos de apoio compe-
tentes e da insuficiência de recursos apro-
priados no que respeita à formação de pro-
fessores e a métodos e equipamentos pe-
dagógicos e técnicos, bem como do isola-
mento frequente das escolas-piloto. A pro-
liferação de novos programas e a sua co-
existência com os antigos, a criação de
novas áreas de formação em alguns esta-
belecimentos, uma vez mais em paralelo
com as antigas estruturas de funcionamen-
to ainda activas noutros estabelecimentos,
e a multiplicação de centros de formação
públicos e privados criaram uma situação
em que a transparência das qualificações se
torna uma exigência, tanto para os forman-
dos como para os empregadores, bem co-
mo um maior desafio para os governos. A
tomada de consciência deste problema é,
no entanto, travada pela fraca mobilidade
dos trabalhadores.

Inicialmente confinada a abordagens liga-
das às necessidades do sistema formal de
educação, esta política tende agora a apoiar-
se na implementação de sistemas nacionais
de qualificação profissional, a fim de re-
sponder à necessidade de regular também
o desenvolvimento da formação profissio-
nal no sector não-formal e, em particular,
a formação para o mercado de trabalho. Es-
ta tarefa é, contudo, muito complexa e al-
guns países têm tido dificuldades em mo-
bilizar os recursos necessários. Além disso,
a tarefa é prejudicada pelas dificuldades de
coordenação interministerial e pelas fragili-
dades das parcerias sociais. No entanto, a
sua execução revela-se cada vez mais in-
dispensável nos países que pretendem im-
plementar o reconhecimento e a validação
dos conhecimentos profissionais não-for-
mais e informais, nomeadamente com o in-
tuito de resolver os problemas de qualifi-

cação da população adulta e do desempre-
go de longa duração. É por essa razão que
a maioria dos países adoptou esta estraté-
gia, apesar de manter, na maioria dos casos,
uma separação entre os conhecimentos for-
mais e os conhecimentos adquiridos através
da experiência profissional (46). Os refe-
renciais de certificação continuam, assim, a
ser os do sistema formal de educação e é
de recear que tal não seja suficiente para re-
solver, nos tempos mais próximos, os pro-
blemas massivos da exclusão social das po-
pulações desfavorecidas, como os desem-
pregados de longa duração e as minorias 
étnicas, nem para contribuir para o desen-
volvimento das competências e das qualifi-
cações nas empresas.

A qualidade das acções de formação tornou-
se uma preocupação premente dos ministé-
rios competentes. A tendência é para imple-
mentar procedimentos de registo e de acre-
ditação dos próprios centros e das formações
que ministram junto das comissões nacionais,
que estão sob o controlo dos ministérios da
educação.  Inicialmente implementados pa-
ra regular os estabelecimentos de ensino su-
perior privados, esses procedimentos alar-
gam-se agora a todos os estabelecimentos
que intervêm na formação para o mercado
de trabalho. No entanto, as operações de
controlo que implicam são frequentemente
consideradas demasiado minuciosas e buro-
cráticas. De uma forma geral, o aconselha-
mento e a orientação existem no sistema es-
colar, mas com preocupações de natureza
psicopedagógica que pouco contribuem pa-
ra o desenvolvimento da formação profis-
sional. Essas funções também são exercidas
pelos centros de emprego, mas a sua acção
revela-se demasiado limitada para as neces-
sidades existentes, devido à insuficiência dos
meios de que dispõem e, em particular, da
formação do pessoal competente. Além dis-
so, a cooperação entre os dois sistemas está
longe de ser óptima e é prejudicada pela fra-
co envolvimento dos parceiros sociais. 

Governança e parcerias

No final dos anos 90, os países de maior di-
mensão iniciaram processos de descentrali-
zação dos seus sistemas educativos e, em
certos casos, também dos serviços de em-
prego, tendo em vista a sua preparação
para a política dos fundos estruturais. A si-
tuação é muitas vezes complexa, tanto nos
países em que o processo se encontra numa
fase mais avançada (Polónia e República Che-

(46) Segundo Haralabos Fragoulis,
apenas a Estónia começou a im-
plementar um sistema integrado que
cobre o conjunto das aprendizagens,
enquanto a Roménia e a Eslovénia
desenvolvem dois sistemas parale-
los, a Hungria se concentrou no sis-
tema formal e os outros países se
encontram ainda numa fase de ex-
perimentação. (Seminário interna-
cional sobre a validação das apren-
dizagens não-formais e informais;
Vilnius 2004).
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ca) como naqueles em que se implementa
de forma progressiva (Hungria e Eslováquia):
por razões históricas, as suas actividades são
maioritariamente desenvolvidas a nível dis-
trital (ou de condado), tendo a preparação
para os fundos estruturais imposto, poste-
riormente, a criação de instâncias regionais
a um nível superior. Tal facto levou a uma
certa dispersão das responsabilidades e a di-
ficuldades de coordenação, quer entre os
próprios distritos, quer entre estes e o nível
das regiões de «programa» e do Estado. Sur-
giram igualmente outras dificuldades de co-
ordenação entre os serviços de emprego e
o sector da educação, na medida em que os
seus poderes nem sempre foram objecto de
uma atribuição ao mesmo nível. 

De uma forma geral, no que diz respeito à
formação inicial, as decisões relativas ao es-
sencial dos conteúdos de formação, ao re-
gisto e à acreditação dos estabelecimentos
e ao orçamento, continuaram a ser tomadas
a nível central. Nos países que implemen-
taram a descentralização, as responsabili-
dades de planificação, de definição do currícu-
lo escolar e de distribuição dos recursos fo-
ram atribuídas às colectividades regionais
eleitas. Por fim, na quase totalidade dos
países, os próprios estabelecimentos assu-
miram a responsabilidade pelo recrutamento
de professores, beneficiando igualmente da
possibilidade de desenvolver conteúdos es-
pecíficos para complementar os progra-
mas definidos a nível central. O envolvi-
mento das empresas nestas questões conti-
nua a ser muito pouco significativo.

Em contrapartida, a formação contínua obe-
dece claramente a uma lógica de mercado,
atenuada pelos mecanismos de acreditação
e de garantia de qualidade criados a nível
nacional e pelo papel desempenhado pelas
estruturas descentralizadas dos serviços públi-
cos de emprego no que diz respeito à for-
mação para o mercado de trabalho. 

É claro que a falta de distanciamento im-
pede a avaliação do funcionamento dessas
estruturas descentralizadas. Esses dispositi-
vos já conduziram à consciencialização e à
participação de novos intervenientes a nível
local e regional, facto que deverá favorecer
uma melhor adequação dos recursos às ne-
cessidades da região e permitir eventual-
mente substituir ou complementar o Estado
nas suas obrigações de financiamento da
educação e da formação e, nomeadamente,
dos equipamentos técnicos das escolas pro-

fissionais. Contudo, convém também verifi-
car se os sistemas criados serão capazes
de resolver as disparidades regionais já mui-
to vincadas, em vez de as exacerbar. 

Além disso, a coordenação entre os ministé-
rios responsáveis pelas áreas da educação e
da formação continua a ser difícil e insufi-
ciente. Importa não esquecer que, no qua-
dro do sistema socialista, os ministérios tin-
ham apenas poderes de gestão e que essa
gestão era repartida por uma série de minis-
térios «técnicos» que «acompanhavam» simul-
taneamente um dado sector da economia e
as questões de educação e formação com ele
relacionadas, nomeadamente os estabeleci-
mentos escolares correspondentes. Essa si-
tuação foi rapidamente abolida na maioria
dos países, mas, em alguns deles, perdurou
até ao final dos anos 90,  tendo sem dúvida
contribuído para as dificuldades encontradas
actualmente, nomeadamente a competição
que se verifica com frequência entre o Mi-
nistério da Educação e o Ministério do Em-
prego quanto às questões relativas à formação
contínua, a concorrência existente entre as
redes públicas de formação e a dificuldade
em elaborar estratégias globais de desenvol-
vimento da aprendizagem ao longo da vida. 

O envolvimento dos parceiros sociais foi en-
carado por todos os países como um ele-
mento de extrema importância para a trans-
formação e o desenvolvimento dos sistemas
de formação profissional. Por conseguinte,
as leis acima evocadas previram a sua par-
ticipação na definição dos grandes eixos das
políticas de formação e na implementação
concreta dos sistemas de qualificação e de
certificação. 

Na realidade, o seu envolvimento na ela-
boração das políticas está longe de ser sóli-
do. É claro que é necessário compreender
a verdadeira «revolução cultural» que consti-
tuiu para os sindicatos a necessidade de se
tornarem verdadeiros intervenientes no cam-
po das políticas económicas e sociais, ten-
do em conta a sua instrumentalização pelo
partido até 1989. O mesmo acontece com
os empresários, que só tardiamente recor-
reram ao apoio das câmaras de comércio
para estruturar as suas tomadas de posição
e que recorrem agora a associações profis-
sionais muito fragmentadas para se familia-
rizarem com os diversos aspectos da sua res-
ponsabilidade colectiva autónoma. Neste
contexto, o Estado tem tendência a exercer
uma posição dominante e a não cooperar
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numa verdadeira concertação, pelo que os
representantes dos sindicatos se queixam
com frequência de que os seus pontos de
vista não são levados em consideração. 

Em contrapartida, a participação dos par-
ceiros sociais e, em particular, dos empre-
gadores é mais efectiva nas comissões pro-
fissionais encarregues de preparar os novos
referenciais, bem como nos júris de exames
de certificação da formação profissional. Ao
nível das escolas, o envolvimento dos par-
ceiros sociais depende sobretudo da von-
tade dos órgãos directivos dos estabeleci-
mentos de ensino, dos professores e dos
empregadores. É claro que os laços orgâ-
nicos em vigor no anterior sistema ainda
não foram substituídos pelas novas moda-
lidades de cooperação que encontramos na
maioria dos países da União Europeia. Es-
ta falta de cooperação prejudica sobretudo
a qualidade e a pertinência dos cursos mi-
nistrados nos estabelecimentos de formação
profissional.

A questão dos recursos

Para além das observações acima apresen-
tadas sobre os limites dos financiamentos
públicos e privados para a educação e so-
bretudo para a formação de adultos, convém
acrescentar que esses recursos não parecem
ser utilizados da melhor forma. Os estabe-
lecimentos de ensino são mais pequenos e
a sua distribuição está longe de ser repar-
tida de forma equitativa pelo território, so-
bretudo quando se trata dos estabelecimentos
de formação de adultos. Verifica-se, de igual
modo, que a proporção de agentes admi-
nistrativos no conjunto dos funcionários do
sector da educação é, frequentemente, mais
elevada. É por essa razão que, na maioria
dos países, estão em curso processos de op-
timização, estimulados pela diminuição de-
mográfica, mas travados, por vezes, pela
descentralização, embora esta última tenha
como objectivo facilitar o processo através
de uma análise detalhada das necessidades
de desenvolvimento local.

A situação dos equipamentos técnicos é críti-
ca em numerosos estabelecimentos de ensi-
no técnico-profissional (sobretudo nas áreas
industriais) da maioria dos países, particu-
larmente na Roménia e na Bulgária. Apesar
das dotações significativas atribuídas aos es-
tabelecimentos-piloto escolhidos para im-
plementar os novos programas, no quadro
do programa Phare ou de outras acções de

cooperação internacional, esses estabeleci-
mentos permaneceram isolados; a difusão
das boas práticas foi travada pela falta de re-
cursos. Tal facto, associado ao fraco nível de
cooperação entre escolas e empresas, com-
prometeu os novos programas e desvalori-
zou ainda mais um ensino já de si conside-
rado estreitamente ligado ao anterior siste-
ma económico (Svetlik, 2004). A fim de col-
matar esta falta de recursos, alguns países
fomentaram a venda dos produtos dos ate-
liers por parte dos estabelecimentos de en-
sino. Outros países obrigaram os estabele-
cimentos (transformados em estabelecimen-
tos «contribuintes») a transferirem para o
orçamento do Estado o produto dessas ven-
das. Estas medidas comportam, no entan-
to, o risco de piorar ainda mais a qualida-
de do ensino, bem como de desmotivar os
estabelecimentos e, muito em particular,
de travar a sua intervenção no mercado da
formação de adultos. Ao mesmo tempo, ou-
tros países procuram reconstituir áreas de
aprendizagem modernizadas baseadas no
sistema dual, mas deparam-se com a reni-
tência das empresas em assumir uma parte
dos esforços financeiros necessários.

No que se refere às Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação (TIC), estas propa-
gam-se mais rapidamente no sistema educa-
tivo, mas em níveis ainda inferiores aos re-
gistados na UE 15. Na maior parte dos casos,
esses esforços são o resultado de iniciativas
ministeriais, mas, por vezes, são também pro-
duto de incentivos governamentais, como é
caso da Estónia, ou de outros organismos que
exercem a sua actividade na área das TIC (Mi-
nistério das Telecomunicações, Ministério da
Informática) e que apostam na cooperação
com o sector privado. Contudo, falta ainda
desenvolver software adequado e formar
os professores, tarefas a que a maioria dos
países se entrega numa conjuntura de recur-
sos limitados. Falta também vencer a resis-
tência à mudança por parte de muitos pro-
fessores e responsáveis administrativos. O
desenvolvimento da Internet ocorre também
a um ritmo acelerado mas, por vezes, é pre-
judicado pela má qualidade das infra-estru-
turas de telecomunicações.

A questão dos professores

O seu estatuto, bem como os recursos atri-
buídos à sua formação, sofreram alterações
profundas a partir de 1990. Os seus salários
continuam a ser claramente inferiores aos
praticados na União Europeia e situam-se
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quase sempre abaixo das médias nacionais,
excepção feita a Chipre, Malta e à Turquia,
assim como à Hungria e à Eslovénia, onde
foram recentemente aumentados. Hoje em
dia, a profissão de professor é maioritaria-
mente exercida por mulheres, atingindo taxas
geralmente superiores à média europeia. O
número de efectivos actuais não faz pre-
ver um risco de escassez a curto prazo, em-
bora a população de professores seja idosa,
tal como acontece na União Europeia. Em
contrapartida, a sua formação constitui um
problema, sobretudo no ensino técnico-pro-
fissional, em que uma parte significativa dos
professores «técnicos» é considerada não-
qualificada. Os restantes professores rece-
beram uma formação ministrada pelas uni-
versidades, mas estas continuam a propor-
cionar, com demasiada frequência, uma for-
mação de natureza «académica», pouco li-
gada ao desenvolvimento económico, in-
adequada às novas pedagogias centradas no
aluno e baseadas nas novas tecnologias.
Além disso, a formação contínua continua
pouco desenvolvida por falta de meios e de
instituições especializadas. 

A preparação problemática das
estratégias de aprendizagem ao
longo da vida

Os países aderentes e candidatos estão ago-
ra totalmente envolvidos nas políticas eu-
ropeias de educação e formação. Como tal,
participaram plenamente no processo de
consulta sobre o Memorando sobre Apren-
dizagem ao Longo da Vida, em 2001, e cada
um elaborou um relatório sobre os progres-
sos alcançados nesses domínios em 2003 (47).
Esses relatórios estão estruturados em função
das prioridades estratégicas estabelecidas no
quadro da Comunicação da Comissão.

Os resultados são esclarecedores. Dois anos
após a conclusão do processo de consulta
sobre o Memorando da Comissão Europeia
sobre Aprendizagem ao Longo da Vida de
2001, não se verificaram mudanças signifi-
cativas na situação dos países aderentes e
candidatos. No entanto, criou-se uma dinâ-
mica. Foram tomadas uma série de iniciati-
vas importantes e a maioria dos países está
a elaborar estratégias nacionais. Mas as acções
iniciadas reflectem um desequilíbrio persis-
tente entre os elementos formais e não-for-
mais/informais dos sistemas de aprendiza-
gem ao longo da vida e ou ainda se en-
contram em curso ou são demasiado recentes
para permitir uma avaliação. 

A coordenação entre os ministérios conti-
nua a ser insuficiente. Os parceiros sociais
continuam a empenhar-se pouco na defi-
nição e implementação das estratégias, não
obstante a criação de numerosos conselhos
consultivos e comissões tripartidas.

As actividades são particularmente visíveis
na área das Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC), centrando-se na criação
de parcerias entre os sectores público e pri-
vado e no desenvolvimento de centros de
aprendizagem locais e regionais destinados
a aproximar a formação dos locais de resi-
dência. Por conseguinte, são muitas as in-
iciativas que visam facilitar o acesso à edu-
cação nas zonas rurais e que procuram torná-
la acessível aos grupos desfavorecidos ou
de risco, criando também «escolas de se-
gunda oportunidade» para os jovens que
abandonaram a escola sem qualificações. 

Em contrapartida, deixou de existir um apoio
à formação no local de trabalho através de
medidas de incentivo apropriadas ou de in-
iciativas que visam promover o investimen-
to privado na formação. Raramente se veri-
fica a criação de novos mecanismos de fi-
nanciamento e são muito poucos os exem-
plos de reorientação dos financiamentos pa-
ra essas prioridades. A formação dos pro-
fessores é alvo de uma atenção redobrada,
mas as questões importantes ligadas à re-
valorização da profissão só são tratadas num
número reduzido de países. Por fim, a qua-
lidade dos sistemas de ensino e formação
profissional continua a ser muito preocu-
pante, sobretudo nos três países candidatos,
apesar de muitas iniciativas em curso, (que
beneficiam de ajudas comunitárias) visarem
o fornecimento de melhores equipamentos,
a melhoria das infra-estruturas e a imple-
mentação de mecanismos de avaliação e de
garantia da qualidade. 

Encontramos aqui a confirmação das análises
efectuadas nos capítulos anteriores. Persis-
te o desequilíbrio entre as prioridades esta-
belecidas para o ensino geral e superior por
um lado, e para o ensino profissional inte-
grado no sistema educativo por outro. Per-
siste também o desequilíbrio entre as in-
iciativas tomadas no âmbito do sistema for-
mal de educação e o desenvolvimento das
competências nas empresas e junto das po-
pulações em risco de exclusão, correndo
mesmo o risco de se agravar se os parcei-
ros sociais continuarem a ter dificuldade em
intervir nestas matérias e se as empresas
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(47) No seguimento da Resolução do
Conselho Europeu sobre educação
e formação ao longo da vida, adop-
tada em 2002.
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continuarem a não conseguir levar a cabo
as acções necessárias. 

Importa também conhecer as limitações das
estratégias delineadas, uma vez que as me-
didas continuam compartimentadas entre os
sectores da educação e da formação e que
a principal responsabilidade continua a
caber aos ministérios da educação. Seria,
sem dúvida, positivo que se encontrassem
fórmulas mais colegiais, ou até mesmo que
essas responsabilidades estratégicas fossem
confiadas ao primeiro-ministro, em estreita
ligação com as outras componentes da es-
tratégia de Lisboa, em particular com as com-
ponentes relativas ao emprego, à investi-
gação e à competitividade. 

Conclusões

Os países aderentes e candidatos apresen-
tam actualmente grandes disparidades rela-
tivamente aos critérios de avaliação dos pro-
gressos efectuados no âmbito dos objectivos
de Lisboa para a educação e formação. A
continuidade das reformas e o peso do in-
vestimento em capital humano permitiram a
alguns países alcançar resultados muito
positivos em certos domínios. O rápido au-
mento do número de estudantes no ensino
superior contribuiu para o aumento do em-
prego no sector dos serviços e para a rápi-
da progressão do investimento directo es-
trangeiro. Contudo, em termos gerais, os sis-
temas de ensino e formação limitaram-se so-
bretudo a reagir e estão ainda mal prepara-
dos para desempenhar um papel activo nas
futuras transformações económicas e ao nível
do emprego. Sendo extremamente depen-
dente das estruturas económicas do sistema
socialista e vítima da rejeição que estas
suscitam actualmente, o sistema de educação
e formação profissional foi o que menos be-
neficiou das mudanças introduzidas. Man-
tém-se em todos os países um défice consi-
derável a nível da formação de adultos, que
contribui para o aumento das desigualdades
e afecta seriamente a coesão social. 

Actualmente, a maioria dos países regista
um crescimento económico elevado, nu-
ma altura em que dez deles aderiram à União
Europeia, em 1 de Maio de 2004. No en-
tanto, há vários sinais reveladores da ne-
cessidade de acelerar de forma significativa
as mudanças dos sistemas de ensino e for-
mação e, em particular, de requalificar os
adultos nas empresas e no mercado de tra-
balho. As iniciativas actualmente em curso

e as estratégias traçadas no âmbito dos ob-
jectivos de Lisboa e da preparação da eco-
nomia e da sociedade baseadas no conhe-
cimento não estão à altura dos desafios. Per-
manecem demasiado centradas numa lógi-
ca de oferta e na predominância do sistema
formal de educação. É importante ter em
conta todas as mensagens expressas e as
prioridades estabelecidas na comunicação
relativa à educação e formação ao longo da
vida e prestar particular atenção aos aspec-
tos sistémicos desse quadro de acção, à ne-
cessidade absoluta das parcerias, à priori-
dade a conferir ao indivíduo, à aprendiza-
gem não-formal e informal, ao reconheci-
mento das competências adquiridas através
da experiência e aos mecanismos de orien-
tação e aconselhamento. 

Neste contexto, os objectivos fixados para
os sistemas de ensino e formação não po-
dem ser alcançados apenas através de políti-
cas centradas em critérios educativos. É ne-
cessário avaliar as relações entre estes fenóme-
nos, as questões do emprego e as estrutu-
ras económicas e apostar na condução de
políticas integradas, associando o desen-
volvimento do capital humano a medidas
relativas ao desenvolvimento das PME, à re-
conversão das empresas industriais ou agríco-
las ou à luta contra a exclusão social. É, sem
dúvida, nesta direcção que a União Euro-
peia deve orientar a sua intervenção junto
dos países em causa no contexto das políti-
cas estruturais e, em particular, na aplicação
do Fundo Social Europeu. 

Anexo

Tipologia dos países candidatos em
função do respectivo sistema de
educação e formação (48)

(a) A Hungria e a Eslovénia, países onde
as reformas se encontram numa fase mais
avançada, apresentam os níveis de investi-
mento na formação para o mercado de tra-
balho mais próximos da média europeia e
as taxas de conclusão do ensino superior fi-
guram entre as mais elevadas, num contex-
to em que o ensino técnico-profissional conti-
nua a ocupar um lugar fundamental no
ensino secundário. No entanto, na Hungria,
a despesa pública com a educação e a for-
mação contínua de trabalhadores mantém-
se inferior à média comunitária, ao contrário
do que acontece na Eslovénia. Além disso,
estes dois países conseguiram aumentar sub-
stancialmente os salários e revalorizar a for-
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(48)  Este quadro é retirado do Re-
latório «13 ans de coopération et de
réformes de l’éducation et de la for-
mation professionnelles dans les
pays adhérents et candidats. Ad-
dendum».
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mação dos professores. É também neles que
as iniciativas no domínio da aprendizagem
ao longo da vida são mais significativas.

(b) Os três países bálticos, Chipre e Mal-
ta têm em comum o facto de apresenta-
rem níveis de investimento na educação (49)
mais elevados do que a média europeia,
num contexto em que o ensino técnico-pro-
fissional ocupa um lugar reduzido no ensi-
no secundário. Chipre, Malta e a Estónia são
os países onde as reformas se encontram
numa fase mais avançada. As taxas de
conclusão do ensino superior atingiram o
máximo nos países bálticos, assim como o
número de alunos matriculados em Ma-
temática e em Ciências entre 1995 e 1999.
As acções de formação contínua estão mais
desenvolvidas nestes países do que na mé-
dia dos países candidatos, em particular em
Chipre, na Letónia e na Estónia. São igual-
mente numerosas as iniciativas no domínio
da aprendizagem ao longo da vida.

(c) A República Checa e a Eslováquia têm
em comum o facto de apresentarem uma
das mais elevadas taxas de qualificação
de nível CITE 3 (no mínimo) (é também na
República Checa que os resultados do in-
quérito PISA são mais favoráveis), num
contexto em que o ensino técnico-profis-
sional é o mais desenvolvido no seio do en-
sino secundário. É também na República
Checa que a participação dos trabalhadores
na formação contínua é mais elevada. No
entanto, as reformas sistémicas do sistema
de educação e formação estão atrasadas,
provavelmente pelo facto de a manutenção
da actividade industrial e de o elevado nível
de investimento directo estrangeiro terem
tido um efeito conservador no sistema de
formação profissional, sobretudo na Repúbli-
ca Checa. Por este motivo, a taxa de
conclusão do ensino superior aumentou
apenas ligeiramente. Além disso, a despe-
sa pública com o sector da educação e com

as medidas activas orientadas para o mer-
cado de trabalho é reduzida, embora re-
centemente a Eslováquia tenha envidado
esforços significativos de recuperação no
que diz respeito à formação dos desem-
pregados.

(d) A Polónia apresenta um nível de in-
vestimento público na educação próximo
da média europeia e uma das mais eleva-
das taxas de crescimento em termos de
conclusão do ensino superior. Foram tam-
bém iniciadas muitas reformas, mas o consen-
so entre os principais intervenientes tem si-
do difícil de alcançar. As reformas acabaram
por se atrasar, continuando a ser afectadas
por uma flagrante falta de recursos do Es-
tado e das empresas em matéria de formação
contínua, tanto mais que se desenvolvem
num contexto de crise económica grave, as-
sociada a uma taxa de desemprego extre-
mamente elevada. No entanto, apesar de os
recursos disponíveis para a formação de de-
sempregados atingirem níveis dramatica-
mente baixos, são várias as iniciativas de-
senvolvidas em matéria de aprendizagem
ao longo da vida.

(e) A Roménia e a Bulgária apresentam re-
sultados menos positivos em quase todos
os domínios. A implementação das reformas
é seriamente prejudicada nestes países pe-
la falta de recursos. A despesa pública com
o sector da educação, assim como as taxas
de participação na formação contínua, são
as mais baixas de todas. As taxas de aban-
dono escolar são muito elevadas. A conclusão
do ensino superior progrediu bastante, mas
menos do que na maioria dos países can-
didatos. Não obstante a implementação de
reformas ambiciosas, a existência de pro-
blemas estruturais graves continua a impe-
dir a modernização dos sistemas e a sua ade-
quação às necessidades do mercado de tra-
balho e da sociedade.
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Introdução

Nos últimos 30 anos, as empresas defronta-
ram-se com o grande desafio de saber de
que modo deveriam combinar as modernas
TIC, as estruturas organizacionais, os ob-
jectivos e estratégias empresariais fulcrais e
os recursos humanos na nova economia
emergente para se manter ou alcançar a com-
petitividade global. É um facto amplamen-
te aceite que, em simultâneo com a globa-
lização da economia, se registou uma mu-
dança significativa nas regras do jogo da
concorrência. Porém, os especialistas têm
sentido alguma dificuldade em compreen-
der a nova dimensão da concorrência na
economia globalizante. Só recentemente
identificaram a aprendizagem como a «...for-
ma mais profunda e geral de descrever a
lógica das formas mais avançadas de concor-
rência económica» (Storper, 1997, p. 31).
O facto de, numa economia globalizante,
a inovação se estar a tornar o critério de
concorrência predominante vem sujeitar a
pressões enormes a capacidade de apren-
dizagem das pessoas e organizações. Os
mais rápidos e melhores a gerar novos conhe-
cimentos e a dar-lhes uma aplicação práti-
ca podem sustentar e melhorar a sua com-
petitividade, uma vez que podem retirar daí
a vantagem de serem os primeiros a actuar.

A aprendizagem está associada a uma re-
flexividade acrescida. A aprendizagem re-
flexiva pode definir-se como «a possibilida-
de de grupos de intervenientes (...) molda-
rem o percurso da evolução económica»
(Storper, 1997, p. 28). A auto-reflexividade
caracteriza a capacidade dos intervenientes
de imaginarem e agirem deliberadamente
de acordo com diferentes estratégias (Sabel,
1997). A auto-reflexividade não pode, po-

rém, existir sem uma reflexividade estrutu-
ral. Lash relaciona a reflexividade estrutural
com uma forma de organização «... em que
as regras e os recursos (...) do departamen-
to comercial, já sem controlo sobre os tra-
balhadores, se tornam objecto de reflexão
tendo em vista uma actuação. Tal equivale
a dizer que os responsáveis pela actuação
podem reformular e utilizar tais regras e re-
cursos numa variedade de combinações pa-
ra que a inovação seja constante» (1994,
p. 19). O objectivo do presente artigo é iden-
tificar e compreender as mudanças no mo-
delo empresarial causadas pelo novo jogo
da concorrência.

Resultados empíricos

Nas páginas que se seguem, analisa-se a di-
mensão das transformações operadas pelas
empresas da Europa nos seus modelos em-
presariais para se tornarem organizações de
aprendizagem, com vertentes organizacio-
nais, técnicas, culturais, estratégicas e de
especialização. Apesar dos vultuosos inves-
timentos efectuados em investigação e de-
senvolvimento, considera-se que as empre-
sas europeias são pouco competitivas em ter-
mos de produtividade e inovação por se re-
velarem lentas na adaptação a práticas inte-
ligentes no uso de TIC, aos novos princípios
organizacionais e à evolução das necessi-
dades de qualificação (Womack et al., 1990;
Weinstein, 1997). Para tal, recorre-se a resul-
tados empíricos de estudos de caso e in-
quéritos realizados a empresas dos Estados-
Membros da UE (1) e países candidatos (2) (3).
Podem ser detectadas algumas tendências ge-
rais, bem como discrepâncias, nas práticas
adoptadas para a reestruturação das empre-
sas. A principal conclusão é que apenas uma
minoria de empresas pôs em prática um pro-

Aprender a concorrer 
e a reestruturar as
empresas numa UE em
fase de alargamento

A crescente importância da
aprendizagem como critério
fulcral da concorrência obri-
ga as empresas a uma rees-
truturação holística e inte-
grada para manterem ou me-
lhorarem a sua posição no
mercado. Esta abordagem re-
novadora inclui uma focali-
zação na inovação como ob-
jectivo estratégico, a utilização
inteligente das modernas te-
cnologias de informação e co-
municação (TIC), o desen-
volvimento de formas de or-
ganização descentralizada, o
estabelecimento de uma cul-
tura empresarial baseada na
confiança e o aperfeiçoamento
dos recursos humanos. Os re-
sultados empíricos indicam
que as empresas dos Estados-
Membros da UE e dos países
candidatos se revelam algo
lentas na adaptação dos seus
sistemas empresariais à no-
va lógica da concorrência. As
empresas raramente definem
a inovação como o seu ob-
jectivo fulcral e dedicam-se
mais à reestruturação técni-
ca do que à reestruturação or-
ganizacional.  As empresas
dos Estados-Membros pare-
cem estar mais sensibilizadas
para o valor dos seus traba-
lhadores do que as dos países
candidatos. Contudo, a me-
lhoria dos recursos humanos
não pode aumentar signifi-
cativamente a capacidade de
aprendizagem das empresas
se as estruturas empresariais
não se tornarem mais re-
flexivas.
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cesso de reestruturação holístico e integrado
destinado a melhorar a respectiva capacida-
de de aprendizagem e inovação. Com maior
frequência, verificou-se que as empresas ha-
viam introduzido medidas isoladas de reno-
vação centradas apenas numa única verten-
te da reestruturação. As empresas dos países
candidatos parecem participar ainda menos
em práticas de reestruturação holística do que
as empresas dos Estados-Membros.

Investigação nos Estados-Membros

As empresas que se vêem confrontadas com
uma concorrência acrescida na aprendiza-
gem devem remodelar o seu modelo em-
presarial através de uma reestruturação holísti-
ca e integradora para se manterem em acti-
vidade. Uma tal abordagem requer a in-
corporação de um conjunto de mudanças
complementares, nomeadamente a focali-
zação na inovação como um novo objecti-
vo estratégico, a introdução e utilização
inteligente de TIC modernas, o desenvol-
vimento de novas formas de organização
descentralizadas e flexíveis, bem como o es-
tabelecimento de uma cultura organizacio-
nal baseada na confiança. Os trabalhadores
devem, simultaneamente, adquirir novas ca-
pacidades e competências que lhes permi-
tam participar na aprendizagem e inovação.
Este facto tem também um impacto sobre
as restantes actividades de formação das em-
presas. Todas as componentes do processo
de transformação estão estreitamente rela-
cionadas e influenciam-se reciprocamente,
tal como se pode ver na figura 1.

Os resultados empíricos parecem refutar o
argumento de que as empresas são força-
das a dar corpo a uma filosofia de contínuo
aperfeiçoamento e inovação. A inovação é,
na realidade, considerada pelas empresas

como o seu último objectivo estratégico e
não como o mais importante.  A grande
maioria das empresas refere a qualidade co-
mo o critério fundamental para o sucesso.
A produtividade, a flexibilidade e o tempo
de resposta parecem ser também objectivos
estratégicos mais importantes do que a ino-
vação. É claro que, para se alcançar um ele-
vado nível de qualidade, é muitas vezes ne-
cessário proceder a uma inovação contínua
e progressiva. 

A aprendizagem está associada a uma no-
va lógica de organização que inverte os
princípios do modelo fordista de organização
tradicional e se caracteriza especialmente pe-
la desagregação hierárquica conducente a
hierarquias horizontais e a uma integração
funcional patente no trabalho de grupo e na
estrutura das equipas.  A nova lógica de
organização substitui as relações baseadas
no mercado por formas de cooperação mais
estáveis e baseadas em redes (Castells, 2000).
Os resultados empíricos indicam, porém, que
as empresas são muito mais estáveis do que
presumem os livros sobre gestão. Um gran-
de número de empresas não iniciou qual-
quer tipo de mudanças de natureza organi-
zacional e as que o fizeram introduziram, na
maioria dos casos, apenas algumas inovações
organizativas isoladas. Aparentemente, não
foram muitas as empresas que se prepara-
ram para a lógica do novo jogo da concor-
rência baseado na aprendizagem, através da
adopção de uma abordagem holística da rees-
truturação organizacional.

O trabalho em grupo e as equipas res-
ponsáveis por projectos, a subcontratação
ou transferência geográfica, as alianças es-
tratégicas, a divisão da empresa ou a redução
dos seus efectivos e os centros de geração
de lucros ou despesas surgiram em núme-
ro ligeiramente superior às medidas rela-
cionadas com hierarquias mais horizontais
ou a subcontratação de redes. No entanto,
todas estas inovações organizacionais foram
introduzidas por menos de metade do núme-
ro total de empresas. De um modo geral, as
empresas concentraram-se mais na reestru-
turação interna do que na externa. Em cer-
ca de 50  % de todas as actividades relacio-
nadas com a mudança, as TIC modernas fo-
ram consideradas um importante motor da
reestruturação organizacional.

A aprendizagem organizacional pode ser efi-
cazmente apoiada por um novo modelo in-
formático centrado na integração e no in-
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Processos de reestruturação empresarial numa Figura 1
economia baseada no conhecimento

Redes informáticas, TIC
como tecnologias de
comunicação

Desagregação hierárquica,
integração funcional

Cultura empresarial
baseada na confiança

Qualificações
cognitivas e sociais 

Inovação e aprendizagem 
como objectivo
estratégico

(1) O projecto sobre a sociedade da
informação, o trabalho e a geração
de novas formas de exclusão social
no âmbito do programa TSER (Tar-
geted Socio-Economic Research -
Investigação Socio-económica Orien-
tada). Intervieram no projecto de in-
vestigação os seguintes territórios:
a Flandres, a República da Irlanda,
a região italiana de Lácio, a Baixa
Áustria, Portugal, a região alemã de
Estugarda, a região finlandesa de
Tampere e a zona ocidental de
Londres.  Em 1999, foi realizado um
estudo que abrangeu 800 empresas
(100 de cada território). As amostras
regionais/nacionais foram estrutu-
radas segundo a dimensão e sector
de actividade da empresa em questão.
As empresas foram contactadas por
telefone ou carta, ou foram entre-
vistados os seus trabalhadores, ten-
do sido utilizado um questionário
normalizado. Além disso, foram ain-
da realizados dez estudos de caso
em cada território. A taxa de resposta
variou entre cerca de 25 % e mais
de 50 %, consoante os territórios.
Para mais informações, consultar
o relatório final do projecto (2002),
elaborado por G. Schienstock.

(2) Nesta matéria, remete-se para di-
versas publicações relacionadas com
o projecto de investigação «Recur-
sos humanos no contexto do de-
senvolvimento regional», lançado
pela Fundação Europeia para a For-
mação, em 2000 (Masson, 2002, e
diversos relatórios nacionais).

(3) Uma vez que a investigação efec-
tuada nos Estados-Membros e países
candidatos foi feita no âmbito de
projectos diferentes, os resultados
não são inteiramente comparáveis.
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tercâmbio de conhecimentos (Tapscott, 1995).
Ward et al. (1990, ver também Sampler, 1997,
p. 19) defendem que, em simultâneo com
o crescente potencial técnico das TIC mo-
dernas, se registou uma transição do pro-
cessamento de dados (sistemas informáticos
centrais destinados a fins administrativos e
centralizados) e dos sistemas de informação
de gestão (MIS - Management Information
Systems) para sistemas de apoio individual
e burótico disponibilizados a computadores
em casa e no escritório, a que se seguiram
a transferência electrónica de dados (EDI -
electronic data interchange) e os sistemas
inter-organizacionais, as plataformas de
organização e as redes informáticas.

Os resultados empíricos parecem indicar que
as empresas usam as modernas TIC de for-
ma bastante recorrente e aderem, cada vez
mais, à mudança de paradigma no sentido
de uma tecnologia em rede. Cerca de me-
tade de todas as empresas que utilizam as
TIC fazem-no de uma forma avançada, ao
passo que apenas um terço de todas as em-
presas podem ser caracterizadas como tec-
nologicamente atrasadas (4). Verifica-se uma
tendência nítida para a transição de siste-
mas informáticos centrais e de sistemas in-
formáticos isolados para aplicações em re-
de, existindo frequentemente uma ligação
de cada unidade a um computador cen-
tral. Mas a tecnologia das redes é menos usa-
da pelas empresas para procederem ao in-
tercâmbio de dados com o exterior.

O estudo demonstra que as empresas re-
correm de forma muito recorrente a pro-
gramas informáticos de apoio aos proces-
sos administrativos. No entanto, se bem que
a esmagadora maioria das empresas tenha
automatizado grande parte das suas tare-
fas administrativas tradicionais, as funções
que dizem respeito aos clientes usufruíram
com menor frequência do apoio de pro-
gramas informáticos. Além disso, a maioria
das empresas automatizou a maior parte dos
seus processos administrativos, o que indi-
cia a utilização de uma abordagem inte-
grada. A automatização dos processos de fa-
brico é menos generalizada (5), sendo pre-
dominantemente encontrada em trabalhos
preparatórios, como o planeamento e o de-
sign na fase de produção, em detrimento
dos restantes processos de trabalho, no-
meadamente o tratamento dos produtos.
Além disso, quase todas as empresas pos-
suem a tecnologia necessária para adopta-
rem as comunicações electrónicas. O aces-

so à Internet e a utilização do correio elec-
trónico são bastante comuns.

A nossa conclusão de que as empresas ade-
rem cada vez mais à mudança de paradig-
ma no sentido da tecnologia em rede é tam-
bém apoiada pelo facto de as modernas TIC
serem mais usadas como tecnologias de co-
municação e coordenação e como instru-
mento para melhorar a qualidade e acelerar
a tomada de decisões, do que como tec-
nologia de automatização e controlo. 

As formas de organização flexíveis basea-
das nas TIC representam o sistema de trans-
missão e armazenagem necessário ao inter-
câmbio de informação e conhecimentos, mas
não afectam este intercâmbio. As empre-
sas devem direccionar e ajustar a percepção,
compreensão e avaliação dos seus traba-
lhadores através de uma forte cultura em-
presarial que estimule a inovação e a apren-
dizagem como novo objectivo estratégico.
Numa cultura organizacional baseada na des-
confiança, o conhecimento não é partilha-
do e distribuído, nem ocorrem processos de
aprendizagem interactiva e inovação colec-
tiva, mesmo que a empresa recorra às TIC
mais avançadas (Davenport e Prusak, 2000,
p. 18). A participação dos trabalhadores
na implementação das TIC e na reestrutu-
ração organizacional pode ser vista como
um importante indicador de uma cultura or-
ganizacional baseada na confiança. Dois ter-
ços do total de empresas puseram em práti-
ca esta participação do utilizador, o que si-
gnifica que se registou uma generalização
da cultura empresarial baseada na confian-
ça. É, no entanto, necessário agir com pru-
dência, dado que a participação do utiliza-
dor constitui apenas uma das dimensões das
relações de trabalho baseadas na confiança.
Não obstante, os resultados empíricos indi-
ciam que os utilizadores passaram a ter uma
muito maior participação na reestruturação
do que os representantes sindicais.

Embora as modernas TIC permitam uma cres-
cente codificação do conhecimento, uma par-
te substancial do conhecimento acumulado
pelas empresas, sobretudo nos processos de
inovação, continua a ser tácita e a estar in-
tegrada nas competências, capacidades e ex-
periência do pessoal. É crucial a existência
de um capital humano forte para que as em-
presas possam aprender e ino-var continua-
mente. A falta de pessoal qualificado e com
experiência é frequentemente encarada co-
mo um factor que limita severamente a apren-
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(4) A tipologia usada baseia-se na
análise dos grupos (clusters). O pri-
meiro grupo registou uma pontuação
negativa nas três variáveis das TIC
usadas na análise, designadamen-
te a utilização de TIC em tarefas
buróticas, na produção e na comu-
nicação. Este grupo é designado por
«grupo com uma baixa utilização de
TIC». O segundo grupo obteve uma
pontuação negativa ao nível da co-
municação, mas positiva nas tarefas
buróticas e na produção, nos casos
aplicáveis, sendo designado como
«grupo com uma utilização conven-
cional de TIC». O terceiro grupo, de-
signado por «grupo com uma utili-
zação avançada das TIC», registou
elevadas pontuações em todas as
três variáveis das TIC.

(5) Neste contexto, faz-se apenas re-
ferência às empresas a que se apli-
cam as tarefas em questão.

Journal PT Nr 33.qxd  23-05-05  10:51  Page 27



dizagem e inovação colectivas (Stahl et al.,
1993, p. 26). Existe uma necessidade consi-
derável de adaptação do capital humano à
medida que a aprendizagem e a inovação se
tornam num novo desafio; os trabalhadores
já não podem depender das suas qualifi-
cações tradicionais relacionadas com a pro-
fissão. Devem, em vez disso, adquirir novas
capacidades e competências, como capaci-
dades cognitivas, sociais ou competências
que lhes permitam compreender como se
aprende (Oates, 1998; Sellin, 2002).

Parece existir uma grande necessidade de
toda uma variedade de capacidades e com-
petências, como o processamento de infor-
mação, as competências sociais, as capaci-
dades organizacionais e de gestão, a criati-
vidade e a responsabilidade, ao passo que
são muito menos referidas as competências
profissionais, o conhecimento prático e as
multi-competências. Contudo, a maioria das
empresas referiu haver procura para todas
estas vertentes. As empresas consideram ex-
tremamente importantes as capacidades em
matéria de informação, mas a capacidade
para trabalhar sobre e analisar um enorme
volume de dados (capacidades cognitivas)
parece mais importante do que a capacida-
de para trabalhar com tecnologias específi-
cas (competências digitais). De um modo
geral, os resultados empíricos demonstram
que se registou uma maior procura das cha-
madas competências práticas (soft skills), que
podem ser capacidades sociais e organiza-
cionais e virtudes laborais, do que de com-
petências profissionais relacionadas com o
processo de trabalho.

A crescente procura de novos conhecimen-
tos, capacidades e competências associadas
à introdução de novos produtos, a utilização
generalizada das modernas TIC e a reestru-
turação organizacional forçam as empresas
a dedicaram mais atenção à formação com-
plementar. Porém, na maioria dos casos, as
empresas proporcionam apenas formação
de curto prazo e muitas delas esperam que
os seus trabalhadores se encarreguem, por
si próprios, de melhorar as suas capacidades
e competências. As empresas estão prepa-
radas para facultar algum apoio, mas os tra-
balhadores têm de contribuir de forma si-
gnificativa partilhando as dificuldades fi-
nanceiras e temporais.

As competências práticas (soft skills) estão
a tornar-se cada vez mais importantes, mas
é difícil adquiri-las em novos cursos de for-
mação, uma vez que as empresas estão me-
nos preparadas para apoiar financeiramen-
te a aquisição desses tipos de capacidades
e competências. Em vez disso, dá-se maior
atenção às capacidades sociais no processo
de selecção do pessoal. Enquanto que a fal-
ta de conhecimento das TIC dificilmente jus-
tifica a rejeição de alguém, é provável que
a falta de capacidades sociais leve à des-
classificação de um candidato.

Com base nos resultados empíricos, pode
estabelecer-se uma distinção entre os se-
guintes quatro sistemas técnico-organizacio-
nais: modelo fordista de baixa tecnologia,
modelo fordista de alta tecnologia, organi-
zação em rede de baixa tecnologia e orga-
nização em rede de alta tecnologia. As em-
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Vertentes dos diferentes modelos de organização Quadro 1

Vertente Modelo fordista de  Modelo fordista de Modelo de organização em Modelo de organização em

baixa tecnologia alta tecnologia rede de baixa tecnologia rede de alta tecnologia

Utilização das TIC Utilização reduzida ou Utilização avançada das TIC Utilização reduzida ou Utilização avançada das TIC

convencional das TIC convencional das TIC

Função das TIC Controlo Automatização Comunicação, organização Comunicação, organização

Reestruturação Pouca reestruturação Pouca reestruturação Trabalho de grupo Trabalho de grupo

organizacional interna organizacional organizacional e hierarquias horizontais

Reestruturação externa Menos intensiva Menos intensiva Intensiva Intensiva

Principais objectivos Qualidade, produtividade, Qualidade Qualidade, inovação Qualidade, inovação

tempo de resposta

Posição de mercado Empresa regional Grande empresa internacional Empresa nacional Empresa nacional,

grande empresa internacional

Cultura Desconfiança (baixa taxa Confiança (elevada taxa Confiança (elevada taxa Confiança (taxa muito elevada

de participação do utilizador) de participação do utilizador) de participação do utilizador) de participação do utilizador)

Procura de capacidades Nível ligeiramente superior de Capacidades de comunicação Nível ligeiramente superior de Capacidades de comunicação

e competências capacidades relacionadas capacidades relacionadas

com o trabalho com o trabalho
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presas que pertenciam ao modelo fordista
de baixa tecnologia tinham instalado poucas
TIC modernas, ou dispunham de sistemas
ainda menos avançados, e não tinham adop-
tado medidas relevantes para a reestrutu-
ração organizacional. O modelo fordista de
alta tecnologia estava associado a uma utili-
zação intensiva das TIC, sobretudo para mel-
horar o potencial de controlo, mas haviam
sido introduzidas também TIC modernas pa-
ra tornar mais flexíveis as rígidas estruturas
organizacionais. O modelo de rede de baixa
tecnologia caracterizava-se por uma rees-
truturação organizacional intensiva, que não
dispunha do apoio facultado por uma utili-
zação intensiva de sistemas avançados de
TIC. O modelo de organização em rede de
alta tecnologia combinava a tecnologia avan-
çada com estratégias de reestruturação, pe-
lo menos parcialmente organizacionais (6).

Investigação nos países candidatos

Defendi anteriormente que um pessoal al-
tamente qualificado deve ser considerado
como o activo incorpóreo mais importante
das empresas, pois permite aprofundar ou
apoiar a inovação e a aprendizagem, que
constituem o critério de concorrência pre-
dominante na nova economia. Contudo, os
resultados empíricos, não obstante as va-
riações existentes entre regiões, parecem in-
dicar que as empresas dos países candida-
tos em geral, e especificamente as PME, não
estavam cientes do papel fulcral desem-
penhado pelo conhecimento, capacidades
e competências na nova economia. Apenas
12 % a 40 % das empresas de uma região
específica mencionaram o facto de os seus
trabalhadores serem um importante trunfo
da empresa (Masson, 2002, p. 1).

Podem existir diferentes razões para este
facto: ou as empresas não atribuíram um va-
lor significativo ao papel dos seus trabalha-
dores, uma vez que havia uma procura me-
nor de novas capacidades e competências,
ou os seus trabalhadores não dispõem das
capacidades e competências necessárias. No
primeiro caso, pode presumir-se que as em-
presas não se tinham adaptado à nova concor-
rência no domínio da aprendizagem e in-
ovação, podendo, por conseguinte, depen-
der de pessoal com menor formação. Mas
também é possível que as empresas esti-
vessem menos satisfeitas com o nível de qua-
lificações do seu pessoal e encarassem a sua
baixa formação como um obstáculo du-
rante a fase de transformação.

Este último argumento é apoiado pelo fac-
to de as empresas que registaram um au-
mento na sua quota de mercado e um for-
te crescimento da produtividade terem ma-
nifestado preocupação com as capacidades
e competências do seu pessoal. Nas em-
presas extremamente dinâmicas e inovado-
ras, a falta de qualificações do seu pessoal
tornou-se um verdadeiro obstáculo a um
maior crescimento. Estas empresas acredi-
taram aparentemente que era possível mel-
horar as capacidades e o contributo dado
pelos seus actuais trabalhadores. Noutros
casos, as empresas não encararam o seu pes-
soal como uma vantagem competitiva, porque
careciam de uma estratégia empresarial orien-
tada para a inovação. Preocupadas com uma
política de produção convencional baseada
nos custos e em estruturas convencionais
de trabalho, as empresas não estavam pro-
vavelmente cientes das elevadas potencia-
lidades que um pessoal altamente qualifi-
cado pode proporcionar quando se trata de
aumentar a competitividade recorrendo a
actividades inovadoras.

Além disso, os resultados empíricos pare-
cem indicar que a generalidade das PME não
aplicou uma abordagem de renovação coe-
rente que integrasse o desenvolvimento
de estratégias de inovação e a infra-estru-
tura tecnológica, a institucionalização de no-
vas formas de organização e a melhoria das
capacidades e competências dos trabalha-
dores. Em muitos casos, as empresas que
desenvolveram os seus recursos humanos
fizeram-no sem conjugar este desenvolvi-
mento com uma abordagem geral orienta-
da para a melhoria da competitividade nu-
ma economia globalizante que previsse tam-
bém a introdução de mudanças relevantes
de cariz técnico e organizacional. Porém, a
falta de sensibilidade para o contexto en-
volvente pode ter reduzido a eficácia das
estratégias de intervenção no desenvolvi-
mento de recursos humanos, uma vez que
os trabalhadores não podiam utilizar com
eficácia as suas novas capacidades e com-
petências.

Porém, as estratégias de renovação de cariz
técnico e organizacional não permitem pro-
gressos significativos se não forem conju-
gadas com estratégias de desenvolvimento
dos recursos humanos. De um modo geral,
as empresas possuíam alguma experiência
na avaliação das capacidades dos seus tra-
balhadores e na identificação das necessi-
dades neste domínio, embora se sentissem
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(6) As empresas que tivessem já pro-
cedido parcialmente à reestruturação
da vertente vertical ou horizontal da
cooperação foram também classi-
ficadas na categoria de modelo de
organização em rede de alta tecno-
logia.
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menos seguras na avaliação das futuras ne-
cessidades. Não pareceu, porém, ter havido
por parte das empresas uma avaliação das
capacidades e competências do seu pessoal
relativamente ao desenvolvimento da sua
capacidade de inovação e da sua competi-
tividade geral.

Existem outros indicadores de que as em-
presas dos países candidatos não valoriza-
ram tanto os seus trabalhadores como as
dos Estados-Membros, tendo-se sentido me-
nos responsáveis pela obtenção e manu-
tenção das qualificações dos mesmos. O es-
tudo Eurostat CVTS2, realizado em 1999, re-
vela uma disparidade entre países candi-
datos e Estados-Membros nas actividades
de formação profissional contínua iniciadas
pelas empresas. Em média, apenas 40 % de
todas as empresas dos países candidatos ha-
viam organizado uma formação, valor que
se situa bastante abaixo dos 72 % verifica-
dos na UE. Registavam-se, porém, grandes
diferenças nacionais: a República Checa e
a Estónia, por exemplo, surgiam próximas
da média da UE, ao passo que a Polónia e
a Hungria, com menos de 40 %, e a Romé-
nia, com cerca de 10 %, se situavam mui-
to abaixo dessa média (Masson, 2002). O
facto de as empresas dos países candidatos
se sentirem menos responsáveis pela qua-

lificação do seu pessoal é também visível
nas suas tentativas limitadas para ultrapas-
sar o problema do preenchimento de vagas
através de uma formação mais desenvol-
vida do seu pessoal.

De um modo geral, o investimento na for-
mação concentrou-se em trabalhadores mais
qualificados e naqueles grupos profissionais
com um nível relativamente elevado de qua-
lificações iniciais, o que contribuiu para man-
ter as hierarquias funcionais. Em muitos ca-
sos, o objectivo da formação suplementar
era muito limitado, limitando-se a formação
posterior a proporcionar os conhecimentos
necessários para trabalhar com novos equi-
pamentos técnicos.  O facto de as compe-
tências digitais terem desempenhado um pa-
pel menos importante nos países candida-
tos do que nos Estados-Membros da UE é
indicador de uma baixa penetração das mo-
dernas TIC nos processos de trabalho e de
uma utilização mais convencional da tec-
nologia. Além disso, a formação em gestão
continua a ser um sector relativamente sub-
financiado, o que demonstra que as em-
presas dos países candidatos subestimaram
a importância das novas práticas de organi-
zação e gestão para a melhoria da sua com-
petitividade global.
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Procura de capacidades e competências em empresas de várias regiões dos países candidatos Quadro 2

Região Sul da Estónia Lubelskie voivodship Lituânia Noroeste da Boémia Região da Grande Planície

(Polónia) (República Checa) do Sul (Hungria) **

Competências profissionais 15  % (competências 10  % (experiência 21  % (experiência 8  %* competências técnicas/
principais) profissional) profissional) profissionais

Competências técnicas 40  % - - - 13  %

Capacidades de comunicação 20  % 4  % 14  % 12  % 8  %*

Competências digitais 13  % 6  % - 7  % -
(competências informáticas)

Competências de 1  % 9  % (sensibilização 10  % (capacidade para - -
gestão e supervisão comercial e empresarial) trabalhar com autonomia)

Competências internacionais 20  % - - 12  % -
(línguas estrangeiras)

Criatividade, iniciativa, 21  % 6  % - - 8  %*
originalidade

Fiabilidade, motivação, - 7  % 9  % (honestidade) - -
honestidade

Capacidades sociais: capacidade 19  % 3  % 7  % - -
para trabalhar em equipa

Capacidades sociais: capacidade 22  % - - - -
para servir o cliente

Capacidade para aprender - 4  % - - -

Capacidade para - 16  % 9  % - -
resolver os problemas

As percentagens indicam quantas empresas da amostra referiram a procura de um tipo específico de capacidades ou competências. 
* apenas trabalhadores qualificados.

** Os dados não são fiáveis em virtude do reduzido número de respostas.
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O desenvolvimento dos recursos humanos
centrou-se predominantemente no inter-
câmbio de funções, realçando a importância
da aprendizagem pela prática, e também nas
multi-competências. Esta prioridade mostra
claramente que a intenção dos novos cursos
de formação era principalmente aumentar a
produtividade e flexibilidade, e não tanto ca-
pacitar as pessoas para darem um contri-
buto substancial a processos de renovação
de cariz técnico e organizacional necessários
ao reforço da capacidade inovadora das em-
presas. Estes resultados permitem concluir
que as estratégias de desenvolvimento dos
recursos humanos não foram coordenadas
com estratégias de desenvolvimento em-
presarial, se é que estas alguma vez existi-
ram. Se as empresas tivessem desejado re-
forçar o seu posicionamento na competição
pela inovação global teriam tido de se concen-
trar, por exemplo, no desenvolvimento das
capacidades cognitivas, sociais e de gestão.

Os estudos efectuados em empresas de várias
regiões dos países candidatos permitem ob-
ter uma panorâmica mais detalhada sobre a
falta de diversas capacidades e competên-
cias (Observatório Nacional da Polónia, 2001;
Observatório Nacional da Lituânia, 2001; Ob-
servatório Nacional da Estónia, 2001; Ob-
servatório Nacional da República Checa,
2001; Observatório Nacional da Hungria,
2001) (7). O quadro 2 mostra a significativa
disparidade entre as regiões dos países can-
didatos em termos de procura de capaci-
dades e competências.

Conclusão

É importante enquadrar os resultados empíri-
cos obtidos, tanto nos Estados-Membros co-
mo nos países candidatos, na devida pers-
pectiva. Tais resultados constituem um ins-
tantâneo de um processo de transformação
contínua. As empresas experimentam ac-
tualmente novas soluções de cariz técnico
e organizacional que lhes permitam encon-
trar o modelo de produção mais adequado
para enfrentar a nova lógica de concorrên-
cia da economia globalizante. A situação de
partida em ambos os grupos de países é, na-
turalmente, diferente e os processos de trans-
formação nos países candidatos muito mais
complexos (Kaukonen et al., 2000).

É possível identificar algumas tendências ge-
rais. Os resultados empíricos indicam baixos
níveis de adaptação célere e generalizada à
nova lógica de reestruturação em termos téc-

nicos e organizacionais. As empresas dos
Estados-Membros raramente aplicam uma
estratégia de reestruturação holística e inte-
grada e a ideia de uma organização em pro-
cesso de aprendizagem contínua parece es-
tar longe de vir a ser uma realidade. Tal po-
de ficar a dever-se ao facto de as empre-
sas raramente definirem a inovação como o
seu objectivo estratégico. Criam frequente-
mente produtos normalizados que apenas
respondem a uma procura regional, o que
quer dizer que raramente se vêem confron-
tadas com a nova situação de concorrência.
De um modo geral, as empresas centram-se
mais na dimensão técnica do que na di-
mensão organizacional das estratégias de
modernização. Mas as empresas dos Esta-
dos-Membros parecem estar bastante sensi-
bilizadas para o valor dos seus trabalhadores.
O reforço das capacidades e competências
é cada vez mais definido como um dever
dos próprios trabalhadores, a quem as em-
presas dão algum apoio. O desenvolvimento
dos recursos humanos não pode aumentar
substancialmente a capacidade de apren-
dizagem e de inovação das empresas se as
estruturas empresariais não se tornarem mais
reflexivas.

As empresas dos países candidatos estão
ainda menos preparadas para prosseguirem
uma política de renovação coerente, que in-
tegre eventualmente o desenvolvimento de
estratégias de inovação e a infra-estrutura
tecnológica, bem como novas formas de or-
ganização e a melhoria das capacidades e
competências dos trabalhadores. Revelam
lentidão na introdução das modernas TIC e
em aproveitarem a sua potencial flexibili-
dade. Nos casos em que são introduzidas,
as TIC modernas parecem ser usadas mais
em tarefas de automatização e controlo do
que como tecnologias de comunicação. Além
disso, as empresas dos países candidatos pa-
recem não valorizar tanto o seu pessoal quan-
to os Estados-Membros, centrando-se mais
em competências relacionadas com o tra-
balho e menos em capacidades sociais e de
comunicação. Os resultados empíricos mos-
tram mais divergência do que convergência
entre empresas dos Estados-Membros e dos
países candidatos, divergência essa que é
ainda mais acentuada quando se comparam
os dois grupos. Torna-se, por conseguinte,
difícil defender que as estratégias de rees-
truturação empresarial são cada vez mais in-
fluenciadas por uma nova abordagem de-
sencadeada pela procura crescente da apren-
dizagem e da inovação.
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(7) Existem diversos aspectos que
tornam difícil a comparação entre
os países. Em primeiro lugar, os es-
tudos utilizam muitas vezes dife-
rentes categorias de capacidades e
competências. Em segundo lugar,
na Polónia e na Estónia o estudo
abrange apenas uma região específica,
ao passo que o estudo realizado na
Lituânia cobre todo o país. Em ter-
ceiro lugar, as diferenças entre re-
giões no sector industrial são signi-
ficativas, facto que influencia a pro-
cura de capacidades ou compe-
tências específicas.
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Introdução 

Na República Checa (RC), tal como noutros
países do antigo Bloco de Leste, as alterações
socio-económicas tiveram como resultado
o aparecimento de uma diferenciação a nível
social e da remuneração laboral. O prestígio
social e económico da educação aumentou
e a atitude dos jovens e dos seus pais em
relação à educação mudou. A escolha da via
de ensino é hoje fortemente influenciada
pelo interesse dos pais em que os seus fi-
lhos obtenham um elevado nível de quali-
ficação.

Para compreender a atitude da população
checa, é importante conhecer o seu actual
nível de qualificação, bem como os factores
que lhe estão subjacentes. A população eco-
nomicamente activa da RC caracteriza-se por
um elevado número de indivíduos com o
ensino secundário (cerca de 44  % com o
nível ISCED 3 e sem o maturita [exame fi-
nal do ensino secundário], e mais de 35  %
com o nível ISCED 3 e com o maturita).
Outra característica da RC é a reduzida pro-
porção da população activa com o ensino
básico ou sem qualquer escolaridade (me-
nos de 9  % com ISCED 1, 2) e com for-
mação superior (apenas 12,5  % com ISCED
5, 6).

Esta situação resulta dos desenvolvimen-
tos que tiveram lugar na área da educação
no período pós-guerra. Uma elevada pro-
porção da população tinha a possibilidade
de obter qualificações profissionais ao nível
do ensino secundário (ISCED 3).  O aces-

so ao ensino secundário geral (gymnazium)
e ao ensino superior era limitado e a for-
mação profissional no secundário era en-
corajada (em particular nos cursos sem ma-
turita). Esta situação limitou, em grande me-
dida, o aumento do nível de qualificação da
população.

O presente artigo aborda as alterações das
atitudes dos adultos face à educação na se-
quência das transformações que ocorrem na
sociedade e na economia checa, a opinião
dos jovens sobre a importância da educação
e os factores que afectam as suas opções
nesta área. Analisa as razões pelas quais
os esforços da geração mais jovem para ob-
ter qualificações mais elevadas não se re-
flectem numa mobilidade educativa ascen-
dente e os obstáculos que limitam o acesso
ao ensino superior na RC. Dada a impor-
tância da aprendizagem ao longo da vida,
são analisadas as atitudes face à  formação
contínua, que parece ser subestimada tanto
por jovens como por adultos.

Atitudes face à educação  

O longo período de desenvolvimento social
que teve lugar antes de 1989, em que as ati-
tudes ideológicas eram mais valorizadas do
que as qualidades reais de um indivíduo, re-
sultou numa desvalorização da educação,
tanto ao nível do seu prestígio social co-
mo a nível económico (a remuneração não
reflectia o nível de qualificação). O padrão
de valores que estabelece a ligação entre a
educação, as competências e o nível de vi-
da foi fortemente perturbado (Matě ju° et

Atitudes face à educação
e preferências relativas
às vias de ensino na
República Checa

A importância da educação e o
seu prestígio têm vindo a cres-
cer na sequência das alterações
socio-económicas que tiveram
lugar a partir de 1989. No en-
tanto, a República Checa conti-
nua a atribuir menos importân-
cia à educação como factor de
sucesso do que outros países mais
desenvolvidos. Ainda assim, os
jovens tentam atingir o nível de
qualificação mais elevado possível,
tendo como principal motivação
as vantagens económicas. A po-
pulação checa caracteriza-se, no-
meadamente, por um elevado
número de pessoas com qualifi-
cações ISCED 3, uma percenta-
gem reduzida de mão-de-obra
com o ensino básico (ISCED 1,
2) ou sem qualquer nível de es-
colaridade (ISCED 0) e uma per-
centagem reduzida da população
com ensino superior (ISCED 5,
6). No decorrer da década de
1990, verificou-se uma redução
do número de estudantes em es-
colas profissionais de nível se-
cundário e um aumento do núme-
ro de estudantes no ensino su-
perior e em programas curricu-
lares do ensino secundário que
terminam com um maturita
(exame final). O desenvolvimento
do ensino superior está limita-
do pelas deficiências das insti-
tuições desse nível de ensino. Na
República Checa verifica-se igual-
mente um reduzido nível de mo-
bilidade educativa ascendente.
A participação na  formação
contínua é baixa quando com-
parada com a UE, verificando-se
ainda uma falta de motivação,
em particular entre os indivíduos
menos qualificados.
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al., 1991).

A opinião dos checos sobre a ligação que
existe entre o nível de qualificação e o su-
cesso na vida sofreu grandes alterações
na sequência das transformações que ocor-
reram. Segundo os estudos efectuados no
âmbito do ISSP (1), em 1992 menos de 31
% dos checos consideravam que a educação
era importante para que as pessoas tives-
sem sucesso na vida. Em 1997, o “sucesso
na vida” era importante para quase 61  %
dos indivíduos que responderam ao in-
quérito. A RC aproximava-se assim dos países
desenvolvidos com uma média de 78,8  %
(2). No entanto, entre 1997 e 1999, esta per-
centagem voltou a diminuir (37,7  %), pro-
vavelmente devido ao agravamento dos pro-
blemas relacionados com as transformações
socais e à desaceleração do aumento da di-
ferenciação salarial segundo o nível de qua-
lificação.

As alterações ao nível da importância que é
atribuída à educação devem ser interpreta-
das à luz das mudanças na atitude da po-
pulação durante o período de transformação.
Na primeira metade da década de 1990 (1992-
1997), as pessoas que participaram no in-
quérito, na expectativa de obterem rapida-
mente resultados positivos, revelavam uma

tendência para salientar a importância de
vários factores. Nos anos seguintes (1997-
99), revelou-se uma tendência oposta, rela-
cionada com a desaceleração da dinâmica
das transformações. A alteração geral das
atitudes foi assim menos acentuada do que
se previa quando as transformações tiveram
início. No entanto, o valor atribuído à edu-
cação aumentou mais do que qualquer ou-
tro factor, embora ainda seja inferior ao dos
países desenvolvidos.

A crescente importância atribuída à edu-
cação depois de 1989 reflecte as tendências
ao nível da diferenciação salarial. As rápi-
das alterações salariais que ocorreram du-
rante este período criaram boas condições
para a diferenciação ao nível da remune-
ração. Durante a primeira metade da déca-
da de 1990, as diferenças salariais entre os
diferentes níveis de qualificação da mão-de-
obra sofreram grandes alterações. A anterior
uniformidade de remuneração foi substituída
por níveis salariais directamente relaciona-
dos com o desempenho, a responsabilida-
de e as qualificações. Se, antes do início das
transformações, o salário médio de um es-
pecialista com formação universitária era
apenas 1,5 vezes superior ao de um tra-
balhador com o ensino básico, em 1996 es-
sa proporção era de 2,5, um valor comum
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Factores de sucesso na vida na República Checa (RC) e no estrangeiro Quadro 1

Factor de sucesso Países Países do RC RC RC Evolução na RC entre

desenvolvidos* antigo Bloco 1992 1997 1999 1992 e 1999

de Leste** 1992-97 1997-99 1992-99

Trabalho árduo 71,0 65,6 72,7 71,4 72,5 -1,3 1,1 -0,2

Ambição 76,6 63,6 58,4 73,6 62,2 15,2 -11,4 3,8

Capacidades, talento 57,2 64,0 57,8 70,4 57,1 12,6 -13,3 -0,7

Possuir um elevado 78,8 56,9 30,5 60,9 38,3 30,4 -22,6 7,8
nível de qualificação

Conhecer as pessoas certas 45,8 54,8 48,2 65,2 48,8 17,0 -16,4 0,6

Ter conhecimentos 20,2 21,9 12,2 35,2 19,8 23,0 -15,4 7,6
no mundo político

Pais ricos 20,5 36,7 14,4 34,5 19,4 20,1 -15,1 5,0

Nível de qualificação dos pais 30,1 32,2 9,6 26,0 14,8 16,4 -11,2 5,2

Género 14,2 16,1 9,3 16,6 11,7 7,3 -4,9 2,4

Opiniões políticas 10,4 12,3 13,8 14,4 11,4 0,6 -3,0 -2,4

Território, região 6,9 9,6 7,0 6,4 11,0 -0,6 4,6 4,0

Raça, nacionalidade 17,6 9,8 4,4 13,2 9,8 8,8 -3,4 5,4

Religião 7,2 8,1 2,3 2,5 3,1 0,2 0,6 0,8

Fonte: ISSP, 1992, 1997, 1999.
* Austrália, Alemanha (ocidental), Reino Unido, EUA, Áustria, Itália, Noruega, Suécia, Canadá
** Alemanha (oriental), Hungria, Eslováquia, Polónia, Bulgária, Rússia, Eslovénia 
Nota: soma das respostas “muito importante” e “essencial” expressa como uma percentagem.

(1) ISSP - International Social Survey
programme (Programa Internacio-
nal de Inquéritos Sociológicos)

(2) Austrália, Alemanha (ocidental),
Reino Unido, EUA, Áustria, Itália,
Noruega, Suécia, Canadá.
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em países europeus com uma economia de
mercado desenvolvida.

Actualmente, já não se verificam grandes os-
cilações ao nível das diferenças salariais ba-
seadas no nível de qualificação. Contudo,
as diferenças existentes são um importante
factor de motivação para os jovens, em par-
ticular, procurarem adquirir o mais elevado
nível de qualificação possível no âmbito da
formação inicial.

Atitude actual dos jovens face à
importância da educação para o
indivíduo 

As opiniões dos jovens com idades entre
os 20 e os 29 anos foram recolhidas no âm-
bito de um estudo sobre a atitude face à
educação e à carreira profissional, reali-
zado em 2003, recorrendo a uma amostra
representativa de 2 500 indivíduos (Burda
et al., 2003).

Entre os 13 factores de sucesso indicados
no quadro supra, os participantes, inde-
pendentemente do seu nível de qualificação,
atribuíram maior importância à ambição. Em
segundo lugar, classificaram o trabalho árduo.
Apenas os participantes com formação uni-
versitária atribuíram a mesma importância a
“Possuir um elevado nível de qualificação”.
Os participantes com outros níveis de qua-
lificação, classificaram este factor em quin-

to lugar, a seguir a “Capacidades e talentos”
e “Conhecer as pessoas certas”.

Embora o nível de qualificação não tenha
sido classificado como o factor mais im-
portante para ter sucesso na vida (3), ficou
na metade superior da lista. A maior parte
dos participantes atribuiu maior importân-
cia às qualidades pessoais, à ambição e à
capacidade de trabalhar arduamente, que
são condições importantes para a aplicação
das competências adquiridas através da edu-
cação e da formação profissional. O inqué-
rito também revela um aspecto positivo:
os factores classificados pelos jovens co-
mo importantes para ser bem sucedido na
vida incluem esforços de ordem individual,
como a educação, mas não outros factores
como o meio social, a região onde se vive,
o género, a nacionalidade, as opiniões políti-
cas ou a religião.

As razões por que os jovens não atribuíram
maior importância à educação podem tor-
nar-se mais evidentes se tivermos em conta
os dados relativos ao desemprego e os re-
quisitos dos empregadores relativamente ao
nível de qualificação dos seus trabalhadores.
Embora o desemprego diminua claramente
na razão inversa do nível de qualificação,
os empregadores ainda têm tendência para
recrutar principalmente pessoas com o en-
sino secundário. Esta situação distingue a
RC dos actuais Estados-Membros da UE, uma

Cedefop

35

REVISTA EUROPEIA

Avaliação de factores importantes para o sucesso na vida Quadro 2

Mais elevado nível de qualificação alcançado (incluindo estudantes)

Ensino Ensino secundário, Ensino secundário, Ensino Total
básico sem  maturita com  maturita superior

Ser ambicioso 2,1 2,1 1,9 1,7 2,0

Ser capaz de trabalhar arduamente 2,1 2,1 2,0 1,9 2,0

Apresentar certas capacidades e talentos 2,2 2,2 2,1 2,1 2,2

Conhecer as pessoas certas 2,2 2,2 2,2 2,3 2,2

Possuir um elevado nível de qualificação 2,5 2,7 2,4 1,9 2,5

Ter uma família rica 2,7 2,9 3,0 3,1 3,0

Ter pais com um elevado nível de qualificação 3,0 3,2 3,2 3,1 3,2

A área (região) de origem, onde cresceu 3,3 3,3 3,3 3,4 3,3

Ter conhecimentos no mundo político 3,2 3,4 3,3 3,5 3,3

Género 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4

Raça ou nacionalidade 3,6 3,6 3,7 3,7 3,7

Convicções ou opiniões políticas 3,6 3,9 3,9 3,9 3,9

Religião 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3

Fonte: Burda,V.; Festová,J.; Úlovcová,H.; Vojtěch,J. Přístup mladých lidí ke vzdělávání a jejich profesní 
uplatnění (Atitude dos jovens face à educação e às suas carreiras), NÚOV, 2003

(3) Foi pedido aos participantes que
avaliassem a importância dos 13 fac-
tores apresentados no quadro, de
acordo com uma escala de avaliação
de cinco parâmetros (1 = essencial,
2 = muito importante, 3 = impor-
tante, 4 = não muito importante, 5
= sem importância). “Não sei, não
consigo escolher” também era uma
resposta possível. A análise dos
resultados baseia-se em cálculos que
exprimem um valor médio na es-
cala de cinco parâmetros. O quadro
apresenta a classificação média de
cada factor, de acordo com o nível
de qualificação. Quanto mais baixo
o valor, maior a importância atri-
buída a esse factor.
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vez que o emprego ainda se concentra prin-
cipalmente na indústria e a procura de tra-
balhadores manuais ainda é significativa. De
uma forma geral, os participantes no in-
quérito estão conscientes de que um nível
de qualificação elevado poderá evitar o de-
semprego.  No entanto, se forem pouco am-
biciosos ou não estiverem dispostos a tra-
balhar arduamente, não poderão alcançar o
sucesso ou atingir uma posição que esteja
de acordo com o seu nível de qualificação.
Na realidade, muitas pessoas são obrigadas
a aceitar empregos para os quais estão so-
brequalificadas.

O que é que leva então os jovens a obter um
elevado nível de qualificação? O quadro se-
guinte apresenta os factores de motivação
mais importantes, com base no estudo aci-
ma referido.

Não há dúvida que o factor mais impor-
tante, independentemente do nível de qua-
lificação do participante, são as vanta-
gens económicas. Em segundo lugar, por
uma diferença mínima, ficou o factor “tra-
balho interessante”. Este factor é referido
mais frequentemente pelos participantes
com um nível de qualificação mais eleva-
do. O factor de motivação menos impor-
tante é a tradição familiar, que os jovens
provavelmente consideram insignificante.
A necessidade de satisfazer o desejo de sa-
ber também tem uma importância reduzi-
da, embora receba uma classificação mais
positiva por parte dos participantes com
formação superior. É igualmente possível
constatar que os jovens com formação
superior, ao contrário dos participantes com
outros níveis de qualificação, consideram
importantes outros factores, como sejam o

desenvolvimento profissional e o desen-
volvimento de talentos e capacidades.

Alterações na estrutura das vias de
ensino

A procura de um elevado nível de qualifi-
cação constitui uma das principais carac-
terísticas das gerações mais jovens da RC.
Depois de 1989, o seu profundo interesse
na educação acelerou as alterações estrutu-
rais do sistema educativo. Exemplos des-
tas alterações são a redução da formação
profissional sem maturita (ISCED 3B) e a
promoção do ensino secundário técnico e
profissional com maturita (ISCED 3A), com
a possibilidade de acesso ao ensino super-
ior. O facto de os pais se mostrarem dis-
postos a pagar as propinas dos filhos contri-
buiu para o aparecimento de escolas priva-
das no ensino secundário superior, onde são
ministrados cursos que são concluídos com
o exame maturita.

No ensino superior, assiste-se a pressões so-
ciais permanentes no sentido de eliminar a
diferença entre o número de candidatos e
o número de vagas disponíveis. Neste as-
pecto, as chamadas “escolas superiores pro-
fissionais” desempenharam um papel im-
portante (ISCED 5B). Desde meados da dé-
cada de 1990 que têm vindo a compensar o
lento desenvolvimento dos cursos de licen-
ciatura disponíveis, tornando possível para
milhares de jovens a frequência do ensino
póssecundário. Este tipo de ensino registou
um desenvolvimento muito elevado, apesar
de o ensino nas escolas superiores profis-
sionais não ser gratuito. Além disso, a criação
de novas instituições privadas de ensino su-
perior adquiriu recentemente um novo ímpe-
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Avaliação dos factores de motivação para estudar (4) Quadro 3

O que motiva os jovens para estudar                                                                           Mais elevado nível de qualificação alcançado (incluindo estudantes)

Ensino Ensino secundário, Ensino secundário, Ensino Total
básico sem  maturita com  maturita superior

Necessidade de satisfazer o desejo de saber 2,4 2,4 2,2 2,1 2,3

Encontrar um trabalho interessante 1,6 1,6 1,5 1,4 1,5

Desenvolvimento de talentos e capacidades 2,2 2,1 1,9 1,8 2,0

Necessidade de obtenção de um diploma, o certificado maturita 1,8 1,8 1,7 1,8 1,8

Desenvolvimento profissional 2,1 2,0 1,9 1,7 1,9

Tradição familiar 2,5 2,6 2,6 2,4 2,6

Vantagens económicas 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4

Interesse numa área específica 2,1 2,0 1,9 1,7 1,9

Fonte: Burda,V.; Festová,J.; Úlovcová,H.; Vojtěch,J. Přístup mladých lidí ke vzdělávání a jejich profesní
uplatnění [Atitude dos jovens face à educação e às suas carreiras]. NÚOV, 2003.

(4) Os participantes avaliaram os fac-
tores de motivação de acordo com
uma escala de quatro parâmetros (1
= obviamente que sim, 2 = sim, 3 =
não, 5 = obviamente que não). O
quadro apresenta os valores médios
de acordo com o nível de qualifi-
cação. Quanto mais baixo o valor,
maior a importância atribuída a es-
se factor
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to, aumentando a capacidade do ensino su-
perior. O gráfico seguinte ilustra a evolução
do número de estudantes no nível ISCED 3.

De acordo com o gráfico anterior, a per-
centagem de estudantes que frequenta cur-
sos profissionais sem maturita diminuiu de
forma acentuada, enquanto que a percenta-
gem de estudantes em cursos de formação
profissional com equivalência ao ensino se-
cundário (que terminam com o maturita) au-
mentou. A percentagem de estudantes que
frequenta o ensino secundário superior ge-
ral estabilizou um pouco abaixo dos 20  %,
após um ligeiro aumento registado em mea-
dos da década de 1990. Verifica-se que as es-
colhas da geração mais jovem são influen-
ciadas pelas preferências tradicionais da po-
pulação checa, bem como pelas preferências
das entidades empregadoras, e estão rela-
cionadas com a procura de níveis mais ele-
vados de qualificação, ou seja, no mínimo
o maturita. A escolha definitiva da via de en-
sino é afectada por muitos outros factores.

A principal razão por que os estudantes op-
tam por um curso de formação profissional
que não inclui o maturita é o interesse por
uma área específica (em 23  % dos casos)
ou a perspectiva de obter um bom em-
prego ou uma boa remuneração (11  % e 6
%, respectivamente). Outras razões são o
reconhecimento de não possuir as capaci-
dades necessárias para obter aprovação no
maturita (20  %) ou a impossibilidade de
ingressar num programa que dê acesso a
este exame (10  %).

Sessenta e sete por cento dos estudantes que
frequentam o ensino técnico de nível se-
cundário com acesso ao maturita afirmam
que o fazem porque “querem o diploma fi-
nal”. De facto, trata-se de uma opção por
um nível de qualificação mais elevado, que
facilita o acesso ao ensino superior e a mel-
hores oportunidades de emprego. Outras
razões são o interesse por uma área parti-
cular (40  %) e boas perspectivas de em-
prego (31  %).

O programa do gymnazium (ensino se-
cundário geral) é escolhido por estudantes
que pretendem ingressar no ensino super-
ior. Na RC, os estudantes que optam por es-
ta via de ensino são em número reduzido
(à excepção de Praga). Esta situação deve-
se, em parte, ao facto de o ensino profis-
sional ser muito respeitado e os cursos de
formação profissional que terminam com o

maturita serem considerados equivalentes
aos programas académicos (ou seja, ao gym-
nazium). É por esse motivo que a RC é um
dos países europeus com a percentagem
mais elevada de jovens a frequentar pro-
gramas de educação e formação profissio-
nal de nível secundário.

Embora o certificado do exame maturita
obtido no ensino geral (académico) e no en-
sino profissional permita a candidatura ao
ensino superior, o certificado de formação
profissional dos cursos que não incluem o
maturita não o permite. No entanto, o titu-
lar desse tipo de certificado pode frequen-
tar um curso complementar de dois anos,
após o qual pode fazer o maturita e pros-
seguir os seus estudos. Teoricamente, esta
situação permite uma maior mobilidade ver-
tical no sistema educativo. Todos os estu-
dantes que completam a escolaridade obri-
gatória podem, independentemente da via
de ensino que tenham escolhido, prosseguir
os seus estudos no ensino superior. Na práti-
ca, porém, esta oportunidade não é total-
mente aproveitada devido à selectividade e
aos limites do sistema educativo, particu-
larmente no que diz respeito aos cursos
de bacharelato/licenciatura e de mestrado.

Nível de qualificação dos pais e dos
filhos e as suas expectativas 
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Percentagem de estudantes que frequentam os primeiros Gráfico 1
anos dos cursos de nível ISCED 3 ( %)

Legenda: EST com M = escolas secundárias técnicas com maturita
EST sem M = escolas secundárias técnicas sem maturita
ESP com M = escolas secundárias profissionais com maturita
ESP sem M = escolas secundárias profissionais sem maturita
Nota: o ano de 1996 não foi incluído, uma vez que os dados não são comparáveis aos dos outros
anos devido a uma alteração do sistema
Fonte: Vojtěch, J.; Festová, J. Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáku° ve středním a vyšším 
vzdělávání v ČR a krajích a postavení mladých lidí na trhu práce 2002/03 [Desenvolvimento da edu-
cação e estrutura de campo no ensino secundário e no ensino superior profissional nas diferentes
regiões e a posição dos jovens no mercado de trabalho], NÚOV, 2003.

EST sem M ESP sem MEST com M ESP com M
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Em termos gerais, a população checa espe-
ra que o nível de qualificação dos filhos se-
ja superior ao dos pais. É o que revelam di-
versos inquéritos que compararam infor-
mações sobre o nível de qualificação dos
participantes e dos seus pais, bem como
sobre o nível de qualificação que gostariam
que os seus filhos atingissem (por ex., Bur-
da et al., 2003). O interesse no ensino su-
perior é particularmente acentuado. Cerca
de um terço dos participantes com o ensi-
no básico ou com o ensino profissional sem
maturita e menos de 10  % dos titulares do
certificado maturita afirmaram que ficariam
satisfeitos se os seus filhos concluíssem ape-
nas o ensino secundário. Os restantes acham
que os seus filhos deveriam tirar um curso
superior (consultar a última linha dos qua-
dros que se seguem).

A partir dos dados disponíveis, podemos
concluir que existem as seguintes expecta-
tivas em relação ao ensino: apenas 7  %
da população teria como objectivo máximo
a formação profissional sem maturita; 29
% teria como objectivo máximo a obtenção

do maturita através de programas académi-
cos vocacionados principalmente para o in-
gresso no ensino superior; 64  % teria como
objectivo a obtenção do maturita através
de programas de formação profissional. Ten-
do em conta as expectativas dos pais, ape-
nas 20  % da população não teria a oportu-
nidade de ingressar no ensino superior. Mais
de 40  % dos pais espera que os filhos fre-
quentem um curso de bacharelato/licencia-
tura ou cursos superiores profissionalizantes
e uma percentagem idêntica espera que os
filhos concluam um curso de mestrado.

Na República Checa, os pais esperam que
o sistema educativo proporcione oportuni-
dades semelhantes às que são proporcio-
nadas por muitos dos Estados-Membros mais
desenvolvidos da UE. As expectativas ul-
trapassam os objectivos estabelecidos no
Programa Nacional para o Desenvolvimen-
to Educativo (Livro branco) (5), que prevê
um aumento do número de estudantes no
ensino superior para 50  % da população jo-
vem, metade dos quais deverão concluir os
seus estudos com um bacharelato/licen-

Cedefop

38

REVISTA EUROPEIA

Relação entre o nível de qualificação dos participantes e o nível de qualificação dos pais, bem como entre o Quadro 4
nível de qualificação dos participantes e as suas expectativas relativamente ao nível de qualificação dos seus filhos

Nível de qualificação dos participantes

Nível de qualificação dos Ensino básico Ensino profissional Gymnazium Ensino superior Bacharelato/ Mestrado Total
pais dos participantes sem maturita com maturita profissional Licenciatura

Ensino básico 40 39 20 1 1 0 1 100

Ensino secundário maturita 12 47 34 3 1 1 2 100

Ensino secundário com maturita 9 17 54 11 1 1 7 100

Ensino superior 10 12 30 12 7 4 26 100

Total 13 35 38 6 1 1 6 100

Relação entre o nível de qualificação dos participantes e o nível de qualificação dos pais, bem como entre o
nível de qualificação dos participantes e as suas expectativas relativamente ao nível de qualificação dos seus filhos

Expectativas dos participantes relativamente ao nível de qualificação dos seus filhos

Nível de qualificação Ensino Ensino                      Gymnazium Total Sem Ensino Bacharelato/ Mestrado
dos participantes básico profissional formação superior Licenciatura

sem com 4 anos Plurianual superior profissional
maturita maturita

Ensino básico 1 25 58 7 10 100 28 33 11 29

Ensino secundário maturita 0 11 68 11 10 100 29 35 14 22

Ensino secundário com maturita 0 2 66 13 19 100 8 23 19 50

Ensino superior 1 0 44 17 38 100 1 5 14 80

Total 0 7 64 12 17 100 17 26 16 41

Fonte: Burda,V.; Festová,J.; Úlovcová,H.; Vojtěch,J. Přístup mladých lidí ke vzdělávání a jejich profesní
uplatnění (Atitude dos jovens face à educação e às suas carreiras). NÚOV, 2003

(5) Programa Nacional para o De-
senvolvimento Educativo (livro bran-
co), Praga, MoEYS, 2001.
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ciatura.

Mobilidade educativa 

A diferença entre estas expectativas e a rea-
lidade foi demonstrada através de uma análi-
se da mobilidade educativa efectuada no
âmbito do inquérito SIALS (6). A probabili-
dade de um filho atingir um nível de qua-
lificação superior ao do pai ou de uma fil-
ha atingir um nível de qualificação superior
ao da mãe está, respectivamente, a diminuir
e a estagnar, a longo prazo, na República
Checa. Esta evolução é evidente quando se
compara a mobilidade educativa dos dife-
rentes grupos etários. A RC é um dos países
europeus onde a referida probabilidade é
menor na geração mais jovem (até aos 35
anos). Embora uma média de 35  % dos in-
divíduos do sexo masculino pertencentes à
geração mais jovem dos países abrangidos
pelo inquérito SIALS (ver gráficos seguintes)
tenha atingido um nível de qualificação mais
elevado que o do pai, na República Checa
essa percentagem foi de apenas 26  %. Os
dados não são muito mais favoráveis no que
diz respeito às mulheres checas na faixa
etária até aos 35 anos, uma vez que apenas
31  % possuía um nível de qualificação mais
elevado do que o da mãe, enquanto que
nos restantes países essa percentagem era
de 45  %, em média.

Um nível reduzido de mobilidade educati-
va ascendente tem efeitos negativos sobre
o grau de utilização do capital humano ao
longo de várias gerações e sobre o desen-
volvimento de competências que não de-
pendem necessariamente do nível cultural
e educacional do meio familiar.

Um estudo efectuado em 1996 e 1997 (Pru° ša,
Pru° šová, 1997) revelou que o principal fac-
tor que influencia o nível de qualificação
dos filhos é o nível de qualificação dos pais
(o que explica 27  % da variância). Simul-
taneamente, a influência de outros fac-
tores (culturais, económicos) é mediada pe-
lo nível de qualificação dos pais. Este fac-
to confirma que o percurso educativo dos
filhos depende muito das características
do seu meio familiar (7).  As crianças das ca-
tegorias superiores da escala têm uma pro-
babilidade 20 vezes superior de virem a fre-
quentar o ensino superior relativamente às
crianças das categorias inferiores da escala.
Os aspectos financeiros não constituem o

principal obstáculo ao acesso à educação.
Esta afirmação é comprovada pelo facto de,
enquanto que no grupo de estudantes do
ensino superior existem grandes diferenças
entre os grupos de famílias com diferentes
níveis de qualificação, nos grupos com um
certo nível de qualificação o rendimento fa-
miliar não tem uma influência significativa.

A reduzida mobilidade intergeracional no
que diz respeito ao nível de qualificação re-
sulta da estrutura do sistema educativo che-
co a todos os níveis. O sistema educativo
tem tendência para reproduzir a desigual-
dade em relação àqueles que provêm de um
meio cultural e educativo pouco desenvol-
vido, em vez de contribuir para uma maior
igualdade. As razões para tal estão relacio-
nadas com os processos de candidatura às
escolas secundárias e às instituições de
ensino superior, bem como com o facto
de o ensino se basear numa transmissão uni-
lateral de conhecimentos de natureza en-
ciclopédica. Estes factores exigem que seja
dada mais atenção à aprendizagem em ca-
sa e favorecem os estudantes de famílias
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Mobilidade educativa ascendente nas faixas etárias com Gráfico 2
menos de 35 anos, entre 35 e 50 anos e com mais de 50 anos

Mulheres

Homens

Fonte: OCDE, Education at a glance, 2000

mais de
50 anos

menos de 
35 anos

35 - 50
anos

Média
SIALS Finlândia Países

Baixos Irlanda Republica
Checa

Média
SIALS Finlândia Países

Baixos Irlanda Republica
Checa

mais de
50 anos

menos de 
35 anos

35 - 50
anos

(6) Inquérito internacional sobre a
literacia dos adultos, 1998.

(7) No âmbito do estudo, as famílias
foram divididas em seis categorias
com base nos factores mais impor-
tantes que caracterizam o meio fa-
miliar: família de operários sem am-
bições de progressão profissional,
família de operários com ambições
de progressão profissional, família
média não desenvolvida, família
estável de classe média, família de
empresários, família de profissionais
qualificados.

(8) TIMSS
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com um nível cultural e educativo mais ele-
vado. O estudo TIMSS (8) revelou que as di-
ferenças entre os resultados dos testes rea-
lizados por crianças com 13 anos de idade
podem ser atribuídas, em grande medida,
aos diferentes níveis de qualificação dos pais
(9). As insuficiências das instituições de en-
sino superior contribuem para aumentar o
elevado nível de selectividade do sistema
educativo da República Checa  Todos estes
factores tornam ainda mais difícil a compe-
tição, levando a que os estudantes de famílias
menos qualificadas sejam ultrapassados.

Atitudes face à formação contínua

Tendo em conta a reduzida mobilidade in-
tergeracional e o acesso limitado ao ensi-
no superior, seria de esperar um elevado in-
teresse na formação contínua. No entanto,
a taxa de participação na formação contínua
é relativamente reduzida na RC (cerca de
27  %), não obstante ser mais elevada do
que noutros países da Europa Central e Orien-
tal (na Hungria 18  % e na Polónia 14  %).
No entanto, é apenas metade da taxa de par-
ticipação registada em alguns Estados-Mem-
bros da UE (por ex., 55  % na Finlândia,
42  % na Alemanha) (10). Tal como noutros
países, o grau de interesse na formação
contínua pode ser atribuído ao nível de qua-
lificação de cada indivíduo. Porém, as dife-
renças são ainda mais marcantes na RC, on-
de os indivíduos com as qualificações mais
baixas (ensino básico), que enfrentam as
piores condições no mercado de trabalho,
revelam um interesse muito menor pela for-
mação contínua do que os cidadãos da UE

que se encontram em condições semelhantes.

O interesse pela formação contínua também
está relacionado com o grau de importân-
cia que cada um atribui ao que aprendeu
na escola e ao que aprendeu na prática e
noutras acções de formação. Segundo os es-
tudos efectuados (SIALS, 1998), os checos
atribuem a mesma importância à  formação
contínua e às competências adquiridas com
a prática do que aos conhecimentos adqui-
ridos na escola. No entanto, para os tra-
balhadores dos Estados-Membros da UE, a
formação contínua apresenta mais vanta-
gens do que os conhecimentos adquiridos
na escola. Quase 27  % dos checos que par-
ticiparam no estudo ISSP - o maior núme-
ro de participantes entre todos os países en-
volvidos - afirmaram que o que aprenderam
na formação inicial é mais importante do
que aquilo que aprenderam na prática e na
formação contínua. Significa isto que, ao
contrário do que acontece em outros países,
os checos não consideram muito importantes
as vantagens da  formação contínua.

O facto de se considerar que a  formação
inicial tem uma maior influência sobre o de-
senvolvimento profissional do que a  for-
mação contínua também se reflecte nas
atitudes dos jovens relativamente à formação
no local de trabalho. Inquéritos em que par-
ticiparam jovens trabalhadores (Burda et al.,
2003) revelaram que, embora a importância
da  formação contínua para o desempen-
ho profissional seja reconhecida de uma ma-
neira geral (mais de metade dos participantes),
na realidade apenas uma reduzida proporção
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O que é importante para o emprego Quadro 5

A formação contínua e a prática Têm ambas a mesma importância A escola é mais importante
são mais importantes

França 64,26 31,08 4,65

Itália 56,72 31,30 11,97

Suécia 55,95 35,72 8,32

Eslovénia 52,44 37,97 9,59

Noruega 51,40 38,45 10,16

Alemanha (antiga RFA) 50,98 38,16 10,86

Alemanha (antiga RDA) 47,13 42,15 10,73

Chipre 40,89 47,70 11,41

Espanha 32,49 51,89 15,62

Portugal 32,38 50,92 16,70

Hungria 28,30 59,00 12,70

República Checa 24,07 49,25 26,68

Fonte: International Social Survey programme (Programa Internacional de Inquéritos Sociológicos, ISSP), 1997

(9) O que explica 38  % da variân-
cia. Nos Estados-Membros da UE,
as diferenças oscilam entre os 20 e
os 30  %.

(10) Fonte: Education at a Glance,
OCDE, 2002 - dados do Inquérito
internacional sobre a literacia dos
adultos 1994-98.
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dos trabalhadores participou em acções de
formação contínua. Três quartos da popu-
lação jovem economicamente activa não fre-
quentam acções de formação contínua ou
apenas as frequentam raramente. Os res-
tantes 25  % despendem menos de 12 horas
por ano em acções de  formação contínua,
o que não chega a uma hora por mês.

O grau de motivação pessoal para aprender
cada vez mais é muito reduzido: dois terços
dos jovens que participam em acções de
formação contínua apenas o fazem por su-
gestão da entidade patronal. A abordagem
passiva à aquisição e actualização perma-
nente de capacidades e conhecimentos está
bem patente nas razões apresentadas para
justificar a não participação em acções des-
ta natureza. Uma grande percentagem de jo-
vens considera que a  formação contínua
é desnecessária (quase 13  % dos que têm
formação superior e mais de 32  % dos ti-
tulares de certificados profissionais) ou afir-
ma que não participa porque não teve opor-
tunidade (41  % dos que têm formação su-
perior e 51  % dos que apenas têm o ensi-
no básico). Os jovens com habilitações mais
elevadas apresentam um maior grau de mo-
tivação, o mesmo acontecendo com o sexo
feminino. Os grupos com um nível de qua-
lificação mais elevado apresentam maiores
taxas de participação na formação contínua
e dedicam mais tempo a essas actividades.
Esta situação parece agravar ainda mais as
diferenças entre os diversos grupos da po-
pulação com diferentes níveis de qualifi-
cação. Além disso, é possível que as pes-
soas que consideram que os seus conheci-
mentos e competências são adequados se-
jam aqueles que mais necessitam de os aper-
feiçoar.

Conclusões 

A atitude da população checa face à edu-

cação é aparentemente muito positiva, mas
o valor que lhe atribui como factor que contri-
bui para o sucesso na vida é inferior à mé-
dia. Este facto pode ser comprovado pelo
aumento substancial da taxa de participação
na  formação inicial na década de 1990 -
apesar da capacidade limitada do ensino su-
perior - e pela alteração da estrutura das vias
de ensino. Os jovens preferem normalmente
o ensino secundário com maturita (ISCED
3A), que facilita o ingresso no ensino su-
perior, em detrimento da formação profis-
sional sem maturita (ISCED 3B).

Além disso, a população checa sobrevalo-
riza claramente a  formação inicial e a sua
importância em termos de perspectivas de
emprego. Por outro lado, subestima o valor
da formação contínua. A falta de motivação
pessoal e a baixa taxa de participação na
formação contínua comprovam esta postu-
ra da população. Uma das razões para tal é
o facto das entidades empregadoras não re-
conhecerem a equivalência entre os certi-
ficados dos cursos de formação contínua e
os da formação inicial, o que contribui pa-
ra a diminuição do prestígio da formação
contínua. O aumento do nível de qualida-
de e da taxa de participação na aprendiza-
gem ao longo da vida, bem como a interli-
gação entre a formação inicial e a formação
contínua são tarefas de elevada prioridade
para a política educativa na RC.

O sistema educativo checo é muito selecti-
vo. Este facto é demonstrado pelo nível
reduzido de mobilidade educativa ascen-
dente e pelo impacto comprovado do en-
quadramento sócio-cultural da família sobre
o desempenho escolar. Os pais têm fortes
expectativas de que os seus filhos atinjam
um nível de qualificação superior ao seu.
Para que essas expectativas sejam satisfei-
tas, é necessário desenvolver substancial-
mente o ensino superior, em particular, e
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Percepção da importância da  formação contínua para o desempenho profissional / Quadro 6
Atitude da população jovem economicamente activa segundo o nível de qualificação

No que diz respeito ao desempenho Nível de qualificação

profissional, a  formação contínua é: Ensino básico Ensino secundário maturita Ensino secundário com maturita Ensino superior

Muito importante 41,5 8,9 26,7 48,6

Importante 41,5 31,3 38,8 41,6

Pouco importante 33,0 44,3 26,1 9,7 

Não importante 25,4 15,5 8,4 9,7

Nota: Tendo em conta os valores reduzidos, procedeu-se à soma das respostas positivas na categoria de “Ensino básico” e das respostas 
negativas na categoria de “Ensino superior”.
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zdroju° v České republice [Obstáculos ao desen-
volvimento dos recursos humanos na República
Checa]. In Podkladové studie k projektu Strate-
gie rozvoje lidských zdroju°. Praga: Národní vz-
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programu° z hlediska zaměstnatelnosti absolventu°.
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Lidské zdroje v České republice 1999 [Recursos hu-
manos na República Checa 1999] / Národní vz-
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Matěju°, P.; Tuček, M.; Rezler, L. Rodina ´89 Zdro-
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dělavání [Atitude dos jovens face à educação].
Praga: Středisko vzdělávací politiky, 1997.
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O artigo dá uma visão glo-
bal das questões de desen-
volvimento do EFP na Eslo-
vénia, colocando a tónica no
período de transição. É de-
monstrado como o sistema
dual foi gradualmente subs-
tituído pelo sistema escolar
e as dificuldades que a sua
reintrodução enfrenta. Mos-
tra ainda que, apesar da mo-
dernização do EFP influen-
ciada pela adesão à UE, se ob-
serva um desvio das gerações
mais novas da formação pro-
fissional para o ensino geral
que promete um ensino su-
perior e uma maior mobili-
dade social. Vários factores
podem explicar estas ten-
dências: valorização do tra-
balho, transição para os ser-
viços, declínio demográfico
e rede de escolas. As formas
como o EFP se pode ajustar a
estas mudanças. são subli-
nhadas em termos da sua mo-
dernização futura, permitin-
do a transição para o ensi-
no superior, colocando a tóni-
ca na informação e na orien-
tação profissional e numa
abertura a adultos e imi-
grantes.

Breve historial

Até 1918, a história da educação e formação
profissional (EFP) na Eslovénia desenvol-
veu-se a par da história do sistema austríaco,
na medida em que grande parte do território
esloveno pertencia ao Império Austro-Húnga-
ro. Ainda não há muito tempo se ouviam as
pessoas mais idosas contar que os seus avós
tinham sido ensinados pelos seus bisavós,
nas quintas onde tinham nascido, que eram
auto-suficientes, ou por mestres artesãos em
oficinas artesanais. As oportunidades de for-
mação nas escolas eram bastante limitadas.
Quem fosse ambicioso e pretendesse tor-
nar-se mestre artesão tinha de viajar e tra-
balhar durante alguns anos com vários artesãos
antes de conseguir abrir o seu próprio es-
tabelecimento. 

É possível calcular o número de formandos
com base no número de trabalhadores in-
dustriais e artesanais existentes nas duas
principais regiões eslovenas, Kranjska e Šta-
jerska do Sul, nos anos 1825 e 1912, confor-
me indicado no quadro 1.

Entre as duas guerras mundiais, altura em
que grande parte do território esloveno in-
tegrava a ex-Jugoslávia, a formação profis-
sional era ministrada em escolas profissio-
nais de nível inferior e superior, sendo as
principais de cariz comercial, agrícola e ar-
tesanal/industrial. O número de jovens ins-
critos em cursos de formação era relativa-
mente reduzido. Em 1931, o sector agríco-
la ocupava 61 % da população activa (Kram-
berger, 1999, p. 55; 160) e os camponeses
raramente matriculavam os seus filhos em
escolas profissionais depois de estes terem
concluído o ensino geral obrigatório.

Após a Segunda Guerra Mundial, a Eslové-
nia continuou a fazer parte da Jugoslávia,
passando a ser uma das suas repúblicas
federais. No período que antecedeu o ano
de 1990 a EFP foi influenciado por dois fac-
tores importantes. Em primeiro lugar regis-
tou-se uma rápida industrialização, como o
indica a proporção da população activa afec-
ta ao sector agrícola, que sofreu uma re-
dução de 61 %, em 1931, para 26 % em 1971,
e para 15 % em 1991. Em segundo lugar
houve uma intervenção do regime comu-
nista visando substituir a economia planifi-
cada pela regulação do mercado, em to-
dos os domínios, incluindo o emprego e a
educação.

Segundo Tome (1998), a primeira fase de
desenvolvimento após a Segunda Guerra
Mundial prolongou-se até finais da década
de 60. Inicialmente, preservou-se o antigo
sistema dual, em que os alunos passavam
dois dias por semana na escola e quatro com
os seus empregadores. Os organismos públi-
cos estabeleceram normas e regulamenta-
ram o papel dos aprendizes, das escolas e
dos empregadores. Por exemplo, os apren-
dizes auferiam um salário modesto e os em-
pregadores eram obrigados a empregá-los
após a conclusão com êxito da sua formação,
pelo menos por um curto período de tem-
po. As câmaras de comércio foram também
incluídas no processo e encarregadas de or-
ganizar os exames importantes. Porém, a
formação passou a ser cada vez mais mi-
nistrada em escolas oficinais e cada vez me-
nos nas empresas. Com vista a substituir a
formação no local de trabalho foi introdu-
zido em 1968 um programa de estágios que
veio facilitar o processo de transição da
escola para a vida activa.
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cada vez menor pela
EFP na Eslovénia

Ivan Svetlik
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lecciona e participa
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Na década de 70, continuou a verificar-se a
tendência para intensificar o papel da for-
mação ministrada nas escolas. Registou-se
também uma tendência para a unificação do
ensino secundário: os programas de formação
passaram a ter uma componente de conhe-
cimentos generalistas cada vez maior e os
programas generalistas passaram a orientar-
se para a obtenção de qualificações específicas,
destinadas a facilitar a obtenção de um di-
ploma que permitisse a transição para o mer-
cado de trabalho, e não apenas a prosse-
cução dos estudos. Esperava-se que os jo-
vens ingressassem mais cedo na vida activa,
para mais tarde regressarem ao sistema es-
colar. Na década de 80, altura em que foi im-
plementado o sistema de ensino e formação
orientado para a carreira, os reformistas
começaram de novo a chamar a atenção pa-
ra a importância de a formação ser minis-
trada nas empresas. As suas exigências não
foram, contudo, atendidas, pelo facto de a
educação em contexto escolar não facultar
conhecimentos suficientes que servissem de
base à formação prática e pelo facto de as
empresas públicas, que estavam a mergu-
lhar numa crise cada vez maior, não terem
condições económicas para acolher apren-
dizes. Além disso, os pequenos produtores
e artesãos do sector privado não estavam au-
torizados a participar nestas acções de for-
mação. A EFP passou a basear-se mais nas
escolas, afastando-se como nunca do am-
biente laboral. Contudo, havia uma política
que visava manter em escolas profissionais
70 % dos jovens matriculados (Tome, 1998).

As escolas secundárias unificadas foram
alvo de críticas vindas de diversos quadrantes.
Atribuía-se a perda de qualidade do sistema

generalista de ensino à abolição das esco-
las secundárias de ensino generalista (gim-
nazija). Os alunos não eram suficientemente
bem preparados para prosseguir os seus es-
tudos numa universidade. Ao mesmo tem-
po, os empregadores revelavam alguma in-
satisfação com o nível de formação dos jo-
vens que haviam concluído o ensino se-
cundário. Um estudo realizado para ava-
liar a adequação dos programas de qualifi-
cação a determinadas profissões revelou
uma quebra de 38,8  %, em 1981, para 
34,8  % em 1991 (Kramberger, 1999, p. 63).
Tais valores evidenciam a desadequação
entre as qualificações escolares e os requi-
sitos profissionais. Para suprir estas lacunas,
a partir de finais da década de oitenta pro-
cedeu-se à reintrodução gradual dos gim-
nazija e do sistema dual de EFP, em função
das necessidades dos pequenos empresários
do sector privado. Era esta a situação da EFP
em 1991, quando a Eslovénia se tornou in-
dependente.

Podemos resumir a evolução da EFP nos 45
anos que se seguiram à Segunda Guerra Mun-
dial afirmando que se verificou uma ten-
dência para o afastamento do sistema dual,
no qual os empregadores privados desem-
penhavam um papel importante. Este afas-
tamento foi compreensível, uma vez que os
pequenos produtores do sector privado fo-
ram marginalizados pela confiscação de pro-
priedades privadas, pelos entraves adminis-
trativos colocados à iniciativa empresarial
privada e pelo aumento da participação do
Estado no sector industrial. As novas insta-
lações fabris foram equipadas com uma tec-
nologia de produção relativamente simples,
que requeria sobretudo uma mão-de-obra
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Número de trabalhadores dos sectores industrial e artesanal em Quadro 1
Kranjska e Štajerska do Sul, em 1825 e 1912

REGIÕES 1825 1912

Kranjska 6 633 36 230

Štajerska Meridional 22 702 42 333

Fonte: Šorn, 1974

Distribuição percentual da população activa na Eslovénia Quadro 2
por sectores de actividade no período 1931 - 2000

1931 1971 1991 2000

Agricultura 61 26 15 11

Indústria 21 34 45 38

Serviços 18 40 40 51

Fonte dos dados relativos a 1931 e 1971: Kramberger, 1999, p.160
Fonte dos dados relativos a 1991 e 2000: Ignjatović, 2002, p.180
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não qualificada ou semiqualificada, com pou-
ca necessidade de formação. Acreditava-se
que as poucas competências necessárias
ao desempenho destas tarefas simples po-
diam ser adquiridas em escolas oficinais ou
nas empresas, quando os novos trabalha-
dores eram contratados. Em comparação com
o sistema dual, a EFP ministrada em contex-
to escolar era mais fácil de organizar e pla-
near, sendo também mais económica para o
Estado e para as empresas.

A EFP no período de transição

Reestruturar através de regulamentação

Os primeiros anos da transição saldaram-se
no aumento do fosso existente entre o siste-
ma de ensino geral e o sistema de ensino e
formação profissional. Esta matéria acabou
por ser regulamentada em 1996 pela nova lei
do ensino (www.mszs.si/eng/). As carac-
terísticas fundamentais do novo sistema são
uma elevada centralização e maior varieda-
de de oportunidades de ensino e formação.
Tal como demonstrado no quadro 1, existe,
por um lado, um sistema escolar de ensino
geral composto por gimnazija que prepara
os alunos para continuarem os estudos na
universidade e, por outro, o sistema dual, que
ministra uma formação orientada para as 
várias profissões relacionadas com os pe-
quenos estabelecimentos artesanais e indus-
triais. Contudo, é também possível optar por
gimnazija profissionais, escolas técnicas ou
ainda por uma formação profissional minis-
trada em escolas. Além disso, concluídos qua-
tro anos de ensino secundário, os alunos po-
dem também prosseguir os seus estudos nas
novas escolas superiores de ensino profis-
sional (The Education, 2000). Estas alternati-
vas podem parecer excessivas para um pe-
queno país que, há duas décadas, tinha de
preparar anualmente o ingresso de mais de
30 000 jovens, número que caiu actualmen-
te para menos de 20 000 (SO, 2003).

Prestou-se especial atenção ao sistema dual
baseado no estabelecimento de parcerias,
que havia sido reintroduzido ainda durante
a década de 80. Três motivos relacionados
entre si conduziram a este desfecho:

❑ a forte influência dos sistemas de ensi-
no e formação alemão e austríaco;

❑ a nostalgia pelo desaparecimento do sis-
tema dual existente antes da Segunda Guer-
ra Mundial e no imediato pós-guerra;

❑ a influência crescente do sector privado,
e especialmente dos pequenos empresários
e artesãos, cujas aspirações são veiculadas
pelas respectivas câmaras de comércio.

A reforma curricular teve início em 1996 (Iz-
hodišča..., 1996), tendo como objectivo mo-
dernizar os programas de ensino através da
introdução de métodos modernos e de uma
melhor adequação às necessidades do mer-
cado de trabalho. Infelizmente, o sistema de
ensino e formação profissional não registou
grandes mudanças. A reforma apenas confir-
mou a “dupla dualidade” da EFP, compro-
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vando o paralelismo entre os programas
duais (que combinavam a formação em em-
presas com o ensino escolar) e os progra-
mas baseados na escola (com o ensino aca-
démico a ser ministrado nas salas de aula e
a componente formativa nas escolas ofici-
nais). O modelo dos dois programas foi for-
temente influenciado por generalistas, le-
vando os programas duais de carácter pro-
fissional a consagrarem 18 % do tempo às
chamadas matérias generalistas e cerca de
15 % a formação teórica, contra respecti-
vamente 29 % e 28 % nos programas de ca-
riz exclusivamente escolar (Mavsar, 1998; Iz-
hodišča..., 1996). As escolas profissionais
têm sido criticadas por representarem o que
de pior havia nos gimnazija, cujos alunos
revelavam algumas deficiências na aquisição
de competências profissionais. Além disso,
os métodos de ensino não registaram mu-
danças significativas.

A dimensão europeia

A Eslovénia tornou-se candidata à adesão à
UE em meados da década de 90. Tal pre-
tensão exigiu a realização de certos ajusta-
mentos nos domínios económico, social e
político. Consequentemente, parte impor-
tante de dois programas (Phare MOCCA,
2000) iniciados em 1998 foi consagrada à
avaliação e desenvolvimento da formação
profissional e da educação de adultos. Uma
análise crítica da EFP, realizada por vários
peritos eslovenos e estrangeiros e orienta-
da pela Fundação Europeia para a Formação
(FEF), revelou que:

❑ o ensino  e a formação na Eslovénia, in-
cluindo a EFP, eram demasiado centraliza-
dos e minuciosamente regulamentados a
nível nacional. A capacidade de resposta da
EFP às necessidades dos empregadores era
bastante reduzida e o respectivo período de
ajustamento demasiado longo;

❑ os programas de EFP mantiveram-se  mui-
to tradicionais, sendo compostos por três
blocos: disciplinas de carácter generalista,
tais como matemática, física, línguas mater-
na e estrangeiras, história e geografia; dis-
ciplinas de carácter profissional orientadas
para áreas profissionais específicas; e for-
mação prática em escolas oficinais e/ou em-
presas. A articulação entre estes blocos era
deficiente. A estrutura curricular e os méto-
dos frontais de ensino não conseguiam pro-
porcionar a necessária integração de conhe-
cimentos nem o desenvolvimento de com-

petências fundamentais ou profissionais, tais
como a capacidade de resolução de pro-
blemas e as capacidades de comunicação e
aprendizagem. Esta situação era pouco mo-
tivante em termos de aprendizagem;

❑ os programas de EFP eram essencial-
mente orientados para os jovens, revelan-
do-se desajustados para a população adul-
ta, que só raramente não se via obrigada a
interromper os estudos durante três ou mais
anos. Além disso, os conhecimentos e qua-
lificações adquiridos fora do sistema de en-
sino formal não eram reconhecidos pelo Es-
tado nem pelas escolas;

❑ apesar de o programa dual e o progra-
ma baseado na escola conduzirem às mes-
mas qualificações profissionais, os conheci-
mentos e competências dos alunos que
concluíam os dois programas eram dife-
rentes.

Como resultado imediato da avaliação da
EFP, o ministro do Trabalho, da Família e
dos Assuntos Sociais criou um grupo de per-
itos com o objectivo de preparar uma lei
sobre as qualificações profissionais nacio-
nais (Zakon..., 2003), a qual foi aprovada
pelo Parlamento no Outono de 2000. Com
esta lei pretendia-se definir o processo de
desenvolvimento e verificação dos padrões
nacionais de formação profissional e, em
particular, promover o reconhecimento públi-
co dos saberes e qualificações informais e
não formais adquiridos pelas pessoas que
cumprissem esses referenciais. Os critérios
nacionais de formação profissional servem
também de base à preparação dos progra-
mas de EFP. São criadas duas alternativas
para a obtenção das mesmas qualificações:
ensino e formação formal nas escolas, ou
no sistema dual, e certificação de conheci-
mentos adquiridos anteriormente. Uma vez
que os programas de EFP são normalmen-
te concebidos com base em mais do que um
critério de formação profissional, os in-
divíduos com determinadas qualificações re-
conhecidas pelo Estado podem usufruir de
tal reconhecimento nas escolas, através da
sua integração num futuro programa de EFP.
De igual modo, os conhecimentos adquiri-
dos nas escolas devem ser considerados
aquando da certificação das qualificações
nacionais, em caso de abandono prematu-
ro de um programa. Contudo, as qualifi-
cações certificadas não conduzem automa-
ticamente a habilitações literárias superiores.
Para tal é necessário que o ensino seja mi-
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nistrado nas escolas e tenha uma ênfase
na componente geral de ensino.

A lei eslovena sobre as qualificações pro-
fissionais levou dois anos a ser aplicada, por
um lado pela necessidade de serem criadas
diversas instituições para que a mesma pro-
duzisse efeitos e, por outro, pelos esforços
envidados para dar resposta às preocupações
dos empregadores e sindicatos com os res-
pectivos custos. O sistema ficou totalmente
operacional em 2003 e levou à aceitação de
um maior número de novos critérios de com-
petências profissionais e à certificação e atri-
buição das primeiras qualificações nacionais
em domínios como processos de fabrico far-
macêutico, prestação de cuidados domici-
liários e produção agrícola especializada.

A avaliação do programa Phare MOCCA le-
vou também o Conselho Nacional de EFP a
decidir preparar novas directrizes para o de-
senvolvimento de programas de EFP, que
foram aprovadas em Outono de 2001 (Iz-
hodišča..., 2001). As novas directrizes exi-
gem um planeamento curricular e métodos
de EFP substancialmente diferentes. São qua-
tro as principais alterações:

❑ variação dos currículos, de forma a que
cerca de 20 % dos programas de EFP não
sejam definidos a nível nacional mas pelas
próprias escolas, em colaboração com os
respectivos parceiros regionais e/ou secto-
riais. Com esta medida pretende-se adequar
os programas às necessidades dos empre-
gadores, preservando simultaneamente al-
guns critérios comuns, e permitir uma mu-
dança mais rápida sem procedimentos mo-
rosos de âmbito nacional; 

❑ ministrar  conhecimentos e qualificações
integrados, permitindo aos alunos desen-
volver as competências necessárias à reso-
lução dos problemas em situações reais de
trabalho e do quotidiano. Os currículos es-
truturados em torno do sujeito são abando-
nados em proveito da criação de várias si-
tuações de aprendizagem, em que a formação
prática e o ensino e a explicação teóricos
ocorrem em simultâneo. Pretende-se, assim,
motivar os alunos que não demonstrem in-
teresse pelo ensino em salas de aula;

❑ modularização dos programas de ensi-
no, de forma a criar um módulo para cada
referencial de formação profissional que sir-
va de base a um programa. A modularização
deverá permitir aos alunos, especialmente

adultos, prosseguir os seus estudos por fases,
integrar e abandonar um determinado pro-
grama sem que fiquem prejudicados, com-
binar módulos, obter a certificação dos conhe-
cimentos adquiridos na escola, integrar ou-
tros programas com qualificações certifica-
das e prosseguir posteriormente os seus es-
tudos, etc.; 

❑ eliminar as diferenças existentes entre
os programas do sistema dual e os do sis-
tema baseado na escola. Os critérios deverão
aproximar-se do sistema dual, que dá maior
ênfase à formação prática.

A implementação destas medidas não foi
fácil, tendo-se deparado com dois grandes
obstáculos. O primeiro teve a ver com a fal-
ta de conhecimentos e experiência em ter-
mos de modularização e de planeamento
curricular alternativo não estruturado em
função do sujeito. A divisão dos programas
em módulos mais pequenos é fácil. Contu-
do, se esses módulos tiverem como objec-
tivo fornecer aos alunos competências alar-
gadas passíveis de serem utilizadas em si-
tuações reais de trabalho antes da conclusão
do programa, a tarefa torna-se muito mais
difícil, o que vem complicar a organização
do processo de ensino. Ainda mais difícil
e invulgar é a integração de disciplinas
tradicionais em currículos estruturados pa-
ra a resolução de problemas. A implemen-
tação desta medida obrigará os professores
a alterar os seus métodos tradicionais de en-
sino. Além disso, para elaborarem 20 % dos
seus programas as escolas precisam da co-
laboração de parceiros, os quais nem sempre
estão devidamente identificados em todas
as regiões. Necessitam também de uma maior
autonomia do que aquela permitida por um
sistema altamente centralizado.

Para ultrapassar estas dificuldades o Minis-
tério da Educação, das Ciências e do Des-
porto lançou um programa especial de de-
senvolvimento para implementar novas di-
rectrizes. Vários grupos de peritos eslove-
nos e estrangeiros, em colaboração com
os estabelecimentos de ensino, concentra-
ram a sua atenção em questões específicas
de desenvolvimento. No final de 2003 fo-
ram reformulados e apresentados ao Con-
selho Nacional de EFP os dois primeiros pro-
gramas, relativos aos trabalhadores da indústria
vidreira e da reparação automóvel.

O segundo obstáculo revelou-se ainda mais
delicado. Os generalistas têm-se manifes-
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tado vivamente contra estas medidas, acu-
sando a nova abordagem de prejudicar o
conhecimento generalista e reflexivo a fa-
vor de qualificações e competências fun-
cionais, que mudam com frequência e não
permitem aos alunos prosseguirem os seus
estudos (Muršak, Vidmar, 2001). As novas
directrizes têm sido fortemente criticadas,
apesar de, por enquanto, as mudanças no
sistema de EFP apenas se aplicarem aos pro-
gramas de formação profissional de três anos
e deixarem praticamente inalterados os pro-
gramas técnicos de quatro anos. Os críticos
mostram-se renitentes em aceitar que os jo-
vens matriculados em programas de EFP ma-
nifestem geralmente pouca motivação pa-
ra disciplinas de carácter generalista e os
conhecimentos gerais possam ser mais bem
transmitidos sob a forma de competências
fundamentais (Key Competences, 2002), bem
como através de métodos de resolução de
problemas, representação de papéis ou ou-
tros métodos integrados. Parece que os pro-
fessores de cadeiras generalistas receiam vir
a perder os seus empregos e terem de se
submeter a uma eventual reconversão pro-
fissional.

Tendências actuais

A par das tentativas de adequar a EFP às
constantes mudanças em termos de neces-
sidades do mercado de trabalho e expe-
riências dos Estados-Membros, os núme-
ros que revelam o interesse pela EFP e a
participação nos seus respectivos programas
estão longe de ser animadores. O quadro 3
revela uma diminuição do número de jo-
vens matriculados em escolas profissionais
e técnicas ao longo da década de 90 e pos-
teriormente, ao contrário do que aconteceu
com o sistema de ensino geral. As escolas
profissionais foram obrigadas a reduzir o
número de turmas e, recentemente, come-
çaram a reorganizar o seu sistema de ensi-
no, juntando grupos de alunos matriculados
em programas diferentes quando têm as mes-
mas aulas, ou aulas idênticas, ao mesmo
tempo. O problema tende a agravar-se, so-

bretudo pelo facto de a rede de escolas pro-
fissionais se encontrar relativamente dispersa.
A perda do apoio por parte das autoridades
locais tem levado o Ministério da Educação,
das Ciências e do Desporto a hesitar em en-
cerrar ou fundir as escolas sem viabilidade. 

Várias razões poderão ter levado os alu-
nos a preterir o sistema de formação pro-
fissional. Algumas parecem ser bastante pro-
fundas e difíceis de alterar substancial-
mente através de medidas políticas.

A primeira razão prende-se com o pouco
valor atribuído às profissões manuais, que
está profundamente enraizado na nossa cul-
tura e que pouco mudou desde a antiga ci-
vilização grega. O protestantismo teve uma
influência relativamente reduzida na Eslo-
vénia e o período socialista mais não fez do
que fazer prevalecer este juízo de valor. Ain-
da hoje os pais dizem aos seus filhos: “Se
não estudarem terão de ir trabalhar!” Esta
mentalidade ainda não mudou, apesar de
várias profissões já utilizarem as novas tec-
nologias, que facilitam o trabalho e o tor-
nam mais interessante. Em 1968, numa lis-
ta de 14 profissões, os trabalhadores alta-
mente qualificados ocupavam o 9.º lugar da
escala de prestígio, enquanto os artesãos
surgiam em 11.º e os trabalhadores não qua-
lificados no último lugar (Toš, 1997). Vinte
e sete anos mais tarde a situação não me-
lhorou. Numa lista de 22 profissões, os tra-
balhadores qualificados obtiveram o 19.º lu-
gar e os trabalhadores não qualificados e
vendedores ocuparam, respectivamente, os
21.º e 22.º lugares. Apenas a posição dos
artesãos melhorou, surgindo estes agora em
13.º lugar (Toš, 1999). Um terço dos pais
considera as escolas profissionais pouco
prestigiantes (Čakš, 2001), uma opinião que
provavelmente é partilhada pelos profes-
sores, que influenciam fortemente os per-
cursos educativos dos seus alunos.

A segunda razão prende-se com a ascensão
social intergeracional, para a qual a edu-
cação formal proporciona  as melhores opor-
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Alteração da estrutura estudantil no ensino secundário Quadro 3
esloveno durante a década de 90 (expressa em percentagem)

Tipos de estabelecimentos de ensino 1995/96 1999/00 2002/03

Gimnazija - escolas de ensino generalista 21,7 32,5 36,2

Escolas técnicas - 4 anos 36,3 29,8 32,8

Escolas profissionais - 2-3 anos 42,0 37,8 30,9

Fonte: Cek, Vranješ, 2003
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tunidades. Quase todos os estudos efectua-
dos sobre a influência da educação nas re-
munerações, na propriedade, no nível de
vida, no prestígio, etc., revelam uma cor-
relação positiva (Quality of life in Slove-
nia, 1996). É compreensível que os jovens,
bem como os seus pais, desejem progredir
na escala educativa. É este o motivo que le-
va os diplomados das escolas profissionais
de nível inferior a quererem prosseguir os
seus estudos em escolas de nível médio e
os diplomados destas escolas a matricula-
rem-se em escolas politécnicas ou em uni-
versidades. Enquanto canal de ascensão so-
cial, a educação formal teve um papel pre-
ponderante no período socialista, quando
os obstáculos ideológicos e administrati-
vos não deixavam espaço à iniciativa em-
presarial.

Uma consequência da mobilidade ascen-
dente tem a ver com o facto de os empre-
gos classificados nos níveis inferiores da es-
cala profissional estarem ocupados por imi-
grantes e grupos marginais, o que os torna
ainda menos populares. Na Eslovénia este
tipo de emprego pode ser encontrado no
sector da construção civil, na indústria mi-
neira e nos serviços públicos (ESS, 2003).
As populações locais demonstram pouco in-
teresse pela formação nestas áreas, que é
normalmente procurada por filhos dos imi-
grantes e por pessoas com dificuldades de
aprendizagem. 

A terceira razão surgiu durante o período de
transição. A economia eslovena, outrora al-
tamente industrializada, foi-se transforman-
do numa economia de serviços. No período
de 1991 a 2000 verificou-se uma redução da
população activa nos sectores agrícola e in-
dustrial, ao contrário do que aconteceu com
o sector dos serviços, conforme se pode ver
no quadro 2 (Ignjatović, 2002, p.180). Esta
mudança deveu-se ao encerramento de várias
empresas nos sectores da metalurgia, têx-
teis, transformação de madeiras, etc., o que
influenciou fortemente a escolha das esco-
las por parte dos jovens e dos seus pais. Os
programas profissionais que conferem qua-
lificações técnicas nos sectores dos têxteis,
marroquinaria, metais, etc., estão, por isso,
a perder alunos, ao passo que os programas
orientados para o sector dos serviços, que
contemplam profissões como cabeleireiro,
vendedor ou funcionário administrativo,
continuam a ser atractivos. Importa referir
que a reacção dos jovens e dos pais é ge-
ralmente desproporcionada e não selectiva,

o que leva a que os restantes empregos nas
indústrias reestruturadas, que ainda podem
oferecer boas oportunidades de carreira e
um trabalho motivador, sejam habitualmente
ignorados.

A influência do crescimento do mercado de
trabalho e da flexibilidade profissional são
também factores a ter em conta. A formação
profissional é frequentemente acusada de
ser demasiado circunscrita e especializada,
proporcionando uma base deficiente para
permitir a mobilidade profissional num agi-
tado mercado de trabalho. Prevalece a opi-
nião de que o ensino generalista propor-
ciona melhores oportunidades para exercer
profissões alternativas quando desaparecem
profissões já existentes.

No que diz respeito à oferta de formação, o
declínio demográfico tem sido um factor im-
portante na redução do interesse pela for-
mação profissional. Nos anos lectivos de
1995/96 a 2000/01 registou-se uma quebra
de 13 % no número de jovens que havia en-
trado para o ensino secundário (Cek, Vranješ,
2002). Dado que não se verificaram mu-
danças significativas nos programas de en-
sino e formação profissional e que o núme-
ro de vagas para professor não baixou, têm
sido os gimnazija, que gozam de maior
prestígio, a conseguir atrair um maior núme-
ro de alunos. Os jovens que outrora não po-
diam aspirar a integrar um tal programa vêem
agora surgir uma oportunidade. Esta situação
afectou a qualidade do programa dos 
gimnazija e contribuiu para o abandono
das escolas profissionais numa escala su-
perior às necessidades. Uma intervenção do
Estado que vá contra as aspirações dos jo-
vens e dos seus pais é considerada uma
questão muito delicada, quiçá mesmo im-
possível.

As expectativas relacionadas com a inte-
gração do sistema dual na EFP acabaram
também por sair goradas quanto ao núme-
ro de alunos cativados. Os desejos de tor-
nar este sistema o principal meio de mi-
nistrar ensino e formação profissional não
se concretizaram (Medveš, 1999). Em 2000
previa-se que 36 % da totalidade dos alunos
matriculados em cursos de EFP estivessem
inscritos no sistema dual. Contudo, no ano
lectivo de 2001/02 o sistema atraiu apenas
11 % dos alunos. Esta situação não se de-
veu à falta de programas de EFP nem à
falta de postos de formação disponibiliza-
dos pelos empregadores. Em 2000 os can-

Cedefop

49

REVISTA EUROPEIA

Journal PT Nr 33.qxd  23-05-05  10:51  Page 49



didatos foram apenas suficientes para preen-
cher as vagas de 19 dos 29 programas dis-
poníveis. No ano lectivo de 2001/02 apenas
cerca de 40 % dos postos de formação dis-
ponibilizados foram preenchidos (Meglič,
2003).

Segundo Meglič (2003), uma das razões pe-
las quais o sistema dual ficou aquém das
expectativas prende-se com a concorrên-
cia do ensino em escolas. Uma vez que os
alunos podem adquirir as mesmas qualifi-
cações em ambos os percursos, as esco-
las desencorajam-nos deliberadamente de
optar pelo sistema dual. O sistema educa-
tivo ministrado em escolas proporciona
mais horas de ensino, o que aumenta o
número de vagas para professores. Se as
escolas de ensino generalista conseguem
atrair mais alunos do que as escolas pro-
fissionais, resta a estas competir com o sis-
tema dual. 

Mas pode haver ainda outras razões:

❑ 20 % dos pais consideram que as opor-
tunidades de continuar os estudos após a
conclusão do percurso dual são inferiores
às oportunidades proporcionadas  pelo sis-
tema escolar (Čakš, 2001). Estes receios são
infundados, uma vez que, em 2002, 56 %
dos alunos prosseguiram os seus estudos
e apenas 30 % decidiram ingressar no mer-
cado de trabalho (Meglič, 2003);

❑ alguns empregadores podem hesitar em
aceitar formandos pelo facto de recearem
perder o seu investimento no caso de estes
decidirem prosseguir os seus estudos em
vez de continuar a trabalhar;

❑ apesar de o Governo e a Câmara de Co-
mércio terem acordado em partilhar os cus-
tos de formação do sistema dual, esta questão
tem sido várias vezes colocada pelos em-
pregadores, o que indica que estes não consi-
deram justificada a sua contribuição; 

❑ outro motivo poderá ter a ver com o fac-
to de os programas de EFP no sistema dual
estarem  orientados para o exercício de pro-
fissões ainda menos apelativas  do que aque-
las proporcionadas pelo sistema escolar.
Entre estas poderão incluir-se profissões em
áreas tradicionais como a relojoaria, a ouri-
vesaria, o fabrico de aparelhos de aqueci-
mento, etc.; 

❑ algumas empresas de pequena dimensão

são demasiado especializadas para que o
seu ambiente de trabalho proporcione  boas
oportunidades de formação. Por esse mo-
tivo, nem estas empresas desejam disponi-
bilizar postos de trabalho nem os forman-
dos querem ser formados nelas.

Questões a debater

Aparentemente, a tendência para obter ha-
bilitações literárias superiores e escolher em-
pregos no sector dos serviços é muito for-
te. Esta situação não resulta apenas da ofer-
ta mas também da procura. Em comparação
com outros Estados-Membros que possuem
sistemas educativos mais avançados, a po-
pulação activa eslovena apresenta baixas ha-
bilitações literárias. Em 2002 apenas 17 %
da população em idade activa (15 - 64 anos)
possuía habilitações superiores (ISCED 5-7)
(Cek, Vranješ, 2003). O maior parceiro
económico da Eslovénia, a Alemanha, apre-
sentava uma percentagem de 23 %, enquanto
que os países nórdicos e a Irlanda alcan-
çavam valores significativamente melhores
(www.oecd.org/edu/eag2003). Os dados do
Eurostat apresentavam diferenças semel-
hantes (2002), sendo o nível educacional in-
versamente proporcional à taxa de desem-
prego (ESS, 2003). Para que a economia eslo-
vena possa competir com êxito, a sua mão-
de-obra terá de poder aceder e trabalhar efi-
cazmente com as mais avançadas tecnolo-
gias, organizando a sua vida económica e
social de forma eficaz. A transferência de
mão-de-obra do sector industrial para o sec-
tor dos serviços é também um fenómeno
natural. O sistema de EFP terá de ter em
conta estas tendências e adequar-se a elas.

As escolas integradas no sistema de EFP
sempre receberam alunos com fraco de-
sempenho escolar, menos motivados e com
poucas capacidades parao pensamento abs-
tracto e a teoria. Estes alunos preferem a
prática aplicada a várias situações de tra-
balho e do quotidiano. Quanto maior for
o número de pessoas de uma geração a op-
tar pelos programas de ensino generalista,
maior será a selectividade com que se verão
confrontados os alunos das escolas de EFP.
Como tal, importa acelerar as reformas pre-
vistas, de forma a ajudar os alunos de EFP
a alcançar melhores resultados.

Independentemente da tendência para o
aumento do nível de exigência profissional
e para níveis educacionais mais elevados,
continuarão a ser necessárias algumas pro-
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fissões com qualificações de nível médio,
entre as quais se encontram as profissões
tradicionais de ourives, assentador de tel-
hados de colmo, jardineiro, pasteleiro, etc.,
que serão necessárias na indústria do tu-
rismo e para dar resposta às necessidades
diárias da população. Estão também a sur-
gir novas profissões, tais como as relacio-
nadas com os cuidados domiciliários e a
manutenção de equipamentos audiovisuais.
A Câmara de Comércio iniciou uma cam-
panha em cooperação com o Ministério da
Educação, das Ciências e do Desporto com
o objectivo de dar mais destaque a  estes
empregos, revelando as suas facetas mais
interessantes aos potenciais alunos e infor-
mando-os sobre as respectivas potenciali-
dades em termos de emprego. O Ministé-
rio do Trabalho, da Família e dos Assuntos
Sociais está também a ponderar criar um
grupo profissional permanente para ante-
cipar as necessidades e desenvolver no-
vas profissões.

Para dar resposta a esta tendência para o
aumento dos níveis educacionais, o sistema
de EFP tem procurado facilitar o mais possível
o processo de transição. Desta preocupação
surgiu o sistema 3+2. Depois de concluírem
um programa de formação profissional de
três anos, os alunos têm a possibilidade de
prosseguir o ensino técnico nos dois anos
seguintes, uma oportunidade que é apro-
veitada por muitos dos diplomados. Com
mais de 6 000 alunos matriculados no ano
lectivo de 2001/02, as escolas profissionais
pós-secundário afiguram-se como mais uma
oportunidade de ascensão social (Cek, Vranješ,
2003). Os alunos aprovados no exame de

maturidade têm também acesso a alguns
programas universitários.

A tendência para a ascensão social e para a
redução da população juvenil permite pre-
ver um défice de mão-de-obra daqui a al-
guns anos. Este problema afectará sobre-
tudo o mercado de trabalho profissional. Os
Serviços de Emprego eslovenos emitem anual-
mente 40 000 licenças de trabalho para o
sector da construção civil e dos serviços
públicos (ESS, 2003). O número cada vez
maior de trabalhadores imigrantes coloca
um desafio especial às escolas de EFP, uma
vez que aqueles precisarão não só de qua-
lificações profissionais mas também de
outras competências fundamentais que lhes
permitam a participação na vida pública e
a integração na sociedade.

Espera-se ainda que as escolas de EFP contri-
buam de forma especial para promover a
educação e formação ao longo da vida. Pa-
ra tal, terão de abrir as suas portas à popu-
lação adulta nacional, e não apenas aos imi-
grantes. Esta é também uma forma de com-
pensar a redução do número de alunos jo-
vens. Contudo, deverão alterar a sua abor-
dagem e métodos de ensino. A modulari-
zação dos programas e os métodos inte-
grados de ensino orientados para a reso-
lução de problemas são apenas duas das al-
terações necessárias. Este tipo de formação
já deu provas de eficácia em estabelecimentos
de ensino profissional pós-secundário onde
quase dois terços dos alunos eram adultos
(Cek, Vranješ, 2003). A abertura de cursos
para desempregados é outro exemplo.
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Cek, M., Vranješ, P. Modernisation of Vocatio-
nal Education and Training in Slovenia 2002.
Observatório Nacional de EFP da Eslovénia,
Liubliana, 2003.
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paração entre a EFP em contexto escolar e em or-
ganização dual], Centro de EFP, Liubliana, 1998.
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Phare MOCCA. Modernisation of curricula, cer-
tification and assessment in vocational education
for youth and adults. Ministério da Educação e
do Desporto da Eslovénia, 2000.

Quality of Life in Slovenia [Qualidade de vida
na Eslovénia], edição especial do jornal Družbo-
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Resumo 

A formação profissional de professores e o
estatuto da profissão de professor repre-
sentam actualmente uma problemática de
grande relevo na Letónia.

Alguns dos factores mais importantes para
a qualidade do ensino são o trabalho dos
professores, a sua formação inicial e contínua,
bem como o seu estatuto e condições de
trabalho.

A sociedade moderna estabelece um objec-
tivo muito importante para o ensino:  a pre-
paração dos estudantes para a sua vida fu-
tura e para a aprendizagem ao longo da vi-
da, para que possam adquirir conhecimen-
tos, capacidades e competências que asse-
gurem o seu bem-estar pessoal e social. A
concretização deste objectivo deve ser as-
segurada, não obstante as mudanças que
têm lugar na sociedade: a introdução de no-
vas tecnologias, o aumento do número de
estudantes com raízes étnicas diferentes a
frequentar a mesma escola, o aumento dos
comportamentos negativos (drogas, etc.).

As universidades mantêm o interesse em
atrair os alunos que concluem o ensino
secundário com um elevado nível de conhe-
cimentos. Esse interesse está em contradição
com o facto do ensino superior se estar a
tornar cada vez mais um fenómeno de mas-
sas: é cada vez maior o número de alunos
que concluem o ensino secundário que se
candidata ao ensino superior.

Por conseguinte, estão a aumentar as exi-
gências da sociedade relativamente ao sis-
tema de ensino e, em última análise, ao tra-
balho dos professores. A aumentar está tam-
bém o âmbito das responsabilidades dos

professores. Cabe ao professor implemen-
tar novos compromissos e reformas, com o
devido apoio dos estabelecimentos de en-
sino e das respectivas direcções. Por esse
motivo, a formação dos professores, as suas
oportunidades de desenvolvimento profis-
sional e a melhoria das suas condições de
trabalho são também muito importantes. Es-
te artigo é dedicado principalmente à for-
mação inicial de professores.

As informações disponíveis demonstram que
a maioria (75 %) dos professores na Letónia
considera que a sociedade não dá valor ao
seu trabalho e que 45 a 48 % estariam dis-
postos a mudar de profissão se pudessem
(Geske, 2000). Muitos directores de estabe-
lecimentos de ensino queixam-se da falta
de professores em determinadas áreas.

No entanto, os dados estatísticos relativos
ao número médio de professores e de alu-
nos do ensino básico e secundário na Letónia
(a proporção entre o número de professores
e o número de alunos é de aproximada-
mente 10:1) e aos professores licenciados
(Global Education Digest, 2003) e, em par-
ticular, os indicadores demográficos relati-
vos à redução do número de alunos por au-
la, sugerem que o número de professores é
suficiente.

Estes dados não devem servir de base a opi-
niões prematuras ou a decisões que impli-
quem uma redução significativa da formação
inicial de professores. Infelizmente, o núme-
ro de instituições financiadas pelo Estado e
reconhecidas pelo Conselho para o Ensino
Superior (AIP) e pelo Ministério da Educação
e da Ciência (IZM) para a organização de
cursos de primeiro grau designados “For-
mação de professores e ciências da edu-
cação” tem vindo a diminuir de forma si-
gnificativa nos últimos dois anos.

Este artigo analisa a formação
de professores na Letónia e
as formas de a desenvolver
no contexto do Espaço Eu-
ropeu do Ensino Superior
(Processo de Bolonha). Ana-
lisa os actuais modelos de for-
mação de professores em uni-
versidades e noutros estabe-
lecimentos de ensino supe-
rior, bem como possíveis for-
mas de desenvolver esses mo-
delos em diferentes tipos de
estabelecimentos de ensino
superior. Demonstra as van-
tagens do modelo de formação
integrada de professores em
relação ao modelo de for-
mação consecutiva, em ter-
mos da resposta que cada um
deles dá às exigências que se
colocam actualmente. O arti-
go analisa a forma como os
dois modelos principais são
aplicados na perspectiva do
Estado e das tradições acadé-
micas dos diferentes tipos de
estabelecimentos de ensino
superior. Analisa a situação
dos professores licenciados
ao nível do emprego, bem co-
mo outros factores que ca-
racterizam o trabalho e o es-
tatuto dos professores na
Letónia. Discute medidas de
política educativa adequadas
no âmbito da formação de
professores.
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A única justificação aceitável para uma re-
dução do orçamento seria uma avaliação ri-
gorosa das necessidades relativas ao núme-
ro de professores em determinados níveis
de ensino, disciplinas e grupos de discipli-
nas na Letónia, a nível nacional e regional,
tendo em conta a idade e o nível de quali-
ficação dos professores no activo, as alte-
rações de pessoal, etc. No entanto, este ti-
po de avaliação ainda não foi efectuado pe-
lo IZM. O IZM não aproveitou os dados es-
tatísticos precisos dos registos das escolas
ou dos professores existentes no Sistema de
Informações sobre o Ensino da Letónia (LIIS)
ou nos sistemas de informação dos estabe-
lecimentos de ensino superior para analisar
a situação actual ao nível da formação dos
professores, do emprego dos professores li-
cenciados e para verificar se estes continuam
ou não a exercer.

Em vez de se efectuar uma avaliação e pre-
visão exaustivas, alega-se que as pessoas
que concluem o curso de formação de pro-
fessores não começam a trabalhar nas es-
colas. Para apoiar este argumento, o IZM re-
fere apenas o número de “novos profes-
sores”, ou seja, o número de professores re-
cém-licenciados que começa a trabalhar nu-
ma escola a partir de 1 de Setembro, a da-
ta de início do ano lectivo, no mesmo ano
civil.  Além disso, estes dados estatísticos
apenas incluem os estudantes que recebem
apoio estatal, embora mais de 50  % dos es-
tudantes que frequentam os cursos de for-
mação profissional de professores e o ensi-
no superior na Letónia financiem eles próprios
os seus cursos a tempo inteiro ou a tempo
parcial. Este conceito de “novo professor”
era já utilizado na estatística da era soviéti-
ca, quando a colocação destes novos espe-
cialistas era coordenada a nível central. Já
há muito tempo que deixou de correspon-
der à realidade, nem que seja devido ao fac-
to da maior parte dos estudantes a tempo
inteiro, que pretendem seguir a via do en-
sino, começarem a trabalhar nas escolas en-
quanto frequentam os últimos anos do seu
curso. Assim, aparentemente, não lhes é atri-
buída a categoria de “novo professor” quan-
do recebem o diploma de professor. Esta si-
tuação conduz à falsa conclusão de que o
número de estudantes que concluem o cur-
so de formação profissional de professores
e começam a trabalhar nas escolas é muito
reduzido. 

As tecnologias da informação introduzidas
no sistema educativo da Letónia permitem

efectuar um levantamento mais rigoroso, re-
velando que quase metade dos estudantes
que concluem um curso de formação pro-
fissional de professores a tempo inteiro
começa a trabalhar imediatamente nas es-
colas. Além disso, se incluirmos igualmen-
te os formandos que frequentaram o curso
a tempo parcial, verificamos que 70 % a
75 % trabalha nas escolas. Estes dados di-
zem respeito à universidade da Letónia, du-
rante os anos de 2002 e 2003. Não é de pre-
ver que a situação nos restantes estabele-
cimentos de ensino superior da Letónia
seja muito diferente.

Claro que estes indicadores não são parti-
cularmente elevados. Não obstante, são iguais
ou mesmo superiores aos principais indica-
dores relativos a muitas outras profissões,
tanto na Letónia como no resto do mun-
do. Na Letónia, o crescimento destes indi-
cadores é limitado pelo ainda relativamen-
te baixo nível de remuneração dos profes-
sores, pelo excesso de trabalho, pelas ho-
ras extraordinárias, pela falta de satisfação
provocada pelas limitações de tempo, de-
vido às quais algum trabalho fica por concluir,
pelas rigorosas exigências da profissão de
professor, as quais são familiares à maioria
dos professores, etc.

Existe actualmente uma grande falta de pro-
fessores em muitos países europeus e nou-
tras partes do mundo. Na Letónia, assim que
concluem a formação profissional e obtêm
o seu diploma de ensino, muitos professores
são convidados para trabalhar em Inglater-
ra, na Áustria, na Alemanha, nos Estados
Unidos, entre outros países. É imperativo
evitar a ocorrência deste tipo de situação,
nomeadamente a falta significativa de pro-
fessores.

Não podemos permitir que o problema dos
professores na Letónia seja resolvido de uma
forma superficial, tanto do ponto de vista
quantitativo (que acabámos de discutir), co-
mo do ponto de vista qualitativo.

Decerto que não se pode afirmar que, no
que diz respeito às qualificações profissio-
nais, os professores da Letónia estão em in-
ferioridade face aos seus colegas de outros
países. O estudo comparativo internacional
que efectuámos indica que os professores
da Letónia estão bem preparados profissio-
nalmente e que executam o seu trabalho de
acordo com os padrões mais elevados, ape-
sar do financiamento relativamente reduzi-
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do que é atribuído à formação. Para referir
apenas alguns exemplos, os resultados do
estudo Progress in international reading li-
teracy (PIRLS - Progressos relativos à lite-
racia em leitura a nível internacional) da IEA
(International Association for Evaluation of
Educational Achievement - Associação In-
ternacional para a Avaliação do Sucesso Es-
colar), bem como de outros estudos ante-
riores (IEA TIMSS1995, IEA RLS) demons-
tram que os nossos professores do ensino
primário trabalham de acordo com padrões
muito elevados: uma comparação interna-
cional mostra que os alunos atingem médias
de Bom e Excelente na leitura, na matemática
e em ciências da natureza (Mullis, 2003; Ges-
ke, Grinfelds, Kangro, 1997).

No entanto, as exigências colocadas aos pro-
fessores são cada vez mais elevadas, pelo
que estes deixaram há muito de ser espe-
cialistas apenas na sua área. Actualmente, o
professor tem que fazer mais do que sim-
plesmente transmitir uma determinada quan-
tidade de conhecimentos sobre um deter-
minado assunto a um aluno e testar até que
ponto o aluno assimilou correctamente esses
conhecimentos. Mais propriamente, a prin-
cipal tarefa do professor consiste, hoje em
dia, em garantir que o aluno disponha de
oportunidades de aprendizagem (“ensiná-
lo a aprender”), tanto na escola como ao
longo da vida, bem como ajudá-lo a adqui-
rir muitas outras competências de que vai
necessitar na sua vida. Estas competências
e tarefas foram incluídas na proposta de di-
rectrizes-padrão para a profissão de profes-
sor, elaborada este ano na Letónia. Os pro-
fessores enfrentam constantemente novos
desafios em resultado das mudanças ao nível
da família, no mercado de trabalho, no sis-
tema de valores, do crescimento sem pre-
cedentes dos novos conhecimentos e das
suas contínuas actualizações, das novas tec-
nologias, da globalização, do multicultura-
lismo, etc.

Por esse motivo, é necessário dedicar maior
atenção, em particular, à formação de pro-
fessores que tem lugar nas universidades e
noutros estabelecimentos de ensino super-
ior. Este facto assume uma especial impor-
tância hoje em dia, tendo em conta os pla-
nos de reestruturação dos programas de es-
tudo na Letónia e noutros países europeus.
A questão que se coloca é de que forma de-
vem os programas de formação profissional
de professores ser melhorados e como de-
vem ser estruturados.

Modelos de formação de professores

Existem duas categorias principais que ca-
racterizam a estrutura da formação de pro-
fessores na Europa e no resto do mundo
(Busch, 2002, Buchberger et al., 2002, Gal-
ton, Moon, 1994, etc.):

❑ integrada / paralela;

❑ consecutiva.

Na sequência de uma análise mais porme-
norizada, é possível identificar quatro mo-
delos: os modelos integrado e paralelo po-
dem ser analisados separadamente e um
quarto modelo, com base em cursos mo-
dulares frequentados de acordo com uma
sequência escolhida livremente pelo for-
mando, pode igualmente ser tido em conta.
Assim, passamos a ter a seguinte estrutura:

❑ integrada;

❑ paralela;

❑ consecutiva;

❑ em módulos.

De seguida, vamos analisar estes modelos
mais pormenorizadamente. Iniciaremos
essa análise com uma referência aos termos
integrado e consecutivo.

As vantagens e desvantagens relativas destes
dois modelos, utilizados em larga escala, têm
sido objecto de análise e discussão desde
há várias décadas (Galton, Moon, 1994, Buch-
berger et al., 2002). Nos últimos tempos, es-
ta discussão ganhou nova actualidade em
diversos países europeus e no resto do mun-
do, estando a ser implementadas reformas
importantes neste domínio (ver, por exem-
plo, as referências anteriores e A new sys-
tem of teacher education, 2000 e Želvys,
2001). Os resultados do Programa de Ava-
liação Internacional dos Estudantes (Pro-
gramme for International Student Assess-
ment - PISA) da OCDE, bem como o de-
bate que deles resultou em diversos países,
têm funcionado como estímulo para a dis-
cussão sobre a qualidade da formação, as
reformas educativas e, em particular, a re-
forma da formação de professores. Ver, por
exemplo, a comunicação do chanceler da
República Federal da Alemanha apresenta-
da ao Parlamento alemão (Schröder, 2002,
Knowledge and Skills for Life, 2001).
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De acordo com o modelo integrado, os di-
ferentes componentes da formação - acadé-
mico (segundo áreas específicas), pedagógi-
co, psicológico, profissional, etc. - são com-
binados. Segundo o modelo consecutivo, o
estudante obtém, em primeiro lugar, o seu
grau de bacharelato/licenciatura numa área
específica e, na fase seguinte (por exemplo,
um mestrado), pode optar pela via do en-
sino e obter os conhecimentos e competên-
cias necessários (pedagogia, metodologia es-
pecífica da disciplina, prática de ensino, etc.)
para exercer a profissão. Neste modelo, o
bacharelato ou a licenciatura (por exemplo,
em Física, História, Estudos Ingleses, etc.)
não têm necessariamente uma relação di-
recta com a profissão de professor.

Assim, no modelo consecutivo, o estudan-
te obtém, em primeiro lugar, conhecimen-
tos básicos numa disciplina específica (pri-
meiro nível) e, em seguida, conhecimen-
tos referentes ao ensino dessa disciplina aos
alunos das escolas. Em princípio, os requi-
sitos legais da maioria dos países relativos
à formação superior de professores (quatro
a cinco anos) estão, desta forma, preen-
chidos. No entanto, este modelo de formação
consiste em dois componentes com volumes
de trabalho diferentes, que não se encon-
tram particularmente interligados. Apenas o
componente de menor duração é directa-
mente relevante para a formação como pro-
fessor, não garantindo uma formação pe-
dagógica ideal. Este modelo já não é ade-
quado à preparação do professor para a sua
função numa sociedade moderna.

A função do professor já não consiste ape-
nas em transmitir uma determinada quanti-
dade de conhecimentos sobre um determi-
nado assunto a um aluno e testar até que
ponto o aluno assimilou correctamente esses
conhecimentos. Em vez disso, a principal ta-
refa do professor consiste, hoje em dia, em
garantir que o aluno disponha de oportu-
nidades de aprendizagem (“ensiná-lo a apren-
der”), tanto na escola como ao longo da
vida, bem como ajudá-lo a adquirir muitas
outras competências de que vai necessitar
na sua vida. É como se a disciplina de en-
sino do professor fosse de importância se-
cundária face à sua função pedagógica. No
fundo, do ponto de vista psicológico e in-
dependentemente da disciplina, é uma for-
ma de concretizar a experiência, as teorias
e os objectivos pedagógicos do professor.
Além disso, os professores estarão muito mais
bem preparados para a concretização destes

objectivos se tiverem seguido um programa
integrado de formação de professores de ele-
vada qualidade, ao invés de um programa
baseado no modelo consecutivo. O modelo
integrado não implica que os professores
não possuam o grau de conhecimentos es-
pecíficos necessário a cada disciplina. É uma
questão que está relacionada com o objec-
tivo básico de cada um dos modelos.

A vantagem do modelo integrado é o fac-
to de existir um objectivo comum para os
quatro a cinco anos de formação, o que
constitui uma oportunidade para a aquisição
das competências de que necessitam os pro-
fessores nos nossos dias. Este modelo asse-
gura a existência de uma unidade de ob-
jectivos entre os diferentes componentes da
formação - o conhecimento científico bási-
co da disciplina (ou disciplinas), a metodo-
logia de ensino, a pedagogia, os estudos psi-
cológicos, a prática regular de ensino em
escolas - desde a fase inicial do curso, in-
cluindo outros elementos da formação.

No modelo consecutivo, não existe pratica-
mente um objectivo comum (integrado) pa-
ra o processo de formação dos professores.
Esse objectivo apenas existe na segunda fa-
se de formação, com a duração de um a dois
anos. Na primeira fase, com uma duração
de três a quatro anos, o objectivo do pri-
meiro grau (bacharelato/licenciatura) consis-
te na aquisição de conhecimentos básicos
relativos a um ramo específico da ciência,
sem exista qualquer tentativa de estabele-
cer uma ligação com o trabalho profissional
do professor, dado que apenas uma redu-
zida proporção de estudantes formados nes-
sa área opta pelo ensino.

Além do modelo integrado, também se re-
corre ao conceito de modelo paralelo (Buch-
berger, 2002). Este baseia-se fundamental-
mente na integração da formação específi-
ca de cada disciplina, bem como da for-
mação metodológica, da prática de ensino
nas escolas e de outros componentes da for-
mação profissional do professor no quadro
de um programa único (em paralelo). No
entanto, os diferentes componentes da for-
mação não estão suficientemente interliga-
dos. Se o formando tiver a possibilidade de
escolher a ordem segundo a qual preten-
de frequentar os diferentes componentes
(sob a forma de módulos de formação), es-
taremos perante o modelo “em módulos” de
formação profissional de professores. Hoje
em dia, este modelo raramente é utilizado.
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Segundo a perspectiva de alguns, o mode-
lo consecutivo é adequado para a formação
de professores do ensino secundário, cuja
tarefa consiste em transmitir conhecimentos
básicos relativos a uma ou outra disciplina
aos alunos do ensino secundário, que es-
tarão altamente motivados para a aprendi-
zagem e cuja formação supostamente acar-
reta muito menos problemas pedagógicos.
No entanto, não podemos concordar com
essa perspectiva, uma vez que ignora o de-
senvolvimento global da personalidade do
aluno, o qual é fundamental em todos os ti-
pos de estabelecimentos de ensino e que
está consagrado, por exemplo, nos padrões
relativos à profissão de professor na Letónia. 

Os possíveis aspectos negativos do modelo
consecutivo de formação de professores (a
importância que é dada ao conhecimento do
conteúdo da disciplina associada a um de-
senvolvimento inadequado das capacidades
pedagógicas do professor, a formação divi-
dida em duas áreas académicas distintas e
com pouca ligação entre si, a impossibilida-
de do professor utilizar os seus conhecimentos
académicos nas actividades profissionais de
ensino, etc.) são igualmente referidos com
frequência no livro verde sobre a Formação
de Professores na Europa (Teacher educa-
tion in Europe, Buchberger et al., 2002).

Na sequência dos últimos estudos realiza-
dos ao abrigo da rede Eurydice sobre os pro-
fessores do ensino secundário inferior, é
possível concluir, de forma inequívoca, que
a maioria dos professores tem formação uni-
versitária e que o modelo integrado se tor-
nou o modelo dominante na Europa, in-
dependentemente da existência paralela do
modelo consecutivo (Comissão Europeia,
2002). Assim, é graças ao modelo integrado
de formação de professores, concebido e
implementado com base em critérios quali-
tativos, que podemos contar com uma for-
mação de novos professores com muito me-
lhor preparação para as exigências do en-
sino dos nossos dias.

Formação de professores em uni-
versidades e em outros estabeleci-
mentos de ensino superior

O facto de o modelo integrado implicar cus-
tos mais elevados é frequentemente referi-
do como uma das suas principais desvan-
tagens. Alega-se que, de acordo com este
modelo, a formação de professores tem uma
duração de quatro ou cinco anos para cada

disciplina, enquanto que, segundo o mo-
delo consecutivo, tem uma duração de ape-
nas dois ou três anos (após a obtenção do
primeiro grau). Aparentemente, presume-se
a conclusão de estudos de primeiro grau nas
diferentes disciplinas, independentemente
do modelo de formação de professores apli-
cado na escola superior de educação, país
ou universidade em questão.

Este ponto de vista parte do princípio de
que a formação integrada de professores
“duplica” desnecessariamente o programa
de primeiro grau em causa, e que uma “su-
perestrutura pedagógica” comparativamen-
te curta (possivelmente com apenas um ano
de duração) a seguir ao programa de pri-
meiro grau é suficiente para a formação dos
professores. Apesar de incorrecto, este
princípio é amplamente aplicado nas uni-
versidades, onde os programas de primeiro
grau são um dos principais componentes da
sua actividade, enquanto que a formação de
professores tem frequentemente um estatu-
to inferior.  Por sua vez, esta situação leva
a uma aparente distinção entre universidades,
por um lado e os restantes estabelecimen-
tos de ensino superior, por outro. É nestes
últimos que os programas de formação pro-
fissional são aparentemente mais adequa-
dos, uma vez que não dispõem de uma
estrutura de primeiro e segundo grau “pu-
ramente” académica. 

Os programas integrados de formação de
professores são a norma nos casos em que
essa formação tem lugar noutro estabeleci-
mento de ensino superior mas, do ponto de
vista do interesse público e dos custos, a
questão é igualmente relevante. Qual é o
melhor e mais económico modelo de for-
mação de professores (os representantes
desta tão importante e tão numerosa pro-
fissão), independentemente dos interesses
particulares dos estabelecimentos de ensi-
no superior, das estruturas internas, etc.?

Sempre que os programas relativos ao pri-
meiro e segundo grau são puramente aca-
démicos, a formação profissional (incluin-
do a formação profissional de professores)
é da responsabilidade de outros estabeleci-
mentos de ensino superior. Esta é uma si-
tuação que não está de acordo com a práti-
ca e as tendências internacionais da actua-
lidade, nem cumpre os princípios da De-
claração de Bolonha, na medida em que não
são definidas diferenças significativas entre
a formação profissional e a formação aca-
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démica. Na Europa, o processo de “inte-
gração” da formação de professores nas uni-
versidades está, praticamente, na sua fase
final (Strategies of change in teacher edu-
cation, 2002; Comissão Europeia, 2002).

Segundo o modelo consecutivo, a fase in-
icial da formação de professores nas uni-
versidades é apenas aparentemente mais
económica, uma vez que os estudos de pri-
meiro grau na área científica beneficiam de
um maior financiamento do que a formação
de professores. Por esse motivo, é necessário
efectuar uma estimativa correcta dos custos.
É igualmente de prever que uma formação
profissional insuficiente na fase inicial ven-
ha a aumentar o financiamento necessário
a nível nacional para a formação contínua
de professores.

Além disso, se a proporção relativa de for-
mação financiada a título particular (incluindo
a formação pedagógica de professores) for
tão elevada como acontece actualmente
na Letónia, a questão dos custos de cada um
dos modelos deixa de ser relevante, na me-
dida em que os estudantes financiam os seus
próprios estudos, escolhendo livremente
entre os programas académicos e profissio-
nais (como professores, advogados, econo-
mistas, médicos e filósofos). O Estado po-
de controlar o ingresso do número necessário
de especialistas no sector público através do
estabelecimento de condições mais vanta-
josas para o pagamento dos empréstimos
de financiamento dos estudos (ou mesmo
através do perdão das dívidas).

Por vezes, o facto de nem todos professores
que concluíram os cursos integrados de for-
mação de professores se dedicarem ao en-
sino é utilizado na Letónia como argumen-
to contra o modelo integrado de formação.
No entanto, esse argumento aplica-se igual-
mente a todos aqueles que concluíram qual-
quer curso profissional ou académico em
qualquer país (em nenhum país existe uma
taxa de 100 %), mesmo quando existem va-
gas no respectivo sector ou profissão (pos-
sivelmente, à excepção dos estudantes das
academias militares e instituições semel-
hantes).

A Declaração de Bolonha e os mo-
delos de formação de professores

Em muitos países, a escolha de um dos mo-
delos depende frequentemente não da análi-
se dos objectivos e resultados da formação

de professores de uma forma directa, mas
apenas das tradições académicas das uni-
versidades de outros estabelecimentos de
ensino superior, da estrutura das suas fa-
culdades e dos respectivos programas, bem
como de uma completa reorganização des-
sas estruturas.

Actualmente, toda a estrutura e a duração
dos cursos na Letónia e noutros países eu-
ropeus podem ser influenciadas pela rees-
truturação dos programas de acordo com
a Declaração de Bolonha relativa ao Espa-
ço Europeu do Ensino Superior e com os
documentos que foram elaborados com ba-
se na mesma (Diplomatzīšanas rokasgra-ma-
ta [Guia para o reconhecimento de diplo-
mas], 2000). Um dos objectivos da Decla-
ração de Bolonha consiste na adopção de
um sistema de graus em dois ciclos (estu-
dos pré-graduados e graduados ou bacha-
relato/licenciatura e mestrado) para o en-
sino superior pelos países europeus até 2010.
O primeiro grau poderá ser atribuído sob
a forma de créditos após um primeiro ciclo
com uma duração mínima de três anos.
No entanto, é de referir que a Declaração
também estabelece que o grau atribuído de-
pois do primeiro ciclo deverá ser relevante
para o mercado de trabalho europeu, o que
corresponde basicamente ao compromisso
mais importante de todo o documento (Rauh-
vargers, 2002, Haug, Tauch, 2001). Um ou-
tro documento internacional refere que o
sistema em dois ciclos apenas faz sentido se
quem concluir o primeiro ou o segundo ci-
clo tiver boas condições de empregabili-
dade (Rauhvargers, 2002).

Se associarmos o primeiro grau ao período
de estudo mínimo recomendado, ou seja,
três anos, obtemos um período com uma du-
ração inferior à que é exigida para a for-
mação de professores ao abrigo da legislação
actualmente em vigor na Letónia e em pra-
ticamente todos os outros países. Assim, quem
concluísse o primeiro ciclo de três anos de
formação de professores não poderia tra-
balhar como professor. Todas as profissões
ditas regulamentadas como, por exemplo, a
medicina, o direito, a engenharia e o ensi-
no, enfrentam um problema semelhante. O
sistema baseado em dois ciclos (3+2) não
é adequado, uma vez que, após três anos de
estudo nessas áreas profissionais, quem pos-
suir o primeiro grau ainda não possui uma
qualificação suficiente e nada sugere (nem
mesmo a Declaração de Bolonha) que a si-
tuação venha a ser diferente em 2010.
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Voltando aos modelos consecutivo e inte-
grado de formação de professores tal como
são actualmente aplicados, verificamos que,
do ponto de vista formal, apenas o modelo
consecutivo se aproxima parcialmente do
sistema em dois ciclos, com um primeiro
grau de três anos numa determinada área
do conhecimento. Além disso, de acordo
com a legislação em vigor, um primeiro grau
obtido após três anos de estudo não pode,
de forma alguma, ser associado à formação
de professores. O exercício da profissão de
professor apenas poderia ter início mais tar-
de, após a conclusão de um curso de pós-
graduação com a duração de um ou dois
anos. Desta forma, o modelo consecutivo
mantém todos os aspectos negativos ante-
riormente referidos na secção anterior. 

Por esse motivo, uma “reforma” estrutural
da formação de professores com estes contor-
nos não é desejável. No entanto, a obtenção
de um primeiro grau profissional para qua-
lificação como professor após um ciclo de
estudos de quatro anos (em conformidade
com a legislação da Letónia, ver a seguir)
no quadro do qual o modelo integrado de
formação de professores poderia ser apli-
cado está em contradição com a Declaração
de Bolonha. Posteriormente, o professor
qualificado poderia, se o desejasse, avançar
para um nível mais elevado de formação
académica, podendo obter uma qualificação
adicional através da obtenção de um se-
gundo grau (mestrado) ou de um grau pro-
fissionalizante de mestrado. Assim, os pro-
gramas de formação de professores basea-
dos no sistema 4+1 ou 4+2 não estão em
contradição com a Declaração de Bolonha
se as competências profissionais, incluin-
do os conhecimentos específicos de cada
disciplina, forem obtidas até ao final do pri-
meiro ciclo de estudos.

Alguns colegas da Alemanha opuseram-se
à divisão irreflectida da formação de pro-
fessores em duas fases, uma das quais in-
cluiria estudos devotados unicamente aos
conhecimentos da disciplina a ensinar e a
segunda dedicada à aquisição de compe-
tências profissionais de ensino (Busch, 2002).
O professor F. Busch da Universidade de Ol-
denburg assumiu, no seu trabalho, uma po-
sição em defesa do modelo integrado (de
fase única) de formação de professores. O
professor chama a atenção para a necessi-
dade de associar os estudos teóricos à práti-
ca do ensino desde o início do curso, de for-
ma a que a experiência dos futuros pro-

fessores nas escolas e as dúvidas que dela
possam resultar possam ser esclarecidas pou-
co tempo depois no âmbito das sessões
de formação, através da aplicação dos co-
nhecimentos teóricos. O professor é igual-
mente a favor da aquisição simultânea e in-
terligada dos conhecimentos de base relati-
vos à disciplina, por um lado, e da sua
metodologia de ensino, por outro.

Na Suécia, teve início uma reforma verda-
deiramente radical da formação de profes-
sores, onde o modelo integrado de formação
inicial está a ser introduzido em simultâneo
com um aumento substancial do financia-
mento destinado à investigação e aos estu-
dos de pós-graduação na área da formação
de professores (A new system of teacher edu-
cation, 2000). Os cursos de formação inte-
grada de professores estão a ser introduzi-
dos e correspondem a 120 a 220 unidades
de crédito, consoante a disciplina (estando
disponíveis várias disciplinas) e o nível de
escolaridade.

Também o Departamento de Línguas da
quarta maior universidade da Alemanha, a
Universidade Wilhelm de Vestefália, em 
Münster, e o Centro Federal de Avaliação de
Professores decidiram efectuar a transição
para um modelo integrado de formação
de professores no quadro do Processo de
Bolonha, dedicando particular atenção à in-
tegração do processo de formação da uni-
versidade com a prática de ensino nas es-
colas

O modelo integrado de formação de pro-
fessores de línguas estrangeiras da Facul-
dade de Psicologia e Ciências da Educação
da Universidade da Letónia é citado como
um exemplo de melhores práticas na do-
cumentação do Projecto de Rede Temática
(P. R. T.) da União Europeia (Davis e Kelly,
2002, p. 13).

Ambos os modelos de formação de pro-
fessores referidos são actualmente aplicados
na Letónia, nomeadamente na Universida-
de da Letónia. O Senado determinou por
duas vezes a aplicação e o desenvolvimen-
to de ambos os modelos na universidade.
Esta decisão deve ser considerada um pas-
so positivo, pois permite a comparação práti-
ca e teórica entre os dois modelos. De acor-
do com as informações fornecidas pela Uni-
versidade da Letónia, no decurso dos últi-
mos cinco anos, 75  % a 80  % dos profes-
sores que concluíram o seu curso na uni-
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versidade estudaram segundo o modelo in-
tegrado na Faculdade de Psicologia e Ciên-
cias da Educação, enquanto que 20  % a 
25  % estudaram noutras faculdades segun-
do o modelo consecutivo (à excepção dos
professores de matemática formados na Fa-
culdade de Física e Matemática, onde tam-
bém é aplicado o modelo integrado). 

Esta comparação entre os dois modelos de
formação de professores não significa que
os actuais programas de formação integra-
da de professores na Letónia sejam perfei-
tos ou que não necessitem de qualquer al-
teração, nem que os programas de formação
de professores baseados no modelo conse-
cutivo sejam totalmente inadequados. 

A análise tem por objectivo comparar os dois
modelos e demonstrar que, no âmbito da
reestruturação e aperfeiçoamento dos pro-
gramas de formação de professores, o mo-
delo integrado, com as suas numerosas van-
tagens potenciais, deve ser mantido e de-
senvolvido (por exemplo, através de um re-
forço da integração dos diferentes compo-
nentes da formação), dado que esta é a me-
lhor forma de garantir a adequação da for-
mação de professores às exigências da ac-
tualidade.

Se as universidades se concentrassem ape-
nas no modelo consecutivo, a formação
de professores seria desviada para outros
estabelecimentos de ensino superior. Se is-
so acontecesse, os estudantes que concluíssem
o ensino secundário e optassem por uma
carreira de ensino e pela obtenção de uma
qualificação como professores deixariam de
estar interessados em estudar numa univer-
sidade, pois seriam obrigados a estudar em
primeiro lugar durante três anos para ob-
ter o bacharelato ou a licenciatura e, só em
seguida, durante dois anos, poderiam ad-
quirir as competências profissionais ne-
cessárias para o ensino (resultando numa
duração total de estudos de cinco anos).

Uma abordagem conceptual à formação de
professores, através da aplicação do mode-
lo integrado, tem como finalidade a obtenção
de uma unidade de objectivos que abranja
uma base científica de conhecimento da dis-
ciplina (ou disciplinas) em causa, a meto-
dologia de ensino, a pedagogia, estudos psi-
cológicos, a prática de ensino regular em
escolas (com início tão precoce quanto
possível) e outros componentes da formação.
Desta forma, o estudante tem a oportuni-

dade de adquirir as capacidades de que ne-
cessita o professor nos nossos dias. Os di-
ferentes componentes da formação devem
estar integrados entre si.

De acordo com a legislação actualmente em
vigor na Letónia, a referida abordagem concep-
tual poderia ser aplicada no quadro de um
programa de formação profissional de pri-
meiro grau, que correspondesse a, pelo me-
nos, 160 unidades de crédito (quatro anos).
Após a sua conclusão, seria atribuída ao es-
tudante uma qualificação profissional de
nível 5 e uma licenciatura profissionalizan-
te numa determinada área do conhecimen-
to (área de trabalho profissional). O ramo
específico do conhecimento objecto da li-
cenciatura profissionalizante poderia ser “for-
mação de professores” e as qualificações
profissionais, que são em grande número,
poderiam corresponder à disciplina (ou dis-
ciplinas) em que o novo professor é espe-
cializado e ao nível (ou níveis) de ensino
em que pretende trabalhar (ensino básico
e/ou secundário ou outras variantes).

Foram já desenvolvidos em diversos esta-
belecimentos de ensino superior da Letónia
programas de formação integrada de pro-
fessores que aplicam o sistema da licen-
ciatura profissionalizante de quatro anos.

O aperfeiçoamento da estrutura dos pro-
gramas e dos currículos académicos e pro-
fissionais na Universidade da Letónia, bem
como o desenvolvimento de programas de
formação profissional para obtenção das
qualificações de ensino exigidas na Letónia,
requer o desenvolvimento e a implemen-
tação do modelo integrado, com cursos de
formação divididos entre as diferentes fa-
culdades, numa base modular. 

Seria conveniente o desenvolvimento de
programas de formação ou de módulos op-
cionais em duas fases para obtenção da qua-
lificação como professor em várias discipli-
nas, o que actualmente não acontece na
Letónia com o alcance necessário. A espe-
cialização da maior parte dos professores
no activo numa única disciplina é causa
de dificuldades adicionais para os profes-
sores no mercado de trabalho e para os
directores das e escolas no âmbito do re-
crutamento de pessoal.
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Conclusões 

❑ A estrutura da formação de professores
em todo o mundo pode ser classificada
em uma de duas categorias: integrada (pa-
ralela) e consecutiva. Até ao ensino secundário
inferior (inclusive), o modelo integrado é o
que tem aplicação mais alargada em toda a
Europa.  A formação de professores do
ensino secundário superior integra actual-
mente ambos os modelos. Muitas vezes, am-
bos são aplicados no mesmo país. A for-
mação de professores de todos os níveis de
escolaridade nas universidades tem vindo a
aumentar e, segundo a opinião geral, o de-
senvolvimento e a integração dos progra-
mas e cursos de formação de professores
nas universidades atingiram a sua fase final
na Europa.

❑ É o modelo integrado que garante a for-
mação de professores mais adequada às ne-
cessidades actuais. Na Letónia, o modelo in-
tegrado pode ser aplicado no âmbito dos
requisitos legais em vigor, sob a forma de
uma licenciatura profissionalizante (formação
de professores).

❑ A reestruturação e reorganização dos
programas de formação de professores de-
vem ser executadas através da avaliação das
necessidades e situação actuais ao nível da
formação de professores e não através da
aplicação de planos gerais e “universais”. As
reformas baseadas nesses planos poderão
resultar numa estrutura de formação comum
unificada no ensino superior, mas esta será
obtida à custa de uma redução substancial
na qualidade da formação de professores e
da sua relevância face às exigências actuais,
tendo como consequência a necessidade de
um aumento do financiamento destinado
à formação contínua.

❑ No âmbito do processo de aperfeiçoa-
mento da formação de professores na Letónia,
importa garantir que os professores obten-
ham formação em duas ou mesmo mais dis-
ciplinas em dois ciclos de formação.

❑ Na Letónia, ainda não foi efectuada uma
avaliação rigorosa das necessidades relati-
vas ao número de professores em níveis es-
pecíficos de ensino e em disciplinas ou gru-
pos de disciplinas específicos, tanto a nível
nacional como regional, tendo em conta o
actual perfil etário e educacional dos pro-
fessores. No entanto, há vários anos que o

número de cursos de formação de profes-
sores organizados por instituições finan-
ciadas pelo Estado tem vindo a diminuir de
forma drástica.

❑ Os dados e os métodos a utilizar na análi-
se do corpo nacional de docentes devem
ser seleccionados com base em critérios váli-
dos, o que já é possível tendo em conta as
modernas tecnologias da informação e a sua
aplicação no sistema educativo na Letónia.
A avaliação da situação actual no que diz
respeito à formação de professores, ao aces-
so dos professores recém-formados ao mer-
cado de trabalho e à percentagem destes
que se mantêm no ensino deve ser efectuada
com base nos registos das escolas e dos pro-
fessores existentes no Sistema de Informações
sobre o Ensino da Letónia (LIIS) e nos sis-
temas de informação dos estabelecimentos
de ensino superior.

❑ Nem todos os professores que concluem
os cursos de formação profissional de pro-
fessores na Letónia começam a trabalhar nas
escolas. Este facto pode ser explicado pe-
lo estatuto social pouco elevado da profissão,
pelos níveis de remuneração relativamente
baixos, bem como por outros factores. A
comparação entre os dados do LIIS e do sis-
tema de informação da Universidade da
Letónia permite concluir que, nos últimos
anos, a percentagem de alunos que concluíram
o curso de formação profissional de pro-
fessores da Universidade da Letónia e que
trabalham em escolas é igual ou superior
a 70  %. Se apenas tivermos em conta os es-
tudantes a tempo inteiro, essa percentagem
é de 42  %. O mesmo se verifica em muitos
outros países e com outros programas de
formação profissional na Letónia, em que
os valores são idênticos.

❑ A Letónia deve elaborar um programa
de desenvolvimento da formação profissio-
nal de professores, que inclua uma análise
quantitativa da situação actual e uma pre-
visão da situação futura, uma monitorização
regular da evolução da situação, a análise e
o aperfeiçoamento da qualidade da formação
de professores e da formação contínua, bem
como a investigação e o desenvolvimento
de modelos de formação de professores, a
integração e modernização dos componentes
dos programas de formação, a prática de en-
sino nas escolas, o emprego de professores
recém-formados nas escolas, bem como ou-
tros aspectos.
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Diplomatz īšanas rokasgrāmata [Guia para o re-
conhecimento de diplomas] Akadēmiskās infor-
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1999 [Estudo das tendências e do desenvolvimento
a nível internacional na área do ensino da ma-
temática e das ciências da natureza]. Riga: ‘Ma–cību
Gra–mata’, 2000, p. 75.

Geske, A.; Grīnfelds, A.; Kangro, A. Izglītības
starptautiskās salīdzinošās nove–rte–šanas siste–ma
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O artigo faculta informações
sobre os mais recentes de-
senvolvimentos no domínio
das qualificações pedagógi-
cas dos professores de ensi-
no profissional na Lituânia,
bem como sobre o novo pa-
pel dos professores de EFP e
das escolas de EFP na for-
mação de professores de for-
mação profissional, tendo em
conta o modelo de educação
e formação ao longo da vida.
São reveladas e debatidas as
principais abordagens,
princípios e parâmetros da
nova estratégia de formação
de professores de ensino pro-
fissional na Lituânia. São ain-
da apresentados e discutidos
a estrutura do quadro de re-
ferência profissional dos pro-
fessores de EFP e o esque-
ma geral de ensino e formação
de professores de ensino pro-
fissional na Lituânia.

Introdução

Os sistemas lituanos de ensino e formação
profissional e de ensino de professores de
formação profissional deparam-se actual-
mente com novos desafios e exigências. Fo-
ram elaborados estudos sobre as qualifi-
cações profissionais dos professores litua-
nos de EFP, os quais revelaram grandes
carências em termos de qualificações pe-
dagógicas (1). O presente artigo coloca em
debate uma série de questões: o estado
actual das qualificações didácticas e pro-
fissionais dos professores e leitores lituanos
de ensino profissional (2); o quadro de re-
ferência relativo ao ensino profissional ba-
seado nas competências e a respectiva es-
trutura em relação ao modelo de educação
e formação ao longo da vida - EFLV (per-
curso profissional); novos desafios para o
ensino de professores de ensino profissio-
nal neste modelo de educação e formação;
o papel das escolas de EFP no ensino de
professores de EFP baseado nas competên-
cias; a qualidade da interacção entre insti-
tuições de formação de professores e as es-
colas de EFP no que diz respeito ao desen-
volvimento profissional inicial e contínuo
de professores de EFP; as principais abor-
dagens, princípios e parâmetros da nova es-
tratégia lituana de ensino de professores de
EFP, com especial atenção para o quadro de
referência profissional dos professores de
EFP e de ensino de professores baseado nu-
ma abordagem de formação modular. O ar-
tigo não aborda a metodologia de avaliação

das aprendizagens anteriores, nem as ferra-
mentas de avaliação das competências didácti-
cas adquiridas no âmbito das práticas an-
teriores de ensino/aprendizagem, nem o re-
conhecimento (acreditação) dos programas
de ensino de professores de EFP a nível co-
munitário, que estão actualmente a ser de-
senvolvidos na Lituânia.  

O novo papel dos professores e das
escolas de EFP no âmbito da educação
e formação ao longo da vida

O Memorando sobre Aprendizagem ao Lon-
go da Vida (2000) da UE tornou clara a
importância da educação enquanto força
motriz do desenvolvimento a longo prazo
dos recursos humanos, que poderá tornar a
Europa mais competitiva em termos mun-
diais. Além disso, o estudo (Buck, 2002)
sobre o programa PISA (Programa de Ava-
liação Internacional dos Estudantes) da OCDE
confrontou a classe política com os proble-
mas de desenvolvimento que afectavam a
educação contínua, revelando as suas de-
bilidades e apresentando inúmeras propo-
stas de reforma. As mudanças ocorridas ao
nível dos factores educacionais em foco, re-
sumidas na expressão “educação e formação
ao longo da vida”, já haviam começado em
países como o Canadá e a Nova Zelândia,
sendo extremamente valorizadas pelo PISA,
na medida em que já começavam a surgir
os primeiros resultados positivos. A mudança
para a educação e formação ao longo da vi-
da também diz respeito ao ensino de pro-

Reestruturação dos 
elementos fundamentais e
da estrutura estratégica do
ensino e formação de 
professores de ensino
profissional na Lituânia:
abordagem sistemática

Journal PT Nr 33.qxd  23-05-05  10:52  Page 63



fessores de ensino profissional, um elemento
fundamental do sistema de ensino profis-
sional. Tais mudanças insistem na alteração
do papel dos professores de ensino profis-
sional integrados nas escolas de EFP e do
papel destas no modelo sequencial e ba-
seado nas competências do sistema de en-
sino e formação dos professores de EFP.
Qual o significado destas mudanças de pa-
péis e quem sentirá os desafios concretos
com que se defrontará o ensino e formação
inicial e contínua dos professores de EFP? 

O novo papel atribuído aos professores de
EFP está, em primeiro lugar, ligado à abor-
dagem pedagógica, ou seja à passagem de
um sistema centrado no professor para um
sistema baseado no aluno. Em resultado des-
ta mudança de abordagem, os professores
de ensino profissional apresentam-se mui-
tas vezes como responsáveis pela criação e
desenvolvimento dos programas de ensi-
no/aprendizagem, explicadores e assistentes,
membros de equipas de desenvolvimento
de actividades escolares, consultores nas
áreas da aprendizagem e carreiras profis-
sionais, promotores da aprendizagem, par-
ticipantes em projectos internacionais, em
redes de cooperação e comunicação, etc.
Contudo, muitos professores gostam de en-
sinar mas não gostam de aprender. Os pro-
fessores de EFP, a todos os níveis, têm de
perceber o significado da EFLV e aplicar os
princípios de EFLV nas suas actividades diárias
e no seu desenvolvimento pessoal.

O modelo de EFLV abrange não apenas o
professor de EFP, mas toda a escola de EFP
em estreita ligação com o mundo e o mer-
cado do trabalho através de uma estrutura
de qualificações em transformação e de uma
estrutura de competências para cada qua-
lificação ocupacional ou profissional. Tal si-
gnifica que cada escola de EFP faz parte de
um mercado educativo e, para sobreviver,
tem de se transformar numa organização de
aprendizagem. O ensino de professores de
EFP passa a abranger outros elementos:
contribuir para uma clara percepção da missão
local, nacional e internacional da escola
de EFP e para a capacidade de conceber
uma visão própria, planos de desenvolvi-
mento do pessoal escolar e sistemas de gestão
da qualidade. As principais características
externas de uma organização de aprendi-
zagem poderiam passar por uma abertura
ao exterior e à inovação, bem como pela
participação activa nos processos de mu-
dança. Entre as principais características in-

ternas de uma organização de aprendiza-
gem, incluem-se: criação de uma estraté-
gia de desenvolvimento; participação de uma
comunidade escolar de EFP na concepção
de uma visão escolar consonante com uma
missão pré-estabelecida; obtenção e divul-
gação de informação em todos os sentidos;
responsabilização; princípios de parceria
entre departamentos escolares; flexibilida-
de em termos de promoções; muitas opor-
tunidades de acção individual e em equipa;
ênfase nas relações externas; autodesen-
volvimento da equipa; e um ambiente psi-
cológico positivo na organização.

A escola de EFP é importante para os pro-
fessores de ensino profissional, juntamen-
te com as universidades ou os colégios (que
lhes fornecem uma qualificação didáctica)
e as empresas (que lhes fornecem as mais
avançadas e estratégicas competências pro-
fissionais) em termos de ministração de um
ensino de professores de EFP baseado nas
competências e centrado na aquisição de
competências de ensino práticas e avança-
das. A integração de um futuro local de tra-
balho (escola de EFP) no ensino e formação
de professores de ensino profissional exige
a supervisão de tutores, facultada pela uni-
versidade ou pelo colégio, e de um orien-
tador de trabalhos (um professor de EFP ex-
periente com competências específicas). O
ensino e formação de professores de ensi-
no profissional baseado nas competências
também exige uma nova abordagem à es-
trutura curricular, passando de um plano
curricular concebido a partir de disciplinas
isoladas de ensino profissional para um pla-
no baseado em módulos integrados, em que
cada módulo está orientado para a aquisição
de uma competência ou conjunto de com-
petências específicas. Esta abordagem mo-
dular ao desenvolvimento profissional in-
icial e contínuo permitiria flexibilizar as
respostas às necessidades individuais dos
alunos/professores, criar uma metodologia
de avaliação das aprendizagens anteriores
e realizar mudanças ao nível do mercado de
trabalho e reduzir (ou eliminar em caso de
competências já adquiridas) módulos pou-
co exigentes para criar novos módulos de
maior relevância. A formação modular per-
mitiria também uma maior articulação entre
teoria e prática, promovendo a interacção
entre instituições de formação de profes-
sores, as escolas de EFP e os parceiros so-
ciais, estabelecendo as condições prévias
necessárias ao desenvolvimento, em termos
institucionais e individuais, do ensino de
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(1) No presente artigo, entende-se
por qualificações pedagógicas um
conjunto de qualificações interliga-
das e integradas de ensino profis-
sional (conteúdo, competências e
atitudes ocupacionais ou profissio-
nais) e didácticas (conhecimentos,
competências e atitudes - teorias,
objectivos, métodos e meios de en-
sino/aprendizagem, adequados ao
tipo de formação ou profissão). To-
das elas (qualificações didácticas e
de ensino profissional) são consti-
tuídas por um conjunto de compe-
tências profissionais e didácticas.

(2) Tem-se assistido à conversão das
escolas superiores de EFP, cujo pes-
soal é principalmente composto por
leitores de EFP, em colégios ou es-
colas de EFP (os leitores de EFP
estão a ser convertidos em profes-
sores de EFP). O último foi já atri-
buído ao sector do ensino superior
não-universitário.
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professores de EFP e de redes de formação
ao nível local, nacional e internacional. Ho-
je em dia, um professor de ensino profis-
sional é evidentemente um agente de ligação
entre escolas (Pukelis, Laužackas e Rogoji-
naru, 1999) e é esse o futuro papel dos pro-
fessores de ensino profissional nas escolas
de EFP. Por isso, os professores de EFP são,
cada vez mais, profissionais reflexivos ou
investigadores em pequena escala, na me-
dida em que a antecipação das mudanças
no mercado de trabalho e os prognósticos
relativos a novas qualificações ou a novas
estruturas de competências profissionais exi-
gem, da sua parte, competências adequadas
de investigação. Tal poderia ser consegui-
do promovendo a articulação entre as es-
colas de EFP e as universidades (ou outros
estabelecimentos de ensino superior) no que
respeita ao ensino de professores de ensi-
no profissional (Fullan, 1993). O desenvol-
vimento das competências de investigação
dos professores de ensino profissional tam-
bém influencia positivamente a capacidade

de inovação das escolas de EFP ao nível do
desenvolvimento profissional inicial e contínuo
de tais professores e de resposta às neces-
sidades da economia do conhecimento.

Qualificações profissionais actuais
dos pedagogos de ensino
profissional na Lituânia

A investigação envolveu todos os pedagogos
lituanos de ensino profissional (professores
e leitores de EFP). A maioria trabalha no Mi-
nistério da Educação e das Ciências e nos
centros de formação para o mercado de
trabalho, pertencentes ao Ministério da Se-
gurança Social e do Trabalho. Foi analisado
o nível formal de habilitações gerais e pe-
dagógicas dos pedagogos lituanos de ensino
profissional, as quais foram confirmadas pe-
los documentos relevantes. Os dados es-
tatísticos formais foram recolhidos tendo em
conta os seguintes elementos relativos aos
professores e leitores de ensino profissional:  
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Categoria dos Total Nível de habilitações de ensino profissional Nível de habilitações didácticas
pedagogos de

ensino profissional Inferior Secun- Supe- Licen- Espe- Mes- Dou- Ne- Supe- Licen- Espe- Mes- Dou-
ao Sec. dário rior ciatura cialização trado tora- nhum rior ciatura cialização trado tora-
( %) ( %) ( %) ( %) ( %) ( %) mento ( %) ( %) ( %) ( %) ( %) mento

( %) ( %)

Professores de 2615 0 9,2 42,6 0,4 46,2 1,5 0,07 87,6 2,9 0,2 8,3 0,96 0
ensino profissional

Leitores de 1673 0 0,18 5,98 1,5 87,98 2,9 1,5 57,6 1,5 0,5 37,96 2,1 0,36
ensino profissional

Professores de ensino 489 0 14,5 20,3 0,8 61,1 1,8 1,4 78,3 0,6 0 18,8 1,4 0,8
profissional de centros
de formação

Total 4777 0 6,6 27,5 0,82 62,34 2,0 0,7 76,2 2,8 0,27 19,78 1,4 0,2

Estatísticas formais básicas sobre as habilitações de ensino profissional e didácticas Quadro 2
dos pedagogos de ensino profissional na Lituânia

Estatísticas gerais sobre os professores e leitores de ensino profissional na Lituânia Quadro 1

Categoria do Dados gerais

pedagogo de Total Faixa etária Experiência profissional Experiência pedagógica
ensino profissional (idades e percentagens)             em áreas de ensino profissional (anos e percentagens)

(anos e percentagens)

<=30 31-50 >50 0 <=5 6-10 >10 <=5 6-10 11-15 >15

Professores de 2615 5,9 65,0 29,0 25,2 26,4 26,3 22,0 17,3 13,2 19,1 50,4
ensino profissional

Leitores de 1673 7,5 47,2 49,0 41,1 21,0 22,2 15,7 11,3 8,8 15,0 64,9
ensino profissional

Professores de ensino 
profissional de centros 489 9,8 40,4 49,6 0 11,8 42,7 45,3 13 18,2 24,3 44,3
de formação

Total 4777 6,9 56,3 36,8 28,2 23,0 26,6 22,3 14,8 12,2 18,2 54,9
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❑ o respectivo nível de habilitações de en-
sino profissional;

❑ o respectivo nível de habilitações didácti-
cas;

❑ dados gerais (idade, experiência na área
do ensino profissional, experiência peda-
gógica).

Todos estes parâmetros são importantes pa-
ra obter uma panorâmica geral dos profes-
sores de ensino profissional na Lituânia e
para determinar as suas principais necessi-
dades em termos de desenvolvimento pro-
fissional inicial e contínuo. 

A investigação abrangeu 4777 professores de
ensino profissional na Lituânia, dos quais 2615
eram professores de escolas secundárias pro-
fissionais, 1673 eram leitores em escolas su-
periores de EFP (actualmente convertidas em
colégios ou escolas de EFP) e 489 eram pro-
fessores de centros de formação orientados
para o mercado de trabalho. As principais di-
ferenças entre os professores de EFP que tra-
balham em escolas de EFP e aqueles que tra-
balham em centros de formação para o mer-
cado de trabalho consistem nas diferentes ne-
cessidades de formação didáctica. Os pri-
meiros utilizam mais os métodos pedagógi-
cos, enquanto os segundos utilizam métodos
andragógicos (educação de adultos).

Os dados são apresentados em mais porme-
nor nos quadros 1 e 2. Os professores e lei-
tores de ensino profissional (Quadro 1) têm
uma média de idades entre 31 e 50 anos 
(56,32  %). A maioria (62,34  %) possui cer-
tificados de especialização nas suas áreas pro-
fissionais (Quadro 2). Em contrapartida, 
76,2  % dos pedagogos de ensino profissio-
nal não têm antecedentes didácticos formais

(Figura 1), mas cerca de 70  % (18,2  % + 
54,9  %) têm mais de 10 anos de experiência
na área pedagógica (ver também Anexos I,
II, III, IV e V).

A figura 1 revela que a aquisição de quali-
ficações didácticas é a necessidade mais pre-
mente dos professores de ensino profissio-
nal na Lituânia. Contudo, cerca de 70  % têm
mais de 10 anos de experiência pedagógica
em escolas de EFP, colégios ou centros de
formação para o mercado de trabalho. Tal
sugere que um número significativo já pos-
sui competências didácticas, as quais reflec-
tem qualificações pedagógicas. Como tal, a
aquisição de qualificações didácticas poderá
ser organizada de duas formas: em primei-
ro lugar, através de cursos de formação in-
icial na área da pedagogia e, em segundo lu-
gar, através da avaliação das aprendiza-
gens anteriores. A segunda alternativa po-
derá poupar tempo e recursos financeiros ao
Estado (empregador) e ao professor. A si-
tuação actual da qualificação dos professores
de ensino profissional na Lituânia dá maior
importância à aquisição de qualificações
didácticas, o que se reflectiu na evolução da
concepção do sistema de ensino e formação
dos professores de ensino profissional.

Principais intervenientes no
ensino de professores de ensino
profissional baseado em
competências

O ensino e formação pedagógica (didáctica
e profissional) dos professores de ensino
profissional tem lugar em universidades ou
outras instituições de ensino superior de ca-
riz pedagógico ou profissional, o que indi-
ca que o principal objectivo deste tipo de
educação consiste na transmissão de conhe-
cimentos didácticos ou profissionais teóri-
cos, que conduzem a uma capacidade de
análise pedagógica teórica. As escolas e co-
légios de ensino profissional também mi-
nistram ensino e formação pedagógica, on-
de se dá especial ênfase à transmissão de
competências de ensino/aprendizagem condu-
centes a um tipo de análise pedagógico práti-
co. As universidades ministram principal-
mente a componente teórica dos estudos
pedagógicos, permitindo aos seus alu-
nos/professores de ensino profissional ad-
quirirem conhecimentos pedagógicos teóri-
cos, fundamentais para a análise pedagógi-
ca e resolução de problemas do foro edu-
cacional. As escolas ou colégios de ensino
profissional promovem a componente práti-
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Nível formal de habilitações didácticas dos Figura 1
pedagogos de ensino profissional da Lituânia ( %)
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ca dos estudos pedagógicos em ambientes
pedagógicos reais, desenvolvendo as com-
petências práticas de ensino/aprendizagem
dos futuros professores de ensino profis-
sional. Durante os estudos teóricos e práti-
cos, os futuros professores são confronta-
dos com vários problemas ligados ao ensi-
no e à aprendizagem. Pelo facto de a sua
experiência em termos pedagógicos ser
insuficiente, os professores não conseguem
resolver todos esses problemas sozinhos.
Como tal, o apoio dos outros participantes
nessa mesma acção de ensino e formação é
importante para a eficácia e qualidade dos
estudos pedagógicos.   

Os leitores, tutores e orientadores e os fu-
turos professores de ensino profissional que
já trabalham nas escolas de EFP são os prin-
cipais intervenientes no sistema de ensino
e formação de professores de EFP. O qua-
dro 3 fornece informações sobre os partici-
pantes nas acções de ensino e formação de
professores de EFP, bem como sobre as ac-
tividades e conteúdo programático das mes-
mas (não considerando os alunos das es-
colas de EFP).

Os leitores nas universidades e noutros es-
tabelecimentos de ensino superior partici-
pam em acções de formação de professores
de ensino profissional e concretizam os ob-
jectivos relacionados com os estudos teóri-
cos (transmissão de conhecimentos pe-
dagógicos, desenvolvimento de abordagens
e atitudes valiosas do ponto de vista pe-
dagógico, promoção da análise pedagógica
teórica, etc.) durante as aulas, seminários
e outras actividades. 

As funções de tutor (Grã-Bretanha) ou su-
pervisor universitário (nos EUA e noutros
países) são também desempenhadas por lei-
tores universitários ou de outros estabeleci-
mentos de ensino superior. Contudo, ao
contrário dos leitores universitários, os pri-
meiros possuem responsabilidades concre-
tas em termos didácticos e de gestão em re-
lação às acções de ensino e formação de
professores de ensino profissional. Por exem-
plo, um tutor participa na concepção, pla-
neamento e avaliação dos programas de en-
sino de professores de ensino profissional
e examina os estudos práticos dirigidos por
orientadores de acordo com os objectivos
estabelecidos para tais programas (Roze-
mond, 2000; Frits, 2000). Tal inclui: a su-
pervisão, a instrução dos futuros professores
de ensino profissional através de acompa-

nhamento à distância, a realização de visi-
tas aos futuros professores de EFP nas es-
colas, a participação em debates com eles
e com os orientadores sobre os resultados
alcançados em conjunto, o apoio à definição
de objectivos de aprendizagem contínua e
a cooperação com os orientadores para ga-
rantir uma forte articulação entre estudos
teóricos e práticos. Como tal, a compo-
nente prática dos estudos pedagógicos exi-
ge cooperação entre escolas e universidades
de ensino profissional ou outros estabele-
cimentos de ensino superior.
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Participantes Actividade Conteúdo programático

Leitores 

Tutores

Alunos/professores

de ensino

profissional

Orientadores

Transmissão de conhecimentos
teóricos aos professores de EFP

Análise das aulas, seminários, práticas de en-
sino/aprendizagem, concepção de módulos
temáticos da disciplina, organização do tra-
balho autónomo dos alunos/professores de
ensino profissional, planeamento do proces-
so de estudo, ensino temático, avaliação dos
resultados, avaliação do conteúdo do módu-
lo de ensino, dar aulas, aperfeiçoamento dos
conteúdos e métodos de estudos. 

Participação na concepção dos
programas modulares das acções
de ensino e formação dos pro-
fessores de EFP, ensino teórico
de professores de EFP e su-
pervisão da concretização práti-
ca dos objectivos de estudo atra-
vés de acompanhamento à dis-
tância

Actuação enquanto leitores, participação na
concepção e planeamento dos programas de
ensino e formação de professores de EFP,
acompanhamento das futuras actividades teóri-
cas e práticas de ensino dos professores de
EFP, participação em debates com os futuros
professores de EFP e com os orientadores,
incentivo aos futuros professores de EFP atra-
vés de aconselhamento e apoio, promoção
da sua motivação para os estudos, avaliação
dos resultados, fornecimento de feedback
através de acompanhamento à distância, ava-
liação dos programas de ensino e formação
dos professores de EFP tendo em conta as
respostas dos participantes dos programas.

Estudos pedagógicos teóricos
e práticos

Estudo de temas ou módulos teóricos, práti-
cas em escolas ou colégios de EFP, análise
dos processos e elementos de ensino/apren-
dizagem, participação em debates com lei-
tores, tutores, orientadores e colegas, pla-
neamento de actividades de ensino/aprendi-
zagem, reflexão sobre as suas actividades de
ensino e as dos seus colegas,  análise crítica
do feedback de tutores, orientadores, cole-
gas, alunos, respectivos encarregados de edu-
cação e dos parceiros sociais.

Orientação de trabalhos consis-
tindo em ajudar os alunos/pro-
fessores de EFP a adquirir com-
petências pedagógicas por meio
de acompanhamento directo.

Contacto com futuros professores de ensino
profissional envolvidos em formações práti-
cas, discussão de estratégias de prática pe-
dagógica através de orientação de trabalhos,
formulação conjunta dos principais objecti-
vos da prática pedagógica, desenvolvimento
de planos de prática pedagógica e de orien-
tação de trabalhos, orientação da prática pe-
dagógica, acompanhamento, observação das
actividades dos alunos/professores de EFP
nas salas de aula, escolas, empresas e reu-
niões com encarregados de educação, ava-
liação e interpretação de resultados e forne-
cimento de feedback, apoio na resolução de
vários problemas pedagógicos, promoção e
preservação da motivação para a realização
de actividades pedagógicas através de um
acompanhamento directo, ajuda aos futuros
professores de EFP para que estes se tornem
membros da comunidade escolar e com-
preendam a sua cultura organizacional.

Os principais intervenientes nas acções de ensino e Quadro 3
formação pedagógica dos professores de ensino profissional
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Um orientador (professor assistente, instru-
tor clínico, professor colaborador) é nor-
malmente um professor de ensino profis-
sional experiente (Mentor Training in Vo-
cational Training, 1998), que ajuda os pro-
fessores de EFP durante os estudos práticos
a converter o conhecimento teórico em com-
petências de ensino/aprendizagem, a me-
lhor compreender as especificidades do en-
sino profissional e que os ajuda a “cres-
cer” no interior da cultura organizacional da
escola. A principal actividade relacionada
com a prática pedagógica dos futuros lei-
tores e professores de ensino profissional é
a orientação de trabalhos (Klenke e Kruger,
2000). O orientador tem de ter uma perso-
nalidade forte para acreditar na importância
do trabalho pedagógico, para cumprir a éti-
ca pedagógica, ser criativo, tolerante, criar
empatias, etc. Tem ainda de saber tirar par-
tido das possibilidades das tecnologias da
informação, desenvolver conteúdos de en-
sino/aprendizagem, preparar materiais de
ensino/aprendizagem, participar em pro-
jectos (planear, implementar, avaliar, ajus-
tar), organizar trabalhos de grupo, aplicar
métodos activos de ensino/aprendizagem e
vários métodos de acompanhamento, pre-
parar reuniões para os futuros professores
de EFP, criar acordos de cooperação, ter boas
capacidades de comunicação e interpretação,
fornecer feedback e aconselhamento, saber
como intervir de forma pedagógica, anali-
sar as necessidades, observar, desenvolver
capacidades de aconselhamento na investi-
gação e identificação de situações práticas
e encontrar soluções óptimas e ainda apli-
car vários métodos destinados a tornar o en-
sino e formação de professores de EFP mais
eficaz.

Durante os estudos pedagógicos práticos,
existe uma interacção entre o tutor (que ins-
pecciona ou desempenha a função de su-
pervisão), o orientador (que orienta a acti-
vidade prática do futuro professor de ensi-
no profissional), o aluno/professor de ensi-
no profissional (que desenvolve tarefas pe-
dagógicas práticas) e o aluno da escola de
EFP. A natureza da interacção é determina-
da pelos objectivos da componente prática
do estudo pedagógico. A sua eficácia de-
pende da competência e motivação dos par-
ticipantes. Tal como a investigação indica, a
maioria dos problemas está associada ao mais
importante interveniente dos estudos pe-
dagógicos práticos, o orientador. Os pro-
blemas podem advir de múltiplos factores:
competência, interesse e motivação, abor-

dagens e atitudes pedagógicas, experiência,
questões financeiras, etc. Segundo Christen-
sen (1988), que investigou a interacção entre
futuros professores, tutores e orientadores,
a comunicação entre os futuros professores
e os tutores é uma parceria entre iguais. A
abordagem de avaliação prevalece sobre o
comentário de aulas e outras tarefas pe-
dagógicas: os erros e dificuldades pedagógi-
cas são analisados, são retiradas conclusões,
formuladas estratégias e tácticas de prática
pedagógica, promove-se o pensamento autóno-
mo e procura-se soluções para problemas.
Em contrapartida, a interacção entre futuros
professores e orientadores é bem diferen-
te. O orientador dirige as discussões, que se
limitam à análise de situações e às activi-
dades de aprendizagem dos alunos. As
conclusões indicativas prevalecem e são atri-
buídas aos futuros profissionais de ensino
profissional tarefas para futuras actividades,
normalmente sem justificação. 

Segundo Ben-Peretz e Rumney (1991), em
Israel a interacção entre os futuros profes-
sores e os orientadores é normalmente de
natureza avaliadora. Aos futuros professores
raramente são dadas sugestões ou alterna-
tivas para a sua actividade. Em contraparti-
da, as discussões com tutores são seme-
lhantes às descritas por Christensen (1988).
Koerner (1992) investigou as causas subja-
centes aos problemas de comunicação entre
futuros professores e orientadores. Chegou-
se à conclusão que os orientadores (pro-
fessores experientes) sentem alguma irri-
tação pelo facto de os futuros professores
perturbarem o seu ritmo normal de traba-
lho, os fazerem perder tempo e desviarem
a sua atenção para os seus próprios pro-
blemas laborais. Os professores experientes
manifestam-se preocupados com o facto de
os futuros professores trazerem ideias di-
versas das universidades ou outros estabe-
lecimentos de ensino superior, e alegam que
tais ideias não correspondem à realidade e
que são estereótipos da sua actividade ou
mesmo contradições da sua própria forma
de encarar a actividade. Consequentemen-
te, a selecção de professores experientes pa-
ra o desempenho de funções de orientação,
bem como a própria preparação destes orien-
tadores, tornou-se um factor muito impor-
tante na formação de professores de ensino
profissional baseada na aquisição de com-
petências práticas pedagógicas. 

Leavitt (1991) afirma que as contradições
entre tutores e orientadores provêm das di-
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ferenças de interpretação dos objectivos da
componente prática dos estudos pedagógi-
cos entre os teóricos nas universidades e
aqueles que desenvolvem a prática nas es-
colas. Assim, a comunicação e cooperação
pedagógica de tutores e orientadores é um
factor importante no desenvolvimento dos
estudos pedagógicos práticos. Um dos pon-
tos mais importantes na sua cooperação tem
a ver com a formação de professores expe-
rientes para o desempenho das funções
de orientador e com a gestão da sua co-
municação no processo de ensino de pro-
fessores de EFP. Este programa de formação
de orientadores já se encontra em prática
e é apoiado pelo Ministério da Educação e
das Ciências.

Em resumo:

❑ o Memorando sobre Aprendizagem ao
Longo da Vida (2000) da UE tornou clara a
importância da educação enquanto força
motriz do desenvolvimento a longo prazo
dos recursos humanos, que poderá tornar a
Europa mais competitiva em termos mun-
diais.

❑ a aquisição de qualificações pedagógi-
cas é a necessidade mais premente para
os professores de ensino profissional na Li-
tuânia uma vez que mais de 70  % não têm
habilitações pedagógicas.  Contudo, cerca
de 70  % dos pedagogos de ensino profis-
sional possuem mais de 10 anos de expe-
riência pedagógica em escolas e colégios de
EFP ou centros de formação para o merca-
do de trabalho. Assim, é urgente a criação
de uma metodologia de avaliação das apren-
dizagens anteriores, a qual constitui uma fer-
ramenta de grande utilidade para poupar
tempo e recursos financeiros ao Estado e ao
cliente (professores de EFP sem qualificações
pedagógicas).

Os principais desafios para o ensino e for-
mação de professores de EFP são: 

❑ mudança dos estereótipos de compor-
tamento pedagógico dos professores de EFP,
passando de um sistema centrado no pro-
fessor para um sistema baseado no aluno;

❑ transformação das escolas de EFP em or-
ganizações de aprendizagem;

❑ integração do futuro local de trabalho
nas acções de ensino e formação dos alu-
nos/professores de EFP ou maior articulação

entre estudos teóricos e práticos nesse ti-
po de acções; 

❑ alteração da estrutura curricular, pas-
sando de planos curriculares com base em
disciplinas  de ensino profissional isoladas
para planos baseados em módulos inte-
grados e orientados para a aquisição de com-
petências concretas;

❑ transformação do professor/leitor de en-
sino profissional num agente de ligação entre
escolas;

❑ transformação dos professores de EFP
em profissionais reflexivos  ou em investi-
gadores em pequena escala.

Os principais intervenientes do sistema de
ensino e formação de professores de ensi-
no profissional baseado nas competências
são os leitores, os tutores, os orientadores
de escolas de EFP e os alunos/professores
de EFP de universidades ou de outros esta-
belecimentos de ensino superior, que já tra-
balham em escolas ou colégios de EFP. O
sucesso do sistema de ensino e formação
de professores de ensino profissional de-
pende da qualidade da interacção entre
tutores, orientadores e alunos/professores
de ensino profissional.

A dimensão europeia do
desenvolvimento do sistema de ensino
dos professores de EFP

As conclusões teóricas e empíricas acima re-
feridas levam a classe política e os investi-
gadores e profissionais de EFP a considerar
que o modelo baseado nas competências
possa ser o mais adequado para o ensino
de professores de EFP na Lituânia. Desta for-
ma, os decisores políticos na área de EFP
podem procurar apoio internacional para
desenvolver um novo sistema de ensino de
professores de EFP. No período da ocupação
soviética, prevaleceu um modelo paralelo
de ensino de professores de EFP. Tratava-se
de um modelo fragmentado, com uma orien-
tação demasiado académica e teórica e que,
incapaz de satisfazer as necessidades do mer-
cado de trabalho, não se adequaria à actual
economia de mercado. 

Logo após a independência (1990), foram
efectuadas várias tentativas para analisar o
funcionamento do sistema de ensino de pro-
fessores de EFP na Lituânia e em muitos
países ocidentais (Dienys e Pusvaskis, 1998;
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White paper: vocational education, 1999;
Laužackas, 1999; Pukelis, 1999; Laužackas
e Pukelis, 1998; Kucinskas e Kucinskiene,
2000, e outros). Estes estudos teóricos e in-
vestigações empíricas permitiram chegar à
conclusão que o ensino se baseia na per-
cepção prática que os professores de EFP
têm relativamente às formas de actuação em
diferentes situações de aprendizagem/ensi-
no. O modelo sequencial de ensino de pro-
fessores de EFP baseado nas competências
foi seleccionado como base para o desen-
volvimento do ensino de professores de EFP
pelo facto de ser o que melhor se adequa-
va às necessidades de desenvolvimento do
sistema de EFP na Lituânia.

Em 1997, a Universidade Vytautas Magnus
(Kaunas, LT), juntamente com a Universi-
dade Sheffield Hallam (RU), integradas no
projecto PHARE VET’97, começou a desen-
volver um programa modular para o ensi-
no e formação inicial de professores de en-
sino profissional. O resultado foi a criação
de um programa modular de um ano para
o ensino inicial de professores de EFP com-
posto por 12 módulos orientados para a aqui-
sição das competências mais importantes
para a qualificação pedagógica dos profes-
sores de EFP. Os 12 livros para professores
e os 12 livros para alunos integrados neste
programa descreveram o programa, forne-
cendo os requisitos necessários para a sua
implementação. Um grupo de tutores de EFP
recebeu formação e dirigiu os seus próprios
módulos num programa modular de um ano
relativo ao ensino e formação inicial dos
professores de EFP. Os tutores partilharam
esta experiência com os orientadores (pro-
fessores experientes do ensino profissional),
que desempenharam um papel fundamen-
tal no ensino dos professores de EFP ba-
seado nas competências. O primeiro grupo
de orientadores recebeu formação em 1998
num projecto bilateral lituano (Universida-
de Vytautas Magnus) e norueguês (Colé-
gio Universitário Akershus). Um dos resul-
tados deste projecto foi a publicação de um
livro dedicado ao desenvolvimento das ca-
pacidades de aconselhamento do orienta-
dor (Learning and counselling, 2002), em
inglês (2002) e lituano (2003).

Em 1998, uma estreita cooperação entre par-
ceiros na Dinamarca, Alemanha e Países
Baixos permitiu arrancar com o projecto Leo-
nardo da Vinci, a organização sistemática do
aperfeiçoamento contínuo do pessoal afec-
to à EFP (1998-2000). Este projecto também

concluiu que o ensino de professores de en-
sino profissional baseado nas competências
é muito importante para os actuais desafios
do mercado de trabalho. O quadro de refe-
rência profissional do ensino de professores
de EFP (2002) foi concebido com base na
educação e formação ao longo da vida e nas
competências que estes professores têm de
possuir para competir com sucesso no mer-
cado de trabalho.

A abordagem do ensino dos professores de
EFP baseado nas competências foi também
comprovada noutro projecto internacional
de cooperação de doadores da Fundação
Europeia para a Formação (FEF), a Dina-
marca e a Finlândia. A reestruturação dos
elementos fundamentais e da estrutura da
formação de formadores e professores (FFP)
na Lituânia e na Letónia (1999-2002) foi co-
ordenada pela universidade Vytautas Ma-
gnus, onde foi desenvolvida a proposta de
ensino e formação de professores de EFP
(Laužackas, Pukelis and Pundziene, 2002) e
o quadro de referência profissional dos pro-
fessores de EFP foi corrigido de acordo com
as necessidades de aprendizagem ao longo
da vida no âmbito do desenvolvimento pro-
fissional contínuo. O percurso horizontal da
carreira dos professores de EFP foi conce-
bido com base nas diferentes competências
concretas necessárias às diferentes fases de
desenvolvimento profissional. Os objectivos
e resultados de aprendizagem do programa
modular PHARE VET’97 foram ajustados se-
gundo o quadro de referência profissional
reformulado para os professores de EFP. Foi
criado o programa de formação para orien-
tadores, juntamente com a preparação do
primeiro grupo de professores de orienta-
dores e com a formação de um segundo gru-
po. O livro dos orientadores foi publicado
como um manual destinado aos profissio-
nais envolvidos no programa modular in-
icial. Criou-se um regulamento para o ensi-
no e formação inicial pedagógico de pro-
fessores e leitores (2002). Todos estes do-
cumentos foram aceites e validados pelo Co-
légio de Educação e Formação Profissional
do Ministério da Educação e das Ciências.
Estas decisões políticas levaram o ministé-
rio a atribuir as verbas necessárias para
dar início às acções de ensino e formação
inicial dos professores de EFP. O primeiro
grupo de 32 professores de EFP concluiu
com sucesso o respectivo programa mo-
dular de ensino inicial em Abril de 2004 e
um terceiro grupo de orientadores rece-
beu formação em 2003 utilizando apenas re-
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cursos nacionais intelectuais e financeiros.
Um segundo grupo de professores de EFP
está já integrado no processo. A figura 2
apresenta a abordagem sistemática ao apoio
internacional para o desenvolvimento do
ensino de professores de EFP na Lituânia
(EPM - equipa promotora da mudança).

Contudo, os recursos intelectuais e finan-
ceiros lituanos continuam a ser insuficientes
para satisfazer as necessidades didácticas
dos professores de EFP. A utilização dos fun-
dos estruturais comunitários poderia ser uma
solução para satisfazer essa procura. O de-
senvolvimento profissional contínuo dos pro-
fessores de EFP é actualmente assegurado
por grupos de peritos de sectores económi-
cos e inclui a concepção de quadros de
referência para professores de EFP nos te-
mas de formação relevantes. 

A estratégia de ensino e formação
de professores de ensino
profissional na Lituânia

A estratégia nacional para o sistema de en-
sino e formação pedagógica dos professores
lituanos de ensino profissional foi desenvol-
vida com base em abordagens específicas:

❑ integração dos estudos teóricos e práti-
cos no local de trabalho dos professores de
ensino profissional (articulação entre tra-
balho e aprendizagem no posto de trabal-
ho) ou interacção estreita entre as universi-
dades (ou escolas superiores) e as escolas
de EFP, uma vez que o antigo ensino de pro-
fessores de EFP era demasiado académico;

❑ transformação das escolas de EFP em or-
ganizações de aprendizagem, tendo em vis-
ta melhorar o desenvolvimento organizacio-
nal das escolas através da passagem de uma
estrutura “vertical” para uma estrutura “ho-
rizontal”, convertendo as escolas de EFP em
parceiros universitários em pé de igualdade;

❑ implementação de acções de aprendi-
zagem através da modernização dos méto-
dos de ensino/aprendizagem para promo-
ver a aprendizagem autónoma dos alunos; 

❑ abertura das escolas de EFP para o mun-
do do trabalho, com especial atenção para
a estreita cooperação com os parceiros so-
ciais e para a criação de redes nacionais e
internacionais entre todas as instituições e
agentes fundamentais envolvidos no ensino
de professores de ensino profissional.

Os princípios do sistema de ensino dos pro-
fessores de EFP são formulados segundo as
peculiaridades dos factores políticos, económi-
cos, sociais, culturais, curriculares, organi-
zacionais e pessoais e com as possibilidades
de interacção. O ensino e formação de pro-
fessores de EFP na Lituânia segue os se-
guintes princípios:

❑ descentralização, o que significa que to-
dos os professores têm acesso ao sistema de
ensino e formação no que respeita à satis-
fação das necessidades de desenvolvimen-
to das qualificações pedagógicas, à escolha
regional e a outros aspectos; possibilidades
de aprendizagem formal, não formal e in-
formal; envolvimento alargado de instituições
de formação;

❑ abertura, ou seja, coordenação entre as
necessidades dos indivíduos e do mercado
de trabalho, acessibilidade à aprendizagem,
coerência entre a formação inicial e a for-
mação em contexto de trabalho, procura e
oferta de qualificações a nível nacional e in-
ternacional, interesses dos parceiros sociais
e de outros grupos sociais, recursos finan-
ceiros e outros, ensino geral, académico e
profissional;

❑ sistematização, o que significa que o sis-
tema de ensino e formação de professores
de EFP proporciona as condições necessárias
para a educação e formação ao longo da vi-
da, a aquisição gradual de qualificações e
possibilidades de desenvolvimento profis-
sional;
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Coordenação dos projectos internacionais orientados para o desen- Figura 2
volvimento do sistema de ensino de professores de EFP na Lituânia
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❑ compatibilidade, o que significa que o
sistema de ensino e formação de professores
de EFP é constantemente renovado e alte-
rado para satisfazer as necessidades do mer-
cado de trabalho e do sistema educativo e
do desenvolvimento profissional contínuo
dos professores de EFP, no que respeita à
aquisição e actualização constante das suas
qualificações profissionais e didácticas;

❑ cooperação, com especial atenção pa-
ra as necessidades dos diversos interesses
dos professores de EFP no planeamento e
organização das suas necessidades de de-
senvolvimento profissional contínuo, consi-
derando as diversas competências dos par-
ticipantes; a cooperação assegura a criação
de ligações verticais e horizontais entre as
diversas instituições de ensino e formação
de professores de EFP, bem como o rela-
cionamento com os parceiros sociais, as es-
colas, as organizações governamentais e não-
governamentais e os parceiros para pro-
jectos internacionais;

❑ especificidade, salientando a singulari-
dade dos princípios que regem o ensino e
formação dos professores de EFP, a organi-
zação e o conteúdo programático, em com-
paração com outros tipos de ensino do pro-
fessores. A grande variedade de progra-
mas e a procura de professores de EFP (na
Lituânia) em diversas áreas profissionais está
a ser estudada. A uniformização global e as
peculiaridades nacionais são tidas em conta
no contexto internacional. 

Os principais parâmetros que regem o sis-
tema de ensino e formação de professores
de ensino profissional são:

❑ o quadro de referência profissional pa-
ra os professores de EFP;

❑ o modelo sequencial para o ensino e for-
mação de professores de EFP;

❑ o plano curricular de desenvolvimento
pedagógico inicial e contínuo baseado no
quadro de referência profissional aplicável
aos professores de EFP.

O quadro de referência profissional dos pro-
fessores de EFP foi desenvolvido com base
na educação e formação ao longo da vida
e abrange um percurso profissional horizontal
completo que engloba cinco categorias de
qualificações de professores de EFP; pro-
fessores iniciantes de ensino profissional, pro-

fessores de ensino profissional, professores
sénior de ensino profissional, metodologis-
tas de ensino profissional, professores es-
pecializados em ensino profissional. O qua-
dro de referência profissional dos professores
de EFP descreve os objectivos, as principais
áreas de actividade e competências didácti-
cas de cada categoria de qualificação dos pro-
fessores de EFP (Quadro de referência pro-
fissional dos professores/leitores de ensino
profissional, 2002). O quadro de referência
é a base para o planeamento, a implemen-
tação e a avaliação dos currículos de ensi-
no e formação de EFP. As competências didácti-
cas definidas no quadro de referência en-
contram-se divididas em cinco áreas:

❑ competências de desenvolvimento pes-
soal;

❑ planeamento dos currículos modulares
e das competências de ensino e desenvol-
vimento;

❑ competências de concepção de pro-
gramas de ensino profissional;

❑ competências escolares e de desenvol-
vimento do sistema educativo;

❑ competências de desenvolvimento dos
conteúdos temáticos do ensino profissional.

O quadro de referência descreve as com-
petências didácticas relacionadas com as pri-
meiras quatro áreas, divididas segundo as
categorias de qualificação dos professores
de ensino profissional. A quinta área de com-
petências não é descrita no quadro pelo fac-
to de estar relacionada com várias aptidões.
As suas definições estão a ser formuladas
por vários grupos de peritos do sector
económico. Além disso, esta componente
da qualificação dos professores de ensino
profissional, tendo em conta as rápidas evo-
luções científicas e tecnológicas, está a ser
sujeita a transformações constantes e, como
tal, a um processo contínuo de desenvol-
vimento e melhoramento.

O modelo sequencial de ensino e formação
de professores de ensino profissional inclui
quatro etapas (figura 3). Na primeira etapa
(mais desejável do que obrigatória), o futu-
ro professor de ensino profissional conclui
a escola profissional, adquirindo a primeira
qualificação profissional orientada para as
necessidades concretas do mercado de tra-
balho (dois a três anos de duração). Na
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segunda etapa, o futuro professor de ensi-
no profissional adquire uma qualificação
profissional mais elevada (três a seis anos).
Na terceira etapa, obtém, no mínimo, três
anos de experiência de trabalho na área da
qualificação profissional adquirida. Na quar-
ta etapa, o professor de ensino profissio-
nal começa a trabalhar no mesmo progra-
ma de ensino profissional da escola de EFP,
que corresponde à sua qualificação profis-
sional. Durante os primeiros dois anos de
trabalho na escola de EFP, o professor ad-
quire uma qualificação didáctica e pedagógica
completa. Até aqui, apenas a quarta etapa
foi cumprida. A quinta etapa ilustra o de-
senvolvimento profissional contínuo basea-
do na educação e formação ao longo da vi-
da. Na sexta etapa, o professor tem a pos-
sibilidade de seguir um mestrado e, mais tar-
de, um doutoramento, adquirindo qualifi-
cações mais elevadas nas áreas do ensino
profissional e da investigação.

O plano curricular de formação didáctica in-
icial dos professores de EFP foi formulado
com base nas competências associadas à qua-
lificação de professor de ensino profissional,
como descrito no quadro de referência re-
levante. Este nível de qualificação é obri-
gatório e confere ao professor ou leitor au-
tonomia para efectuar trabalhos em contex-
to escolar. O plano curricular refere a com-
binação equitativa de estudos práticos e teóri-
cos em escolas superiores e o desenvolvi-
mento de competências pedagógicas práti-
cas nas escolas de EFP. Reflecte o actual nível
de habilitações dos professores de EFP, com-
petências didácticas concretas e acessibili-
dade aos estudos (tendo em conta o local e
o tempo de estudos), bem como o envolvi-
mento activo dos empregadores e de ou-
tros parceiros sociais no planeamento, im-
plementação e avaliação do plano curricular.
O papel do tutor e do orientador é crucial.

A avaliação dos resultados de formação
inicial pedagógica é baseada no princípio
do portfólio, criando pré-requisitos de acre-
ditação para as competências já adquiridas.
A avaliação final dos resultados dos alu-
nos/professores de EFP consiste na combi-
nação dos resultados do portfólio, das au-
las práticas e do trabalho final.

A elaboração do plano curricular do siste-
ma de ensino e formação em contexto de
trabalho dos professores de EFP depende
das inovações científicas, tecnológicas e pe-
dagógicas, em conjunto com a aquisição de

competências orientadas para uma catego-
ria profissional mais elevada e para as ne-
cessidades ou interesses individuais. Assim,
o sistema de ensino e formação de profes-
sores de EFP em contexto de trabalho po-
de ser ministrado em três tipos de módulos:

❑ plano curricular para desenvolver com-
petências estratégicas que correspondam às
mais recentes inovações estratégicas de âm-
bito científico e prático;

❑ plano curricular para desenvolver as com-
petências necessárias à obtenção de quali-
ficações de nível superior, definidas no qua-
dro de referência profissional dos profes-
sores de EFP;

❑ plano curricular para desenvolver as com-
petências individuais, que indicam as ne-
cessidades de desenvolvimento pessoal dos
professores ou das instituições de EFP.

Conclusões 

O sistema de ensino e formação de pro-
fessores de EFP na Lituânia rege-se por
princípios de descentralização, abertura, sis-
tematização, compatibilidade, cooperação e
especificidade.

Os principais parâmetros pelos quais se re-
ge o sistema de ensino e formação de pro-

Esquema geral do sistema de ensino e formação de Figura 3
professores de ensino profissional na Lituânia.

Etapa I 

ESCOLA PROFISSIONAL

Aquisição de qualificações de
ensino profissional (2-3 anos)

Etapa IV

ENSINO PEDAGÓGICO INICIAL DOS
PROFESSORES DE EFP

Aquisição de qualificações
pedagógicas (1 ano)

Etapa V

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL
CONTÍNUO

Renovação e actualização das qualificações
didácticas e de ensino profissional

Etapa VI

MESTRADO (2 anos),
DOUTORAMENTO (4 anos)

Aquisição de qualificações de ensino
profissional ou de investigação

Etapa III

PRÁTICA DE ACORDO COM A 
ESPECIALIDADE ADQUIRIDA

Aquisição de qualificações práticas
(pelo menos 3 anos)

Etapa II 

ESCOLA SUPERIOR DE ENSINO
PROFISSIONAL

Aquisição de qualificações temáticas de ensino
profissional (3-6 anos)
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fessores de EFP encontram-se reunidos no
quadro de referência profissional dos pro-
fessores de EFP, num modelo sequencial de
ensino e formação aplicado a estes profis-
sionais, e num plano curricular de ensino
didáctico inicial em contexto de trabalho ba-
seado no referido quadro de referência pro-
fissional.

A estratégia lituana do sistema de ensino e
formação dos professores de ensino profis-
sional baseia-se igualmente noutros docu-
mentos, tais como os regulamentos relati-
vos ao ensino e formação pedagógica inicial
de professores de ensino profissional, o pla-
no de acção para a implementação da es-
tratégia de ensino e formação de professores
de EFP, etc., aprovados pelo Ministério da
Educação e das Ciências. 

Para aumentar a eficácia do sistema de ensi-
no profissional e didáctico dos professores
de ensino profissional, é fundamental de-
senvolver um método de avaliação das apren-
dizagens anteriores não-formais e informais,
bem como ferramentas de avaliação de com-
petências concretas indicadas no quadro de
referência profissional dos professores de EFP.

A estratégia lituana de ensino de professores
de EFP que, devido aos projectos interna-
cionais, se baseia num modelo sequencial
baseado em competências, já possui os prin-
cipais documentos e recursos intelectuais e
humanos necessários para dar início ao en-
sino didáctico. Contudo, a sua aplicação
prática no desenvolvimento do sistema de
EFP carece ainda de recursos financeiros. A
utilização adequada dos fundos estruturais
poderia contribuir para aumentar o nível de
aplicação prática desta estratégia.

Ben-Peretz, M.; Rumney, S. Professional thin-
king guided practice. Teaching and teacher edu-
cation. 1991, N.º 7 (5), p. 517-530.

Buck, B. Priorities for vocational teacher training
in a lifelong learning perspective. Vocational edu-
cation: research and reality. 2002, N.º 4, 
p. 10-15.

Christensen, P. S. The nature of feedback stu-
dent teachers receive in post-observation confe-
rences with the university supervisor: a compari-
son with O’Neal’s study of cooperating teacher
feedback. Teaching and teacher education. 1988,
N.º 4 (3), p. 275-286.

Conception for vocational teacher/lecturer edu-
cation and training in Lithuania. Vocational edu-
cation: research and reality. 2002, N.º 4, p. 104-
109.

Dienys, V.; Pusvaskis, R. Change of vocational
training in Lithuania during first step of educa-
tional reform. Vocational education: research and
reality. 1998, N.º 1, p. 118-125.

Frits, Evelein. Telematic supervision, an inter-
esting addition to supervision methodology. Trends
in Dutch teacher education. Gerard, M. et al. (eds).
Apeldoorn: Garant, 2000, p. 185-205.

Fullan, M. Change forces: probing the depths of
educational reform. London: Taylor and Francis,
1993.

Inglar, T. et al. Learning and counseling. VMU,
Colégio Universitário Kaunas e Akershus, 2002.

Klencke, Peter; Krüger, Meta. Coaching tea-
ching practice; the coach’s task. In Gerard M. et
al. (eds). Trends in Dutch teacher education. Apel-
doorn: Garant:, 2000, p. 167-174.

Koerner, M. E. The cooperating teacher: an am-
bivalent participant in student teaching. Journal
of teacher education. 1992, Vol. 43, p. 48-56.

Kucinskas, V.; Kucinskiene, R. Strategic plan-
ning of teacher training with regard to social com-
petence development. Vocational education:
research and reality. 2000, N.º 3, p. 46-55.
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ANEXOS

Habilitações gerais dos pedagogos Anexo II
de ensino profissional

Experiência pedagógica dos pedagogos Anexo V 
de ensino profissional

Habilitações pedagógicas dos pedagogos Anexo IV
de ensino profissional

Faixas etárias dos pedagogos Anexo I
de ensino profissional

Experiência de trabalho (prática) dos Anexo III
pedagogos de ensino profissional

0 anos Até 5 anos 6-10 anos Mais de 10 anos

Até 5 anos 6-10 anos 11-15 anos Mais de 15 anos

Faixas etárias dos pedagogos de ensino profissional ( Prática dos pedagogos de ensino profissional ( %)

Habilitações gerais dos pedagogos de ensino profissional (

Experiência pedagógica dos pedagogos
de ensino profissional ( %)

Professores
de ensino
profissional

Leitores
de ensino
profissional

Professores
orientados
para o
mercado de
trabalho

Secundária

Superior

Mastrado

Doutoramento

Licenciatura

Especializaçã
o certificada

Professores
de ensino
profissional

Leitores
de ensino
profissional

Professores
orientados
para o
mercado de
trabalho

Professores
de ensino
profissional

Leitores
de ensino
profissional

Professores
orientados
para o
mercado de
trabalho

Nenhuma

Superior

Mastrado

Doutoramento

Licenciatura

Especializaçã
o certificada

Professores de
ensino profissional

Leitores de ensino
profissional

Professores orientados
para o mercado

de trabalho
Professores de

ensino profissional
Leitores de ensino

profissional

Professores orientados
para o mercado

de trabalho

Até 30 anos 31-50 anos Mais de 50 anos

Habilitações pedagógicas dos pedagogos de
ensino profissional ( %)
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O artigo apresenta as refor-
mas essenciais implementa-
das no sistema educativo po-
laco desde o início da década
de 1990, bem como alguns
dos seus resultados. É dada
especial atenção a um aspec-
to específico das reformas: a
diversificação estrutural do
sistema, que conduziu à di-
versificação dos níveis de en-
sino e dos respectivos diplo-
mas. O artigo defende que es-
ta abordagem permite um
melhor acesso à educação,
uma vez que leva em conta as
capacidades dos jovens e as
suas aspirações em termos
educacionais. O artigo faz ain-
da referência a determinados
aspectos da reforma estrutu-
ral do ensino pós-primário e
às suas premissas funda-
mentais, além de salientar al-
guns dos resultados das mu-
danças implementadas. No
que diz respeito ao processo
de implementação de uma es-
trutura educativa de dois ci-
clos (bacharelato e mestra-
do) no ensino superior, cha-
ma-se a atenção para os pro-
blemas ao nível da aceitação
social do primeiro grau de es-
tudos (bacharelato = licenc-
jat), que, oficialmente, foram
considerados estudos profis-
sionalizantes.

A reforma do ensino
profissional na Polónia

Aspectos gerais

As reformas educativas previstas para o en-
sino primário, secundário e pós-secundário
diferem, em termos de objectivo e a natu-
reza, das reformas previstas para o ensino
superior. O grau de autonomia na definição
das políticas educativas é um dos aspectos
que melhor permite distinguir os dois tipos
de reforma.

Os níveis de ensino primário e secundário
são geridos de forma centralizada, embora
as escolas possuam uma certa liberdade nes-
ta matéria (Lei da Educação, de 7 de Se-
tembro de 1991). No entanto, algumas es-
colas foram forçadas a esperar por condições
favoráveis que facilitassem a reforma global
do sistema. Por este motivo, a implemen-
tação da reforma apenas teve início em
Setembro de 1999.

Com a Lei do Ensino Superior, de 12 de Se-
tembro de 1990, os estabelecimentos de en-
sino superior passaram a poder definir as
suas próprias políticas educativas e de in-
vestigação, limitando assim as competências
da administração central (1). As mudanças
que, a partir da década de 90, foram inspi-
radas pelo mundo académico, conduziram
o sistema a uma transformação radical e re-
lativamente rápida do ponto de vista es-
trutural e curricular. Uma vez que se trata
de um processo da base para o topo, os pro-
gressos não têm sido uniformes, apesar de
as medidas terem sido adoptadas pela maio-
ria dos estabelecimentos de ensino supe-
rior.

Apesar das diferenças e do desfasamento
temporal, a reforma e as transformações
ocorridas nos dois tipos de reforma pare-
cem ter algumas características comuns, as
quais se encontram parcialmente enraizadas
na política educativa do Governo, que pre-
tende que o sistema educativo seja um ga-
rante da igualdade de oportunidades entre
os jovens e de uma maior abrangência do

ensino secundário e superior. Tal implica
a necessidade de ajustar o sistema às dife-
rentes capacidades dos jovens e proporcio-
nar-lhes a oportunidade de continuar o seu
percurso educativo, em função dos seus ob-
jectivos educacionais. Ao mesmo tempo, é
necessário diferenciar a oferta educativa e
estabelecer uma ligação mais estreita entre
os vários níveis de ensino, sobretudo entre
os níveis secundário e superior.

Alguns documentos elaborados por orga-
nismos internacionais sugerem que a di-
versificação seria uma forma de aumentar a
credibilidade do ensino em termos qualita-
tivos (ISCED 1997). Pensa-se que os ciclos
educativos mais curtos permitem uma me-
lhor comparabilidade transnacional dos graus
académicos e das competências profissio-
nais (Declaração de Bolonha, 1999). 

As mudanças recentemente introduzidas no
ensino superior resultaram, na maioria dos
países, numa diversificação sem paralelo dos
níveis de ensino, dos diplomas, títulos e
graus académicos.  No contexto da unifi-
cação da Europa, foi já afirmado que a di-
versidade de graus e sistemas é o maior
obstáculo à mobilidade na Europa e que
existem mais estruturas do que países na
Europa: alguns países chegaram mesmo a
ter 100 tipos de qualificações académicas di-
ferentes (Wende, Westerheijden, 2002, p.
118-119). À luz das ideias manifestadas na
Declaração de Bolonha, este factor cria
obstáculos ao desenvolvimento do Espaço
Europeu de Ensino Superior, dificultando,
ou mesmo impossibilitando, a realização de
comparações transnacionais.  

A Declaração de Bolonha, assinada em 1999
por 29 países, proporcionou a toda a Eu-
ropa a oportunidade de aperfeiçoar a es-
trutura e ajustar a nomenclatura associada
aos diplomas, aos títulos profissionais e aos
graus académicos. No cumprimento dos com-
promissos assumidos na declaração, muitos
países sem qualquer tradição britânica in-

(1) O Governo manteve o controlo
directo de alguns aspectos através
do ministro da Educação (actual-
mente, ministro da Educação e do
Desporto) e delegou competências
em órgãos representativos da co-
munidade académica relativamente
a outras matérias. Tais órgãos su-
pervisionam, entre outros, os re-
quisitos curriculares mínimos e as
condições para a criação de novas
áreas/disciplinas de estudo. A par-
tir de Janeiro de 2002, a Comissão
Nacional de Acreditação (PKA) pas-
sou a ser a entidade responsável pe-
la verificação do cumprimento da
legislação neste domínio.
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troduziram ou estão actualmente a introdu-
zir cursos de bacharelato/mestrado nos seus
sistemas educativos (Westerheijden, 2002;
Two decades of reform in higher education
in Europe: 1980 onwards, 2000). 

Parte-se do princípio que as comparações
dos currículos conducentes a um bachare-
lato são mais viáveis do que as comparações
entre currículos uniformes de mestrado. Além
disso, a declaração sugere que o primeiro
nível (bacharelato) deveria ser rigorosamente
adaptado às necessidades do mercado de
trabalho.

O presente artigo apresenta algumas su-
gestões destinadas a facilitar a implemen-
tação das directrizes estabelecidas, tendo em
conta as condições locais e a perspectiva in-
ternacional.

O sistema educativo polaco,
respectiva reforma e mudanças

Dois aspectos da reforma parecem funda-
mentais: as mudanças estruturais e a fixação
de normas que permitam a comparação
de qualificações e o reconhecimento dos

certificados e diplomas que certificam a
conclusão de cada nível de ensino.

Seguidamente, apresenta-se uma breve des-
crição das principais características da re-
forma estrutural do sistema educativo e das
regras de avaliação (2).

A escolaridade obrigatória foi aumentada
para nove anos. Os oito anos de ensino
primário foram substituídos por dois níveis:
seis anos de ensino primário e três anos de
gymnasium. O gymnasium corresponde ao
nível de ensino secundário inferior, pro-
porcionando perfis mais alargados e aju-
dando os alunos a desenvolver as suas ca-
pacidades e competências sociais.

Após a conclusão do gymnasium, existe a
possibilidade de optar por seis tipos de en-
sino. O ensino secundário proporciona os
seguintes percursos:

❑ ensino secundário geral (três anos), que
termina com o matura (exame final), desti-
nado a alunos que concluíram o pós-gym-
nasium e que pretendem ingressar no en-
sino superior;

❑ ensino suplementar de dois anos (li-
ceu), destinado a alunos que concluíram o
ensino profissional de base e que preten-
dem concluir também os seus estudos se-
cundários.

Dos restantes tipos de ensino, três deles
conferem um certificado de qualificação pro-
fissional:

❑ ensino técnico de nível secundário (qua-
tro anos), que confere um certificado de qua-
lificação profissional; o certificado matura é
entregue após a conclusão do quarto ano;

❑ ensino profissional de base (dois ou três
anos), que confere um certificado de quali-
ficação profissional. A conclusão de estudos
suplementares (iii e iv infra) dá acesso ao
exame matura;

❑ ensino técnico de nível secundário (es-
tudos suplementares de três anos) destina-
do aos alunos que concluíram o ensino pro-
fissional de base. Este tipo de ensino confe-
re um certificado de qualificação profissio-
nal e dá acesso ao exame matura;

❑ ensino profissionalizante de três anos (li-
ceu), que proporciona uma preparação ge-
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Figura 1

(2) Para mais informações sobre a
reforma do sistema educativo e as
respectivas fases, bem como sobre
a formação profissional, consultar
os relatórios anuais do programa do
Observatório Nacional, financiado
pela Fundação Europeia para a For-
mação (Ver Observatório Nacional,
2002).
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ral de cariz profissional e conduz também
ao exame matura.

O esquema foi elaborado pelo gabinete de
reconhecimento académico e intercâmbio
internacional, que reporta ao ministro po-
laco da Educação e do Desporto
www.buwiwm.edu.pl.

A reforma do sistema de ensino profissio-
nal teve por base o desejo de criar um sis-
tema de ensino abrangente, destinado a do-
tar os trabalhadores de uma maior flexibi-
lidade e mobilidade profissional. A reforma
promove o sistema de ensino geral, au-
mentando esta componente nas escolas pro-
fissionais pós-gymnasium.

Um dos resultados positivos da reforma es-
trutural no ensino pós-gymnasium é a ten-
tativa promissora de eliminar o “beco sem
saída da educação”, ou seja, o ensino pro-
fissional de base, procurado por um núme-
ro significativo de jovens (3). Para os jovens,
esse ensino de perfil redutor constitui um
obstáculo à obtenção de um certificado ma-
tura e à continuação do seu percurso edu-
cativo para um nível superior. O desemprego
na Polónia afecta sobretudo pessoas que op-
taram pelo ensino profissional de base.

Em 2002, 77 % dos alunos que concluíram
o gymnasium matricularam-se em escolas
que proporcionavam vários tipos de cursos
secundários completos, 47 % dos quais em
escolas secundárias do sistema geral de en-
sino, destinadas a jovens que pretendem
prosseguir os seus estudos. Aqueles que op-
tam por não seguir estudos universitários
podem frequentar cursos de formação pro-
fissional específica em escolas pós-secundárias.
Recentemente, verificou-se um crescimento
significativo deste tipo de ensino, sobretu-
do ao nível do sector privado, que passou
a oferecer cursos pós-liceu até 2,5 anos, que
dão acesso a um certificado de qualificação
profissional.

A diversificação estrutural evolui em para-
lelo com a normalização dos requisitos de
avaliação. O anterior sistema, que previa
apenas a realização de exames internos, foi
substituído por um novo, que prevê exames
com elementos de avaliação externa. Jun-
tamente com as mudanças estruturais, es-
ta é a segunda mais importante característi-
ca da reforma educativa implementada
em 2002.

Em 1998, o ministro polaco da Educação e
do Desporto encarregou a Comissão Cen-
tral de Avaliação e as comissões regionais
de avaliação de proceder à normalização
dos elementos de avaliação externa. Ac-
tualmente, quase todos os níveis de ensi-
no terminam com um exame (ou teste) ela-
borado com base em requisitos uniformes.
O teste é realizado no último nível da es-
colaridade primária de seis anos e destina-
se a fornecer um feedback aos alunos, mos-
trando-lhes as áreas onde os seus desem-
penhos foram satisfatórios e aqueles que ne-
cessitam de maior atenção.

O ano lectivo de 2002/2003 foi o primeiro
ano em que a admissão nas escolas pós-
gymnasium dependeu, entre outros factores,
dos resultados obtidos nos exames indica-
tivos realizados no final do gymnasium. Ela-
borados em conformidade com requisitos
unificados a nível nacional, os exames tin-
ham por objectivo ajudar os alunos a es-
colher correctamente a escola pós-secundária
em que se iriam matricular. Os exames fo-
ram elaborados por comissões regionais de
avaliação.

Um exemplo de uma avaliação externa na
Polónia é o exame de certificação das qua-
lificações profissionais. Em 2004, os diplo-
mados das escolas profissionais passaram a
poder certificar as suas qualificações com
um exame (teórico e prático) organizado
por entidades autorizadas, por exemplo es-
colas, estabelecimentos de ensino ou em-
pregadores. Foram estabelecidos requisi-
tos para profissões específicas listadas na
Classificação de profissões para o ensino
profissional.

O matura também representa um afasta-
mento do conceito anterior de avaliação in-
terna, na medida em que favorece um sis-
tema de avaliação externa. Um dos objecti-
vos do novo formato matura consistia em
substituir (parcial ou totalmente) os exames
de acesso ao ensino superior. As adminis-
trações da maioria dos estabelecimentos de
ensino superior decidiram reconhecer os re-
sultados do matura, mas, em muitos casos,
foram definidos requisitos suplementares de
acesso. O novo formato dos exames matu-
ra será pela primeira vez aplicado em 2005.

Nesta fase da reforma, é ainda muito cedo
para avaliar os seus resultados, assim como
o sistema de avaliação externa ou os es-
forços envidados para melhorar a transpa-
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(3) Em 1989, 45,9 % dos alunos saídos
das escolas primárias matricularam-
se nestas escolas; em 1996, a per-
centagem diminuiu para 34 % e, em
2002, para 23 % (A educação no ano
lectivo de 2002/2003, Gabinete Cen-
tral de Estatísticas Polaco, GUS,
Varsóvia 2003).
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rência dos resultados. As grandes alterações
aos conceitos originais e os atrasos na im-
plementação de certos elementos da refor-
ma prejudicam o ritmo dos trabalhos e a sua
sequência lógica. Um exemplo ilustrativo
é o facto de, nos preparativos para os exames
externos de certificação das qualificações
profissionais, os requisitos de tais exames
terem sido definidos antes dos requisitos
subjacentes à qualificação profissional. Con-
tudo, numa reforma com esta amplitude, tais
situações são difíceis de evitar, constituindo
um elemento inevitavelmente associado à
complexidade de todo o processo.

A transparência através da
diversificação do ensino superior:
Declaração de Bolonha e status quo

As principais mudanças relacionadas com a
diversificação estrutural dos programas de
atribuição de diplomas na Polónia ocorreram
entre 1991 e 1994, ou seja, muito antes da as-
sinatura da Declaração de Bolonha. O siste-
ma, unificado até então, passou a apresentar
uma estrutura composta por vários níveis.

Paralelamente aos cursos de mestrado de
cinco anos, de estrutura uniforme e cariz
teórico, vocacionados para a investigação ou
para o desempenho de profissões altamen-
te qualificadas (por exemplo, médicos, pro-
fessores, advogados), foi sendo gradualmente
implementado um sistema estruturado em
dois níveis. O primeiro nível engloba cursos
de três anos, conducentes ao grau de ba-
charelato e cursos de quatro anos, que confe-
rem o grau de licenciatura; o segundo nível
consiste num curso adicional de dois anos,
conducente ao mestrado.

Os primeiros cursos a serem ministrados nas
instituições académicas de ensino superior
foram aqueles que conferem o grau de ba-

charelato. A maioria das universidades eram
estabelecimentos de ensino de línguas com
uma estrutura organizacional independen-
te. A redução da duração dos cursos per-
mitiu-lhes aumentar o número de inscrições
no primeiro ano (o principal factor de de-
terminação do financiamento público) e as-
sim garantir subsídios mais elevados. Para
as instituições académicas, estes cursos eram
uma forma de sobreviver às dificuldades re-
sultantes da escassez de verbas públicas e
não uma resposta às exigências sociais ou
às necessidades de uma economia em tran-
sição.

Os estabelecimentos privados de ensino su-
perior têm vindo a desenvolver-se em pa-
ralelo com estas mudanças no sistema edu-
cativo do Estado. O ensino superior priva-
do baseava-se, e ainda se baseia, em cursos
de curta duração (maioritariamente de três
anos) que conferem o grau de bacharelato
e que, por definição, têm um cariz profis-
sional. Como tal, tornaram-se no ponto de
partida para a criação de um sistema binário
no âmbito do ensino superior polaco.

O conceito de ensino superior profissional
surgiu pela primeira vez, em termos jurídi-
cos, em 1997, ano em que entrou em vi-
gor a Lei das Escolas Superiores de Ensino
Profissional, de 27 de Junho de 1997. Esta
lei (4) veio regulamentar o sistema binário,
abrindo caminho às escolas públicas que
tinham como objectivo responder às ne-
cessidades do mercado de trabalho local (5).

Os dados fornecidos no quadro 1 são um
reflexo da diversificação dos níveis de en-
sino superior ocorrida na última década.
Entre 1994 e 2002, a proporção de alunos
matriculados em cursos de bacharelato au-
mentou de 25,4 % para 43 %. Desde então,
este fenómeno tem tido um impacto consi-
derável no panorama global do ensino su-
perior na Polónia. Se, por um lado, o núme-
ro de alunos matriculados em cursos de mes-
trado ou bacharelato no sector público es-
tabilizou, por outro, o número de alunos
matriculados em cursos de mestrado em uni-
versidades privadas tem vindo a registar um
aumento constante desde o ano lectivo de
1998/99 (quadro 2). Esta situação é um re-
flexo do desejo dos estabelecimentos pri-
vados de ensino superior de chamarem a si
as atribuições das instituições académicas
(um fenómeno conhecido como “desvio aca-
démico”), sendo uma dessas atribuições a
possibilidade de conferirem mestrados.
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Proporção de alunos por nível de ensino superior Quadro 1

Cálculos efectuados pelo autor com base nos dados registados em anuários: Szkoły wyŻsze w ro-
ku szkolnym 1994/95 -1996/97 [Estabelecimentos de ensino superior em 1994/5 -1996/7], Szkoły
wyŻsze i ich finanse w latach 1997-2002 [Os estabelecimentos de ensino superior e a respectiva
situação financeira em 1997-2002],- Gabinete Central de Estatísticas GUS, Varsóvia, 1992-2003.

Nível de ensino Anos lectivos / alunos ( %)

1994/95 1996/97 1997/98 1998/99 2000/01 2001/02 2002/03

Cursos de mestrado 71,2 58,3 53,5 49,3 44,8 44,0 43,4
uniformizados (5 anos)

Cursos de mestrado 3,4 6,0 7,1 8,4 10,8 12,4 13,6
suplementares (2 anos)

Cursos de bacharelato/ 25,4 35,7 39,4 42,3 44,4 43,6 43,0
licenciatura (3 a 4 anos)

(4) Esta orientação de transformação
sistémica (transição dos sistemas in-
tegrados para os sistemas binários
de ensino superior), iniciada na dé-
cada de 1960, continua a encontrar
defensores nos dias de hoje (Tei-
chler 1999).

(5) Após a entrada em vigor da lei,
os estabelecimentos de ensino su-
perior passaram também a ser ins-
tituídos nesta base, ao contrário do
que acontecia antigamente, em que
funcionavam ao abrigo da legislação
aplicável às instituições académicas.
A Lei de 1997 estabeleceu vários re-
quisitos (ou seja, formação prática
obrigatória de 15 semanas para as
escolas criadas ao abrigo desta lei)
que não eram aplicáveis às insti-
tuições académicas.
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De acordo com os dados oficiais, todos os
cursos de ensino superior do primeiro nível
(por exemplo, conducentes a graus de ba-
charelato/licenciatura) são considerados pro-
fissionalizantes. Além disso, tais cursos de-
vem possuir as seguintes características:

❑ serem orientados para a indústria e pos-
suírem planos curriculares com uma trans-
missão significativa de competências es-
pecíficas;

❑ terem uma grande componente prática;

❑ terem um período de estudos mais cur-
to (normalmente três/quatro anos).

Existirão motivos suficientes que justifiquem
esta visão “agregada” dos cursos de ba-
charelato/licenciatura (6)?

Coloca-se a questão de saber se cursos com
origens tão diversas podem ter perfis de en-
sino congruentes e, mais importante ain-
da, um perfil profissionalizante, como su-
gerido pelas disposições legais. Além disso,
se tais cursos forem ministrados em estabe-
lecimentos de natureza académica, será
possível assegurar a sua orientação para o
mercado de trabalho, tal como se espera do
ensino profissional? Tais dúvidas têm ori-
gem no facto de se considerar a comunida-
de académica pouco eficiente ao nível da
transmissão de competências práticas, na
medida em que o ensino académico se
concentra em disciplinas baseadas no conhe-
cimento (ver Barnett, Dunne e Carre, 1999).

De uma forma geral, a sociedade considera
que as instituições académicas financiadas
pelo Estado conduzem os alunos dos cur-
sos de bacharelato ao nível corresponden-
te ao primeiro grau dos estudos universitários,
fornecendo-lhes uma forte componente teóri-
ca (por exemplo, grau de licenciatura, com
orientação académica), enquanto os cursos
oferecidos por outros tipos de estabeleci-
mentos de ensino superior têm um perfil
profissionalizante.

Procurou-se confirmar esta realidade atra-
vés de estudos empíricos (7) baseados na
recolha de opiniões de alunos, reitores e
empregadores. Mais abaixo, são apresenta-
dos os resultados de inquéritos realizados
em 2001 a alunos a tempo inteiro matricu-
lados no terceiro ano de cursos de bacha-
relato (8).

O problema manifesta-se quando se com-
param as expectativas dos alunos relativa-
mente aos cursos de bacharelato com as
hipóteses reais da sua concretização.

Apesar da polarização, a opinião geral é
de que o principal objectivo dos cursos de
3 a 4 anos consiste em preparar os alunos
para o desempenho de profissões específi-
cas (quadro 3). Uma proporção significativa
dos inquiridos (40 %) encara o bacharelato
como o primeiro nível do ensino geral, que
permite aos alunos prosseguirem o seu per-
curso educativo. Esta dualidade de expecta-
tivas, por vezes paralelas mas frequentemente
interligadas, existe independentemente do
lugar onde são testadas: num estabelecimento
de ensino profissional ou académico. 

A maioria dos alunos que se matricula nestes
cursos não obteve aprovação nos exames de
acesso ao mestrado, o que significa que en-
cara o bacharelato como uma “segunda hipóte-
se”.  Os alunos matriculados em cursos de
curta duração adiaram, mas não desistiram
dos seus objectivos educacionais. Na sua opi-
nião, os cursos de 3-4 anos são uma forma
de obter o mestrado. Consequentemente, o
ensino geral funciona como uma porta que
lhes permitirá prosseguir os seus estudos,
uma vez que o mestrado continua a ser al-
tamente valorizado pela sociedade.

O inquérito revela que as escolas públicas
de ensino profissional são as que melhor
correspondem às expectativas dos alunos
(independentemente do que significam tais
expectativas). As escolas privadas encon-
tram-se no extremo oposto: uma percenta-
gem significativa dos inquiridos encara com
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Proporção de alunos matriculados em cursos de Quadro 2
bacharelato/licenciatura, por estabelecimentos de  
ensino superior públicos e privados ( %)

Cálculos efectuados pelo autor com base nos dados registados em anuários: Szkoły wyŻsze w ro-
ku szkolnym 1994/95 -1996/97 [Estabelecimentos de ensino superior em 1994/5 -1996/7], Szkoły
wyŻsze i ich finanse w latach 1997-2002 [Os estabelecimentos de ensino superior e a respectiva
situação financeira em 1997-2002],- Gabinete Central de Estatísticas GUS, Varsóvia, 1992-2003.

Estatuto Nível de Anos lectivos / alunos ( %)

ensino 1994/95 1996/97 1997/98 1998/99 2000/01 2001/02 2002/03

Total Mestrado 74,6 64,3 60,6 57,7 55,6 56,4 57,0

Bacharelato/ 25,4 35,7 39,4 42,3 44,4 43,6 43,0
licenciatura

Público Mestrado 77,5 72,7 72,1 71,8 70,5 70,3 69

Bacharelato/ 22,5 27,3 27,9 28,2 29,5 29,7 30,4
licenciatura

Privado Mestrado 38,6 18,3 16,8 17,7 20,6 23,6 26,4

Bacharelato/ 61,4 71,7 83,2 82,3 79,4 76,4 73,4
licenciatura

(6) Daqui em diante, usaremos o ter-
mo “bacharelato” para designar os
cursos de curta duração (3 a 4 anos).
Cerca de 2/3 dos alunos matricula-
dos nestes cursos procuram obter o
grau de bacharel.

(7) Em 2000/02, foi realizado um es-
tudo sobre os problemas e pers-
pectivas do ensino superior profis-
sional na Polónia, com o apoio fi-
nanceiro da Comissão Polaca de In-
vestigação Científica (KBN) (Wójcic-
ka 2002). 

(8) Os alunos seleccionados para a
realização do inquérito provêm de
três tipos de estabelecimentos de
ensino superior: escolas públicas su-
periores de ensino profissional, ins-
tituições académicas públicas e es-
colas superiores privadas. Os in-
quiridos eram alunos de Engenha-
ria, Ciências da Educação, Gestão
de Empresas e Administração.
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(9) Os cursos de perfil profissiona-
lizante são ministrados por insti-
tuições académicas, sobretudo em
regime extramuros.

pessimismo o seu desempenho em termos
de preparação para o mercado de trabalho
ou para a prossecução de estudos super-
iores. Os estabelecimentos públicos aca-
démicos são amplamente reconhecidos pe-
la concretização dos objectivos académicos,
mas no que respeita à preparação para o
mercado de trabalho, os seus resultados não
são tão animadores (quadro 5).

As escolas superiores de ensino profissional
têm mais probabilidades de responder às
necessidades dos alunos que pretendem, em
primeiro lugar, aprender uma profissão e
adquirir alguma formação prática. Em contra-
partida, e apesar de também oferecerem cur-
sos orientados para o sector industrial, as
instituições académicas, sobretudo as esta-
tais, são mais adequadas para os jovens que
pretendem concluir o ensino geral (9).

A questão da concretização dos objectivos
estabelecidos na Declaração de Bolonha
apresenta dois aspectos que merecem consi-
deração: a concretização é muito abrangente

em termos quantitativos, mas pouco trans-
parente em termos qualitativos. A diversifi-
cação dos currículos está muito avançada,
mas existem problemas graves relacionados
com a identificação das qualificações certi-
ficadas por um diploma de bacharelato.« Na
prática, alguns dos cursos que conferem o
grau de bacharelato (maioritariamente mi-
nistrados em instituições académicas do Es-
tado) correspondem ao primeiro nível do
ensino geral, apesar de alguns deles serem
de cariz profissional. Os objectivos do cur-
so não são suficientemente claros para que
os alunos os entendam completamente. Con-
sequentemente, os empregadores não sa-
bem se o grau de bacharelato corresponde
a uma qualificação do ensino superior ou
apenas do ensino pós-secundário.

Tais dificuldades são menos visíveis a nível
local. Com o apoio dos meios de comuni-
cação social, os estabelecimentos de ensino
superior organizam grandes campanhas de
informação. Além disso, existe também uma
tabela de classificação das escolas e de-
partamentos, que oferece uma ideia geral
daquilo que se pode esperar da escola X ou
Y relativamente à qualidade do seu ensino.

Indubitavelmente, a nível internacional, a li-
cencjat polaca e o seu conteúdo educacio-
nal subjacente tornar-se-iam mais claros se
fosse estabelecida uma distinção entre o en-
sino geral e o ensino orientado para indústria
ou sectorial, que prepara os alunos para o
desempenho de uma determinada profissão.
Além disso, esta medida permitiria ainda tor-
nar os diplomas mais transparentes, certifi-
cando um grau académico no primeiro ca-
so e um grau profissionalizante no segundo.

Contudo, tais medidas implicam também a
introdução de alterações na legislação ac-
tual, um processo moroso com resultados
imprevisíveis. Assim, os suplementos aos di-
plomas, que descrevem os conteúdos e as
competências associadas aos mesmos, pa-
recem uma solução mais realista.

Conclusões

As reformas estruturais no sistema educati-
vo polaco, iniciadas na década de 1990, só
tiveram repercussões visíveis no ensino su-
perior. Os níveis inferiores de ensino só co-
meçarão a produzir resultados a longo pra-
zo, uma vez que a reforma estrutural do en-
sino pós-gymnasium teve início há pouco
tempo (2002).
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Principais objectivos do curso de bacharelato/licenciatura e Quadro 5
respectiva concretização: opinião dos alunos por tipo de estabelecimento ( %) 

Resposta Escolas públicas de Instituições académicas

ensino profissional Públicas Privadas

Preparação para o mercado de trabalho

Muito boa 13,3 7,5 3,8

Boa 76,3 67,4 63,1

Muito má ou nenhuma 10,4 25,1 33,1

Preparação para o segundo nível do ensino superior

Muito boa 5,1 9,2 5,3

Boa 79,3 80,2 73,4

Muito má ou nenhuma 15,6 10,6 21,3

Cedefop

Principais objectivos do curso de bacharelato/licenciatura: Quadro 3
opinião dos alunos por tipo de estabelecimento de ensino superior ( %)

Principais objectivos Escolas públicas de Instituições académicas

ensino profissional Públicas Privadas

Preparação para o mercado de trabalho 56,3 53,9 54,2

Primeiro nível do ensino geral 40,4 40,2 41,5

Outros 3,3 5,9 4,3

Planos pósgraduação Escolas públicas de Instituições académicas

ensino profissional Públicas Privadas

Curso suplementar de mestrado 31,4 42,7 25,7

Curso suplementar de mestrado 55,2 34,8 63,1
combinado com um emprego

Emprego 2,5 4,7 1,4

Outros planos 1,5 1,8 1,1

Indecisos 9,4 16,0 8,7

Alunos matriculados em cursos de bacharelato/licenciatura: Quadro 4
planos para depois da graduação por tipo de estabelecimento ( %)
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Apesar de tudo, são dignos de referência os
primeiros resultados positivos dos esforços
de integração do sistema. A comunidade aca-
démica, autora das suas próprias regras de
admissão, aceitou de uma forma geral a sub-
stituição dos matura e dos exames de aces-
so por um único exame (o novo matura) ba-
seado em normas transparentes, definidas,
num espírito de cooperação, pelos estabe-
lecimentos de ensino secundário e superior.

No que diz respeito ao ensino superior, a
introdução de dois ciclos de estudos em pa-
ralelo com os cursos académicos de mes-
trado de 5 anos (orientados para a investi-
gação ou para profissões altamente quali-
ficadas) aumenta as oportunidades de os jo-
vens prosseguirem os seus estudos, na me-

dida em que leva em conta os vários níveis
educacionais e aptidões académicas.

Importa referir, contudo, que o bacharela-
to, de cariz geral e profissional, constitui
uma nova categoria, que procura ainda ob-
ter legitimidade social na Polónia. O ensino
universitário e o mestrado continuam a ser
altamente valorizados pela sociedade. O no-
vo sector profissionalizante, que abarca to-
dos os estabelecimentos de ensino superior
profissional, continua em busca da sua iden-
tidade. Muitos desses estabelecimentos pre-
tendem seguir o ethos das instituições aca-
démicas (desvio académico), mas as condições
nas quais operam, sobretudo os proble-
mas com o recrutamento de pessoal quali-
ficado, limitam seriamente tais aspirações.
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL: INVESTIGAÇÃO E REALIDADE

Todos os países da Europa Ocidental têm publicado revistas dedicadas ao ensino e
formação profissional. Na Lituânia, porém, trata-se da primeira publicação deste gé-
nero. A crescente integração da ciência e da actividade humana a nível mundial tem
levado os cientistas e os políticos a dedicar mais atenção ao ensino e formação pro-
fissional, uma área que pretende dar resposta às complexas questões que se colo-
cam na sociedade moderna: de que forma as mudanças sociais e económicas glo-
bais afectam a existência humana e o papel que o Homem desempenha no mundo?
Qual a missão da educação, do ensino e formação profissional relativamente à apren-
dizagem e desenvolvimento contínuos numa sociedade democrática? Que princípios
devem estar subjacentes à política de ensino e formação profissional? Que estrutura,
conteúdo e métodos de ensino e formação profissional satisfazem da melhor forma
o paradigma do valor da vida humana?

Esta revista surgiu na sequência de uma longa cooperação entre o Centro de Ensino
e Formação Profissional da Universidade Vytautas Magnus e muitos países da Euro-
pa Ocidental, com especial destaque para a Universidade de Hohenheim, na Alemanha.
Consequentemente, o conselho editorial da revista conta, entre os seus membros, com
seis cientistas estrangeiros especializados na área do ensino e formação profissional.
O conselho editorial pretende dedicar o mesmo espaço na revista a autores lituanos

e estrangeiros, o que abrirá as portas ao debate científico internacional. O facto de os artigos científicos serem publicados em três
línguas (lituano, inglês e alemão) cria um potencial precedente científico para adoptar, de forma criativa, diferentes experiências,
tradições e teorias no domínio do ensino e formação profissional.

A diversidade temática deverá satisfazer todos aqueles que se interessam pelo ensino e formação profissional: professores/forma-
dores de estabelecimentos de ensino e formação profissional, os respectivos directores, professores do ensino superior, alunos
que se preparam para trabalhar no sistema de ensino e formação profissional, alunos que estão a preparar a sua tese de doutora-
mento, parceiros sociais, empregados de escritório que desempenham funções no domínio do ensino e formação profissional e
decisores políticos. Esperamos fomentar um debate científico aberto e abrangente, que desencadeie uma tomada de decisões im-
portantes e atempadas ao nível da política de ensino e formação profissional e contribua para uma rápida mudança no sistema de
EFP lituano. Estamos convictos de que a publicação das ideias de cientistas oriundos de vários países, bem como das suas incli-
nações teóricas e experiência prática facilitará o desenvolvimento de iniciativas criativas por parte de todos os participantes no en-
sino e formação profissional na Lituânia e noutros países da Europa.

A revista “Formação Profissional: Investigação e Realidade” é publicada, no mínimo, uma vez por ano. Os artigos científicos são pu-
blicados em duas línguas: lituano e uma língua estrangeira (inglês ou alemão). Os artigos da segunda parte (factos sobre ensino e
formação profissional) são publicados em lituano, salvo quando tenham interesse científico (em inglês). 

ASSINATURA

Aceitam-se pedidos de assinatura de leitores lituanos e estrangeiros.
Os pedidos poderão ser efectuados através de correio electrónico, fax ou correio, indicando o número de exemplares pre-
tendidos, o nome do cliente e a morada.
A revista será enviada por correio após o pagamento.
O preço de cada exemplar é 15 dólares americanos para leitores estrangeiros (ou o equivalente na moeda de outro país). 

CONTAS DA EDITORA
Centro de Investigação e de Formação Profissional da Universidade Vytautas Magnus
Revista “Formação Profissional: Investigação e Realidade”
BENEFICIÁRIO:
Conta n.º 1070950/512 
a favor de “Universidade Vytautas Magnus”
Banco do beneficiário: 
AB “Vilniaus bankas”, Balcão de Kaunas Santakos, 3000 Kaunas 
S.W.I.F.T. CBVI LT 2X
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REGRAS PARA APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS

Os artigos enviados para publicação devem ser redigidos em lituano, inglês ou alemão.
Os artigos devem ser redigidos no programa Microsoft Word, com o tipo de letra Times New Roman.
Os artigos não podem exceder 12 páginas, redigidas em tamanho 12 e com espaçamento simples entre linhas.
Os artigos devem apresentar uma estrutura clara: 

• Resumo e palavras-chave (cerca de 600 caracteres no total);
• Introdução (que inclui a descrição dos tópicos do artigo, a definição de objectivos, os métodos de investigação, etc.);
• Corpo do artigo (dividido em várias partes com diferentes títulos);
• Conclusões;
• Lista de referências no final do artigo.

Os artigos devem ser apresentados em dois exemplares em suporte de papel, juntamente com uma disquete. 
Poderão ser igualmente enviados através de correio electrónico.
Deverá ser facultada uma breve biografia do autor numa página à parte, contendo as seguintes informações: descrição da activi-
dade, principais contribuições científicas, trabalhos de investigação, interesses, local de trabalho e endereços para contacto. 

DIRECÇÃO CIENTÍFICA
Rimantas Laužackas – Vytauto Didžiojo universitetas / Universidade Vytautas Magnus - LT

CONSELHO EDITORIAL
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Informação e estudos
comparativos

Governance and marketisation in voca-
tional and continuing education 
[Governação e introdução das regras de
mercado no ensino profissional e contínuo]
/Rudolf Husemann e Anja Heikkinen, orgs.
Nova Iorque: Peter Lang Verlag, 2004, 214 p.
(Studien zur Erwachsenenbildung, 21)
ISBN 3-631-50533-7

A globalização e a individualização, a di-
minuição dos recursos públicos, as estraté-
gias políticas de descentralização, a cres-
cente participação dos grupos sociais e o
crescimento dos mercados são debatidos co-
mo vertentes principais das mudanças ac-
tualmente verificadas no ensino profissional
contínuo. Praticamente não existe uma teo-
rização abrangente e integradora que per-
mita analisar e compreender estas mudan-
ças, embora seja necessária para alcançar
um patamar supranacional de observação e
comparação. O livro inclui um estudo des-
te segmento do ensino em vários países eu-
ropeus, na Austrália e nos EUA. O trabal-
ho de análise e comparação nasce do concei-
to de governação, que permite adoptar uma
abordagem teórica e empírica do sector
do ensino profissional e de adultos. Os contri-
butos traçam as estratégias de governação
e introdução das regras de mercado numa
perspectiva internacional, nacional e secto-
rial, fazendo ainda o necessário enquadra-
mento da percepção e interpretação desta
temática a nível geral.

Researching widening access to lifelong
learning 
[Investigação do acesso cada vez mais
amplo a uma educação e formação ao
longo da vida]/ org . por Michael Os-
borne, Jim Gallacher e Beth Crossanp.
Londres: Routledge, 2004, 256 p.
ISBN 0-415-32236-7

A primeira parte do livro inclui estudos de
investigação de todo o mundo, que reflec-
tem a diversidade de contextos em que o
acesso cada vez mais amplo é investigado,
e analisa questões fulcrais para o debate
sobre o acesso, incluindo diferentes per-
cepções do conceito de acesso, das mu-

danças organizacionais e estruturais, do de-
senvolvimento curricular, das políticas de
entrada, do desempenho e retenção e dos
resultados em termos de mercado de tra-
balho. A segunda parte ilustra uma série de
abordagens metodológicas, variadas e in-
ovadoras, que foram utilizadas pelos inves-
tigadores nesta área, e analisa a gama de
abordagens à disposição dos investigadores.
Tendo em conta a crescente preocupação
em todo o mundo com a necessidade de
combater a exclusão social e melhorar as
condições económicas através do acesso à
educação e formação ao longo da vida,
este livro serve como ponto de referência
único destinado a informar sobre o debate
em curso e explorando a relação entre in-
vestigação, política e prática. Trata-se de
uma leitura fundamental para estudantes,
professores e políticos que investiguem o
fenómeno global do alargamento do aces-
so à formação”.
Quality management in vocational training:
the use of standards and their different ap-
plications (A gestão da qualidade na for-
mação profissional: o uso de normas e suas
diferentes aplicações)/ Fernando Vargas
Zuñiga, Organização Internacional do Tra-
balho; Agência Suíça para o Desenvolvi-
mento e a Cooperação

La gestión de la calidad en la formación
profesional: el uso de estándares y sus
diferentes aplicaciones. / Fernando Var-
gas Zuñiga, Organização Internacional
do Trabalho; Agência Suíça para o De-
senvolvimento e a Cooperação
Montevideu: Cinterfor, 2004.65 p.
ISBN 92-9088-168-2

A qualidade não é uma questão nova na for-
mação profissional, ao contrário do uso de
normas internacionais no seio de instituições
para criar novas culturas institucionais. No
quadro da utilização de estratégias de gestão
total da qualidade são cada vez mais as ins-
tituições de formação profissional da Amé-
rica Latina e das Caraíbas a usar normas in-
ternacionais, com bastante sucesso, para ob-
terem a certificação de qualidade dos seus
processos de formação. Este documento não
pretende fazer uma leitura técnica no contex-
to da aplicação de normas. Procura, em vez
disso, reflectir as experiências e motivações
dos que, dentro e fora das instituições,
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têm estado em contacto com estes proces-
sos. Foram incluídas neste documento re-
ferências teóricas à normalização como ba-
se filosófica de uma qualidade centrada na
melhoria contínua. São ainda referidas várias
experiências de instituições de formação em
matéria de certificação da qualidade e sur-
ge, no final, uma secção onde se apresen-
ta parte substancial de uma série de normas
sobre o trabalho institucional. 
http://ilo.law.cornell.edu/public/english/
region/ampro/cinterfor/publ/papel/12/pdf/
papel12.pdf 

The learning society in a postmodern
world: the education crisis 
[A sociedade cognitiva num mundo pós-
moderno: a crise educativa] / organiza-
do por Kenneth Wain.
Nova Iorque: Peter Lang Verlag, 2004, 362 p.
(Contrapontos: estudos no âmbito da teoria
pós-moderna sobre a educação, 260)
ISBN 0-8204-6836-3

A educação e formação ao longo da vida
tornou-se uma preocupação fundamental na
medida em que a política educativa passou

a dar maior importância à criação de uma
sociedade cognitiva, em detrimento da es-
colarização de massas. A mudança teve início
em meados da década de 60 e princípios da
de 70, impulsionada por um grupo de es-
critores e professores dedicados à educação
de adultos que gravitavam em torno da
UNESCO e seguiam uma filosofia humanis-
ta. Na década de 90, o vocabulário desse
movimento foi adoptado por pessoas com
outros interesses e intenções de actuação
muito diferentes, que punham a tónica na
eficácia e nos resultados económicos. Esta
mudança de interesses, descrita no livro, re-
sultou na morte da educação. The Learning
Society in a Postmodern World explora di-
ferentes recursos teóricos para responder
a esta situação, e sobretudo as propostas de
recuperação parcial de um público instruído
ou, pelo contrário, a autocriação individual,
e incorpora os trabalhos de um amplo leque
de filósofos e pensadores, com destaque pa-
ra MacIntyre, Habermas, Foucault, Derrida,
Rorty e Baudrillard. Aborda ainda questões
importantes sobre respostas pós-modernas
e pós-estruturalistas à educação no mundo
pós-moderno.

Um mundo de aprendizagem na ponta
dos seus dedos: projectos-piloto no âm-
bito da iniciativa eLearning / Comissão
Europeia. Direcção-Geral da Educação e
da Cultura
Luxemburgo: EUR-OP, 2004, 161 p.

A iniciativa eLearning da Comissão Europeia
foi lançada em Maio de 2000 para acelerar
a efectiva integração das tecnologias da
informação e da comunicação (TIC) nos sis-
temas europeus de ensino e formação. A in-
iciativa eLearning consiste na utilização de
novas tecnologias multimédia e da Inter-
net para melhorar a qualidade da aprendi-
zagem, permitindo um acesso a recursos e
serviços, assim como intercâmbios e cola-
boração à distância. A iniciativa eLearning
comporta quatro planos de acção: a dispo-
nibilização da infra-estrutura e equipa-
mento necessários para incentivar o cres-
cimento da iniciativa; formação específica a
todos os níveis, sobretudo de professores e
formadores; a criação das condições ne-
cessárias ao desenvolvimento de conteúdos

e serviços educativos de qualidade, bem co-
mo a aceleração do ritmo da ligação em re-
de e cooperação a nível europeu. 
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/
pub/commission/dgeac/2004_0008_en.pdf

Cimeira de Bergen (em 2005) sobre Bo-
lonha: rumo ao Processo de Bolonha pa-
ra um Espaço Europeu de Ensino Supe-
rior
Oslo: Secretariado do Grupo de Acompa-
nhamento do Processo de Bolonha, 2004

O Grupo de Acompanhamento do Proces-
so de Bolonha (BFUG - Bologna Follow-up
Group) é composto por representantes de
todos os Estados-Membros do Processo de
Bolonha e da Comissão Europeia, tendo co-
mo membros consultivos o Conselho da Eu-
ropa, a EUA (European University Associa-
tion - Associação das Universidades Euro-
peias), a EURASHE (European Association
of Institutions in Higher Education - Asso-
ciação Europeia de Estabelecimentos de En-
sino Superior), a ESIB (The National Unions
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Of Students In Europe - União Europeia das
Associações de Estudantes) e a UNESCO/
CEPES (European Centre of Higher Educa-
tion - Centro Europeu para o Ensino Su-
perior). Na sua última reunião antes de Ber-
lim, o Grupo de Acompanhamento deba-
teu o futuro rumo do Processo de Bolon-
ha. O processo evoluiu para uma série de
actividades complexas, baseadas na vonta-
de política comum dos ministros e que vi-
savam o reforço da cooperação interna-
cional entre todos os Estados-Membros e
parceiros. No relatório que apresentou na
Conferência Ministerial de Berlim, o Pro-
fessor Pavel Zgaga afirmou que as princi-
pais tarefas das estruturas de orientação nos
próximos anos seriam: 1) preparar a conti-
nuidade do programa de acompanhamen-
to após o Comunicado de Berlim; 2) or-
ganizar o processo de inventariação; 3) ga-
rantir a continuidade e maior clarificação
dos princípios do Processo de Bolonha; 4)
garantir uma estreita cooperação com as
partes interessadas relevantes para o pro-
cesso; 5) preparar a próxima conferência
ministerial.
http://www.bologna-bergen2005.no/

Criação de competências para a socie-
dade da informação / Comissão Euro-
peia, Direcção-Geral da Sociedade da In-
formação
Bruxelas: Comissão Europeia, 2004

Num mundo em que o conhecimento e a
informação desempenham um papel pre-
dominante, os cidadãos europeus precisam
de novas competências para se adaptarem
a condições de vida e de trabalho em rápi-
da transformação, bem como para poder
participar plenamente na sociedade. Garantir
que todos possam utilizar e beneficiar, de
forma eficaz, das tecnologias da informação
e da comunicação (TIC) na vida quotidiana
e no trabalho, para obter informação, co-
municar e aprender, é actualmente uma prio-
ridade na Europa.
http://europa.eu.int/information_
society/edutra/skills/index_en.htm

Delivering Lisbon reforms for the en-
larged Union: report from the Commis-
sion to the Spring European Council
[Concretizar Lisboa - reformas para a
União alargada: relatório da Comissão
ao Conselho Europeu da Primavera]
Luxemburgo: EUR-OP, 2004,73 p.
(Doc. COM(2004) 29)

Este quarto relatório mostra os progressos
realizados desde 2000. Nele se convida o
Conselho Europeu a tirar partido das opor-
tunidades decorrentes da retoma económi-
ca e da dinâmica do alargamento para dar
o impulso necessário à estratégia de Lisboa.
O relatório salienta que as medidas toma-
das a nível europeu constituem apenas uma
parte do conjunto de acções necessárias pa-
ra levar a bom termo a estratégia de Lis-
boa e que há um importante conjunto de
reformas e de investimentos da responsa-
bilidade dos Estados-Membros que ainda
não foi concretizado. Entre as prioridades
para 2004 figura a necessidade de os Esta-
dos-Membros se empenharem agora mais
firmemente na realização das reformas em
três domínios prioritários: 1) reforçar o in-
vestimento nas redes e no conhecimento;
2) reforçar a competitividade das empre-
sas europeias; e 3) promover o envelheci-
mento activo. Será preparado um novo reexa-
me intercalar em 2005. 
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/leg/
eurodoc/2004/com_2004_0029_en.pdf
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/leg/
eurodoc/2004/com_2004_0029_de.pdf
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/leg/
eurodoc/2004/com_2004_0029_fr.pdf

Economics of education in Europe./Eu-
ropean Expert Network on Economics of
Education 
[Aspectos económicos do ensino na Eu-
ropa./Rede de peritos europeus sobre os
aspectos económicos do ensino]
Munique: EENEE, 2004 p.

Na Agenda de Lisboa de 2000, o Conselho
Europeu demonstrou a necessidade de in-
vestir no ensino e formação, para colmatar
as lacunas existentes em termos de compe-
tências, um dos principais desafios enfren-
tados pelos europeus. Para enfrentar este
desafio, afigura-se de importância crucial a
compreensão dos processos subjacentes à
acumulação de capital humano, tanto no sis-
tema de ensino como no processo de edu-
cação e formação ao longo da vida. A análi-
se das condicionantes económicas e sociais,
bem como das consequências do processo
educativo, constituem a matéria privilegia-
da do estudo dos aspectos económicos do
ensino. Os especialistas nos aspectos económi-
cos do ensino analisam os efeitos do ensi-
no em termos de remunerações, emprego,
crescimento económico e igualdade social.
O conhecimento acumulado com o estudo
dos aspectos económicos do ensino pode,
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assim, ajudar os governos a optimizar as suas
políticas, proporcionando-lhes uma melhor
informação na altura de tomar decisões, o
que por sua vez os ajuda a alcançar o ob-
jectivo de um crescimento sustentável e equi-
tativo, com a correspondente participação
de todos os cidadãos.
http://www.education-economics.org/

Improving opportunities for adult lear-
ning in the acceding and candidate coun-
tries of Central and Eastern Europe / Ha-
ralabos Fragoulis, Jean-Raymond Mas-
son e Vaclav Klenha.
[Melhores oportunidades para a edu-
cação de adultos nos países da adesão
e candidatos da Europa Central e Orien-
tal] 
In: European Journal of Education, Vol.
39, n. 1, p. 9-30 (2004)
Oxford: Blackwell Publishers, 2004.
ISSN 0141-8211

“Depois de fazer uma breve análise dos as-
pectos fulcrais da educação de adultos nos
sistemas anteriores, destaca as principais for-
ças motrizes internas e externas subjacentes
às modificações mais relevantes introduzi-
das neste domínio e ilustra a evolução ve-
rificada no âmbito legislativo e institucional
e no quadro de concretização que reflectem
essas modificações. À luz do novo contex-
to em matéria de emprego e condições de
trabalho, o artigo passa depois a analisar os
novos padrões de participação na educação
de adultos e as disparidades entre regiões,
sectores e grupos. Termina apresentando
uma série de questões e desafios fulcrais
com que estes países se irão confrontar, es-
pecialmente em função do contributo que
terão de dar para o sucesso da estratégia eu-
ropeia para uma economia competitiva e
baseada no conhecimento, que promova o
crescimento e a inserção social”. 

Innovation through the European Social
Fund 
[Inovação graças ao Fundo Social Euro-
peu]
Luxemburgo: EUR-OP, 2004, 107 p.
ISBN 92-894-6110-1 (EN)
ISBN 92-894-6108-X (DE)
ISBN92-894-6111-X (FR)

O Fundo Social Europeu (FSE) é a principal
ferramenta de financiamento utilizada pela
União Europeia para apoiar o desenvolvi-
mento das competências das pessoas, de mo-
do a melhorar as suas perspectivas de em-

prego. No contexto do actual período de pro-
gramação para o período de 2000 a 2006,
o Fundo apoia medidas destinadas a preve-
nir e combater o desemprego, bem como a
desenvolver os recursos humanos e a inte-
gração social no mercado de trabalho. Agin-
do deste modo, promove não apenas um
elevado nível de empregabilidade e igual-
dade entre homens e mulheres, mas também
o desenvolvimento sustentável e a coesão
económica e social. O Fundo contribui, ain-
da, para a aplicação prática das prioridades
da Estratégia Europeia para o Emprego. 
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/
pub/commission/dgesa/2004_0020_en.pdf
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/
pub/commission/dgesa/2004_0020_de.pdf
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/
pub/commission/dgesa/2004_0020_fr.pdf

Desenvolvimento da investigação e da
tecnologia em matéria de tecnologias da
sociedade da informação: avaliação quin-
quenal: 1999-2003: relatório intercalar
do painel de peritos
Bruxelas: Comissão Europeia, 2004, 60 p.

É vital para a Europa dispor, ao nível co-
munitário, de um programa de investigação
e desenvolvimento tecnológico em maté-
ria de tecnologias da sociedade da infor-
mação. O painel coloca um ênfase especial
na necessidade de reforçar a colaboração
transfronteiriça no seio da UE, bem como a
colaboração entre as entidades industriais,
governamentais e académicas. Por conse-
guinte, a Europa deve continuar a investir
na investigação em matéria de TSI a um nível
susceptível de garantir a liderança contínua
e uma “massa crítica” para o esforço em áreas
fundamentais.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/
pub/commission/dgeac/2004_0009_en.pdf

Validation of formal, non-formal and in-
formal Learning: policy and practices in
EU Member States / Colardyn, Danielle
e Bjørna°vold, Jens
[Validação da aprendizagem formal, não-
formal e informal: política e práticas nos
Estados-Membros da UE]
In: European Journal of Education, Vol.
39, Nº 1, p. 70-89 (2004)
Oxford: Blackwell Publishers, 2004.
ISSN 0141-8211

“A validação da aprendizagem não formal
e informal está gradualmente a tornar-se um
aspecto fulcral das políticas de educação e
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formação ao longo da vida. Considera-se
que esta aprendizagem exige que os resul-
tados das diferentes conjunturas e contex-
tos em que se processa possam ser relacio-
nados entre si. Enquanto a aprendizagem,
as especializações e as competências, ad-
quiridas à margem do sistema formal de en-
sino e de formação profissional, continua-
rem sem visibilidade e escassamente valo-
rizadas não se poderá atingir a meta da edu-
cação e formação ao longo da vida”. 

Virtual models of European universities:
draft final report to the EU Commission,
Direcção-Geral da Educação e da Cultu-
ra / Ramboll Management.
[Modelos virtuais de universidades eu-
ropeias: projecto de relatório final des-
tinado à Comissão da UE]
Bruxelas: Comissão Europeia, 2004, 228 p.

O objectivo deste estudo era analisar a ac-
tual e potencial utilização futura das TIC pe-
las universidades europeias com fins edu-
cativos e organizacionais. As universidades
estavam organizadas em quatro grupos: 1.
As universidades mais proeminentes (18 %),
que se distinguiam pela sua superioridade
em todos os aspectos, incluindo o seu nível
de cooperação com outras universidades e
estabelecimentos de ensino; 2. As universi-

dades cooperantes (33  %), caracterizadas
pela amplitude da sua participação na co-
operação estratégica, tanto com universi-
dades do mesmo país como estrangeiras,
bem como com outros estabelecimentos
de ensino. Estas universidades estão, tal co-
mo as universidades mais proeminentes, bas-
tante avançadas em matéria de integração
das TIC no ensino que ministram nas suas
instalações, mas denotam um recurso mais
limitado a cursos relacionados como e-lear-
ning e os serviços digitais. 3. As universi-
dades auto-suficientes constituem o maior
grupo, representando 36  % do total. O seu
nível de integração das TIC no quadro or-
ganizacional e educativo é semelhante ao
das universidades cooperantes, embora par-
ticipem apenas minimamente na cooperação
estratégica com outras universidades ou
estabelecimentos de ensino. 4. As universi-
dades cépticas (15  %) são encaradas como
universidades atrasadas em relação às res-
tantes em quase todos os aspectos.  Carac-
terizam-se por um recurso limitado aos ser-
viços digitais, uma integração limitada das
TIC no ensino ministrado nas suas instalações
e por disporem de uma percentagem muito
baixa de cursos relacionados com o e-lear-
ning.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/
pub/commission/dgeac/2004_0010_en.pdf

DK O ensino do futuro: o novo
profissionalismo e os seus

pré-requisitos / Henrik Busch, Nikolaj
Frydensbjerg Elf e Sebastian Horst. Un-
dervisningsministeriet (Ministério da
Educação - UVM), Uddannelsesstyrelsen
(Autoridade Nacional para a Educação)
Copenhaga: UVM, 2004. (Uddannelsessty-
relsens temahæfteserie - Série de cadernos
temáticos da Autoridade Nacional para a
Educação, n.º 2-2004), 94 p.

Esta publicação contém uma breve análise
e uma série de recomendações concretas
para iniciativas políticas em matéria de en-
sino, com o objectivo de assegurar o pro-

fissionalismo e seus requisitos prévios em
todo o sistema de ensino.

Os três autores baseiam essencialmente
as suas análises e recomendações em re-
latórios dos quatro grupos de trabalho de-
signados pela Autoridade Nacional para a
Educação. No período entre 2001 e 2003, os
grupos de trabalho trataram de descrever os
requisitos prévios para o novo profissiona-
lismo pretendido no ensino do futuro. Os
grupos de trabalho debruçaram-se espe-
cialmente sobre as quatro áreas curriculares,
designadamente a matemática, a língua di-
namarquesa, as línguas estrangeiras e as
ciências naturais.
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DE Arbeitsprogramm 2003 des Bun-
desinstituts für Berufsbildung 

[Programa de trabalho para 2003 do Ins-
tituto Federal para a Formação Profis-
sional] / Hildegard Baarß [et al.] [2003 -
Instituto Federal para a Formação Pro-
fissional - BIBB - relatório de actividades]
Bona: BIBB, 2003, 292 p.
ISBN 3-88555-735-5

Com a publicação do seu programa de tra-
balho para 2003, o BIBB contribui para
clarificar a diversidade do seu conjunto de
actividades. A publicação identifica os pro-
jectos de investigação, repartidos pelos sete
domínios de investigação, bem como contra-
tos e projectos de investigação a nível in-
ternacional, apoiados financeiramente por
entidades terceiras. Uma descrição dos pro-
jectos em curso, bem como uma panorâ-
mica de projectos-piloto modelares que estão
em execução permitem obter informações
complementares. Um glossário exaustivo fa-
cilita aos utilizadores a localização dos pro-
jectos de investigação e de outras actividades.

EE Estónia: dossier sobre os recur-
sos / elaborado por Helmut Zel-

loth em colaboração com o Observatório
Nacional da Estónia. Fundação Europeia
para a Formação - FEF, Departamento pa-
ra o Alargamento e a Europa do Sudes-
te. Observatório Nacional da Estónia
Turim: FEF, 2004, 23 p.

Este dossiê tem como objectivo compilar in-
formações relevantes, de modo a facilitar
a transferência do saber e dos recursos da
FEF para o Cedefop no âmbito da aborda-
gem acordada (saída/entrada). Este dos-
sier contém: a) a lista dos recursos e docu-
mentos relevantes ligados ao processo de
reforma do sistema de ensino profissional.
Estes recursos são documentos políticos e
analíticos que destacam áreas de especial
preocupação no processo de reforma. Os
materiais e documentos são classificados de
acordo com três categorias principais -
emprego, ensino e formação, e questões ge-
rais. b) O dossier contém ainda uma lista de
contactos e redes. Os contactos são classi-
ficados de acordo com seis categorias prin-
cipais - agências governamentais, agências
de desenvolvimento e investigação, organi-
zações não governamentais, parceiros so-
ciais, centros de ensino à distância e insti-
tuições de orientação profissional. c) Figu-
ra ainda no dossier uma lista de websites

fundamentais de agências envolvidas no pro-
cesso de reforma. d) Por último, inseriu-se
na secção 5 uma cronologia realçando os
passos principais do processo de reforma.

ES Empleo autónomo y empleo asa-
lariado: análisis de las carac-

terísticas y comportamiento del au-
toempleo en España  / Carlos Iglesias
Fernández, Raquel Llorente Heras. 
[Actividade independente e actividade
assalariada: análise das características e
comportamento dos trabalhadores por
conta própria em Espanha]
Madrid: Ministério do Trabalho e dos As-
suntos Sociais, 2004. 163 p.
(Colección Informes y Estudios. Serie Em-
pleo, 19)

Analisa a dinâmica do trabalho por conta
própria em Espanha como forma de criação
de postos de trabalho, em geral, para a in-
serção profissional das mulheres, em parti-
cular. O estudo está estruturado em cinco
capítulos. O primeiro é consagrado à evo-
lução e características do trabalho por conta
própria em Espanha. O segundo capítulo
analisa a evolução do trabalho por conta
própria e a sua relação com os ciclos económi-
cos, a mudança de emprego, a transferên-
cia para outros sectores e as novas formas
de trabalho. O terceiro capítulo debruça-
se sobre o trabalho por conta própria como
forma de inserção das mulheres no merca-
do de trabalho. O quarto capítulo avalia as
medidas tomadas no quadro das políticas
laborais destinadas a fomentar o emprego.
Por último, o quinto capítulo faz uma sínte-
se dos resultados destas medidas laborais e
apresenta uma série de propostas para pro-
mover o trabalho por conta própria. 

FR L’expérience comme moteur
de l’orientation tout au long de

la vie / Robert Solazzi (dir.)
[A experiência como motor de orien-
tação ao longo da vida]
In: L’indecis, número especial: n° 52 - 53
(Março de 2004), diversas páginas
Lião:  Trouver/Créer, 2004
ISSN 1273-1269p.

“Este número é consagrado à Universida-
de de Outono 2003 e está subordinado ao
tema da experiência como força directriz ao
longo da vida. Encontrarão uma apresen-
tação dos grupos de trabalho do primeiro
dia, dirigidos pelos peritos participantes: va-
lidação das experiências adquiridas, expe-
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riência e ética, experiência e construção
conjunta de projectos territoriais, expe-
riência e metodologia dos percursos indivi-
duais, experiências científicas e construção
do Eu”. 
http://www.trouver-creer.org/documents/
Ind %E9cis %2052-53 %20- %201s.zip

IE Submission of National Qualifi-
cations Authority of Ireland to

OECD Higher Education Review [Relatório
submetido pela Autoridade para as Qua-
lificações Nacionais da Irlanda à apre-
ciação do Grupo de Avaliação da OCDE
para o Ensino Superior] / National Qua-
lifications Authority of Ireland (NQAI -
Autoridade para as Qualificações Nacio-
nais da Irlanda) 
NQAI. Dublim: NQAI, [2004], 15 p.

O relatório apresenta uma síntese do tra-
balho desenvolvido pela Autoridade para as
Qualificações Nacionais da Irlanda e do pa-
pel desempenhado pelos organismos que
conferem títulos de ensino superior. Traça
as linhas gerais do quadro nacional das qua-
lificações e respectiva finalidade. Faz uma
análise do trabalho realizado pela NQAI, à
luz da Declaração de Bolonha, e da subse-
quente reunião em Berlim (em Setembro de
2003) que apoiou o desenvolvimento de
uma estrutura global europeia que enqua-
drasse as qualificações de ensino superior.
O relatório recomenda que o Grupo de Ava-
liação tome em consideração os dois sec-
tores fundamentais da educação relaciona-
dos com o ensino superior, designadamen-
te o sector escolar e o heterogéneo sector
da formação contínua e formação profis-
sional. Recomenda também ao Grupo que
pondere: a natureza e estatuto dos organis-
mos profissionais, bem com o respectivo im-
pacto no ensino superior; a questão dos sis-
temas de apoio aos estudantes; a raciona-
lização dos papéis das várias agências na
educação contínua e superior, bem como a
análise dos papéis desempenhados pelos
estabelecimentos de ensino que ministram
educação e formação contínua e de nível
superior.  
http://www.nqai.ie/authorityoecdsubmis-
sionoutline41.pdf

MT Malta: dossier sobre os re-
cursos / elaborado pelo De-

partamento para o Alargamento e a Eu-
ropa do Sudeste em colaboração com o
Ministério da Educação de Malta. Fun-
dação Europeia para a Formação - FEF,

Departamento para o Alargamento e a
Europa do Sudeste 
Malta. Ministério da Educação
Turim: FEF, 2004, 23 p.

Este dossier tem como objectivo compilar
informações relevantes, de modo a facili-
tar a transferência do saber e dos recursos
da FEF para o Cedefop no âmbito da abor-
dagem acordada (saída/entrada). Este dos-
sier contém: a) a lista dos recursos e docu-
mentos relevantes ligados ao processo de
reforma do ensino profissional. Estes re-
cursos são documentos políticos e analíti-
cos que destacam áreas de especial preo-
cupação no processo de reforma. Os mate-
riais e documentos são classificados de acor-
do com três categorias principais - empre-
go, ensino e formação, e questões gerais. b)
O dossier contém ainda uma lista de contac-
tos e redes. Os contactos são classificados
de acordo com seis categorias principais -
agências governamentais, agências de de-
senvolvimento e investigação, organizações
não governamentais, parceiros sociais, cen-
tros de ensino à distância e instituições de
orientação profissional. c) Figura ainda no
dossier uma lista de websites fundamentais
de agências envolvidas no processo de re-
forma. d) Por último, inseriu-se na secção 5
uma cronologia realçando os passos princi-
pais do processo de reforma.
http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/nat/
mlt/gov/2004_0001_en.doc

AT The accreditation model: poli-
cy transfer in higher education

in Austria and Britain  / John Pratt
[O modelo de acreditação: transição políti-
ca no ensino superior austríaco e bri-
tânico]
[S.l.]: Symposium Books, 2004, 300 p.
ISBN 1-873927-74-6

Em 1993, o Governo austríaco aprovou le-
gislação destinada a criar um novo conjun-
to de institutos politécnicos (FHS - Fach-
hochschule) de ensino superior com uma
orientação profissional. Esta legislação cria-
va igualmente um novo tipo de organismo
- o Fachhochschulrat (Conselho dos Insti-
tutos Politécnicos) - para proceder à “acre-
ditação” dos cursos e posteriormente in-
cumbir instituições dessa tarefa. A política
da Fachhochschule parece ter sido muito
bem sucedida. A introdução deste “modelo
de acreditação” foi um feito notável, na me-
dida em que permitiu usufruir da experiên-
cia acumulada pelo Council for National Aca-
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demic Awards and polytechnic policy (Con-
selho para os Graus Académicos Nacionais
e a Política do Ensino Politécnico) na Grã-
Bretanha, um país com uma tradição muito
diversa em matéria de ensino superior e com
um quadro constitucional diferente. Este mo-
delo implicou o abandono radical da tra-
dição austríaca assente na centralização do
controlo político e foi privilegiado em de-
trimento de alternativas mais óbvias, o que
suscitou controvérsia. O estudo analisará de
que forma esta nova abordagem da política
e do controlo no ensino superior foi intro-
duzida na Áustria. Proporcionará ainda uma
oportunidade invulgar para analisar a forma
como foi transposta uma política adoptada
noutro país e para comparar a utilização de
um mecanismo institucional semelhante em
diferentes contextos. Avaliará também os
factores que levaram à sua aceitação, o su-
cesso da política e o respectivo impacto no
sistema de ensino superior e num contex-
to mais vasto. 

PT As indústrias do cimento, cal,
gesso e derivados em Portu-

gal / autoria de Carla Rodrigues e Cata-
rina Curado. 
Lisboa: INOFOR, 2001, 169 p.
(Estudos sectoriais; 19)
ISBN 972-8619-24-3

O presente estudo dedicado às indústrias de
cimento, cal, gesso e derivados, lançado pe-
lo INOFOR no âmbito do seu projecto - Evo-
lução das Qualificações e Diagnóstico das
Necessidades de Formação - tem como ob-
jectivo identificar as competências dos in-
divíduos em determinadas profissões e contex-
tos de trabalho e as políticas de emprego
e formação. Procura, também, fazer o dia-
gnóstico da situação actual do sector, do
ponto de vista económico e social, e a análi-
se prospectiva das estratégias empresariais. 

UK European and global networks
for VET research and deve-

lopment / Michael Frearson; Tom Lenay 
[Redes europeias e globais para a inves-
tigação e o desenvolvimento da educação
e formação profissional] 
In: Learning and Skills Research Autumn
2003, p. 17-18 

Este artigo descreve o desenvolvimento de
dois projectos onde se adoptou uma pers-
pectiva internacional sobre a educação e for-
mação profissional e em que o Reino Uni-
do participa activamente: a ReferNet do Ce-
defop e o UNEVOC da Unesco. 
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CEDEFOP

Centro Europeu para o
Desenvolvimento da Formação
Profissional
PO Box 22427
GR-55102 Thessaloniki, Grécia
Tel. (30) 2310 49 00 79
Fax (30) 2310 49 00 43
Sr. Marc Willem
Chefe da Área D - Informação,
Comunicação e Disseminação
Correio electrónico:
mwi@cedefop.eu.int
Sítio web: http://www.cedefop.eu.int
http://www.trainingvillage.gr

FOREM

Office wallon de la Formation
professionnelle et de l’Emploi
Boulevard Tirou 104
B-6000 Charleroi, Bélgica
Tel. (32-71) 20 61 67
Fax (32-71) 20 61 74
Coordenadora Nacional ReferNet:
Sr.a Sigrid Dieu
Correio electrónico:
sigrid.dieu@forem.be
Sítio web: http://www.leforem.be

NVF

Národní vzdelávací fond
Opletalova 25
CZ-11000 Praha 1, República Chéca
Tel. (420-2) 24 50 05 40
Fax (420-2) 24 50 05 02
Coordenadora Nacional ReferNet:
Sr.a Vera Czesana
Correio electrónico: czesana@nvf.cz
Sítio web: http://www.nvf.cz

CIRIUS

Center for Information og Rådgivning
om International Uddannelses- og
Samarbejdsaktiviteter
Fiolstræde 44
DK-1171 København K, Dinamarca
Tel. (45-33) 95 70 00
Fax (45-33) 95 70 01
Coordenador Nacional ReferNet:
Sr. Sven-Erik Povelsen
Correio electrónico: sep@CiriusMail.dk
Sítio web: http://www.ciriusonline.dk

BIBB

Bundesinstitut für Berufsbildung
Robert-Schumann-Platz 3
D-53142 Bonn, Alemanha
Tel. (49-228) 107 16 02
Fax (49-228) 107 29 74
Coordenador Nacional ReferNet:
Sr. Georg Hanf
Correio electrónico: hanf@bibb.de
Sítio web: http://www.bibb.de

INNOVE

Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus
Liivalaia 2
EE-10118 Tallinn, Estónia
Tel. (372) 69 98 080
Fax (372)  69 98 081
Coordenadora Nacional ReferNet:
Sr.a Evelin Silla
Correio electrónico:
evelin.silla@innove.ee
Sítio web: http://www.innove.ee

OEEK

Organismos Epangelmatikis Ekpaidefsis
kai Kartartisis
Ethnikis Antistasis 41 and
Karamanoglou
GR-14234 Athina
Grécia
Tel. (30) 210  77 22 08
Fax (30) 210 2 71 49 44
Coordenador Nacional ReferNet:
Sr. Argyros Protopappas
Correio electrónico: tm.t-v@oeek.gr
Sítio web: http://www.oeek.gr

INEM

Servicio Público de Empleo Estatal
Condesa de Venadito 9
E-28027 Madrid, Espanha
Tel. (34-91) 585 95 82
Fax (34-91) 377 58 81
Coordenadora Nacional ReferNet:
Sr.a María Luz de la Cuevas Torresano
Correio electrónico:
mluz.cuevas@inem.es
Sítio web: http://www.inem.es

Centre INFFO

Centre pour le développement de
l’information sur la formation
permanente, 4, avenue du Stade de
France, FR-93218 Saint Denis de la
Plaine Cedex, França
Tel. (33-1) 55 93 91 91
Fax (33-1) 55 93 17 28
Coordenadora Nacional ReferNet:
Sr.a Henriette Perker
Correio electrónico: h.perker@centre-
inffo.fr
Sítio web: http://www.centre-inffo.fr/

FÁS

Training and Employment Authority
P.O. Box 456
27-33 Upper Baggot Street
Dublin 4
Irlanda
Tel. (353-1) 607 05 36
Fax (353-1) 607 06 34
Coordenadora Nacional ReferNet:
Sr.a Jean Wrigley
Correio electrónico: jean.wrigley@fas.ie
Sítio web: http://www.fas.ie

ISFOL

Istituto per lo sviluppo della
formazione professionale dei lavoratori
Via Morgagni 33
I-00161 Roma, Itália
Tel. (39-06) 44 59 01
Fax (39-06) 44 29 18 71
Coordenador Nacional ReferNet:
Sr. Colombo Conti
Correio electrónico: c.conti@isfol.it
Sítio web: http://www.isfol.it

Human Resource Development
Authority of Cyprus

2 Anavissou Street, Strovolos
P.O. Box 25431
CY-1392 Nicosia
Chipre
Tel. (357-22) 39 03 63
Fax (357-22) 42 85 22
Coordenador Nacional ReferNet:
Sr. George Siekkeris
Correio electrónico:
g.siekkeris@hrdauth.org.cy
Sítio web: http://www.hrdauth.org.cy

Academic Information Centre

Valnu iela 2
LV-1050 Riga
Letónia
Tel. (371-7) 21 23 17
Fax (371-7) 22 10 06
Coordenadora Nacional ReferNet:
Sr.a Baiba Ramina
Correio electrónico: baiba@aic.lv
Sítio web: http://www.aic.lv

PMMC

Methodological Centre for Vocational
Education and Training
Gelezinio Vilko g. 12
LT-2600 Vilnius
Lituânia
Tel. (370-5) 21 23 523
Fax (370-5) 24 98 183
Coordenadora Nacional ReferNet:
Sr.a Giedre Beleckiene
Correio electrónico: giedre@pmmc.lt
Sítio web: http://www.pmmc.lt

Ministère de l’Éducation nationale et
de la Formation professionnelle 

Service de la Formation professionnelle 
29, rue Aldringen
L-2926 Luxembourg
Luxemburgo
Tel. (352) 47 85 241
Fax (352) 47 41 16
Coordenador Nacional ReferNet:
Sr. Jos Noesen
Correio electrónico: noesen@men.lu
Sítio web: http://www.men.lu

OMAI

Oktatási Minisztérium Alapkezelö
Igazgatósága
Ajtosi Durer Sor 19-21
HU-1146 Budapest
Húngria
Tel. (36-1) 30 46 62 391
Fax (36-1) 30 13 242
Coordenador Nacional ReferNet:
Sr. Tamas Köpeczi-Bocz
Correio electrónico: kopeczit@omai.hu
Sítio web: http://www.nive.hu

Department of Further Studies and
Adult Education

Ministeru ta’ l-Edukazzjoni Room 325,
Education Division, Great Siege Road
MT-CMR02 Floriana, Malta
Tel. (356-21) 22 81 94
Fax (356-21) 23 98 42
Coordenadora Nacional ReferNet:
Sr.a Margaret M Ellul
Correio electrónico: margaret.m.ellul@gov.mt
Sítio web: http://www.education.gov.mt

CINOP

Centrum voor Innovatie van
Opleidingen
Pettelaarpark - Postbus 1585
NL-5200 BP ‘s-Hertogenbosch
Países Baixos
Tel. (31-73) 680 08 00
Fax (31-73) 612 34 25
Coordenadora Nacional ReferNet:
Sr.a Martine Maes
Correio electrónico: mmaes@cinop.nl
Sítio web: http://www.cinop.nl

IBW

Institut für Bildungsforschung der
Wirtschaft
Rainergasse 38
A-1050 Wien
Áustria
Tel. (43-1) 54 51 10
Fax (43-1) 54 51 67 122
Coordenador Nacional ReferNet:
Sr. Thomas Mayr
Correio electrónico: mayr@ibw.at
Sítio web: http://www.ibw.at

BKKK

Co-operation Fund
ul. Górnoslaska 4A
PL-00444 Warszawa
Polônia
Tel. (48-22) 62 53 937
Fax (48-22) 62 52 805
Coordenadora Nacional ReferNet:
Sr.a Kinga Motysia
Correio electrónico:
kingam@cofund.org.pl
Sítio web: http://www.cofund.org.pl

IQF

Institute for Quality in Training (former
INOFOR)
Avenida Almirante Reis, n.º 72
P-1150-020 Lisboa
Portugal
Tel. (351-21) 81 07 000
Fax (351-21) 81 07 190
Coordenadora Nacional ReferNet:
Sr.a Fernanda Ferreira
Correio electrónico:
fernanda.ferreira@inofor.gov.pt
Sítio web: http://www.inofor.pt

CP

Centra RS za poklicno izobrazevanje
Ob Zeleznici 16
SI-1000 Ljubljana
Eslovênia
Tel. (386-1) 58 64 216
Fax (386-1) 54 22 045
Coordenadora Nacional ReferNet:
Sr.a Mojca Cek
Correio electrónico: mojca.cek@cpi.si
Sítio web: http://www.cpi.si

SIOV

State Institute of Vocational Education
and Training
Cernysevskeho 27
SK-85101 Bratislava, Eslováquia
Tel. (421-2) 62 41 06 78
Fax (421-2) 62 41 06 78
Coordenadora Nacional ReferNet:
Sr.a Dagmar Jelinkova
Correio electrónico: sno@netax.sk
Sítio web: http://www.siov.sk

OPH

Opetushallitus
Hakaniemenkatu 2
P.O. Box 380
FI-00531 Helsinki
Finlândia
Tel. (358-9) 77 47 71 24
Fax (358-9) 77 47 78 65 or 69
Coordenador Nacional ReferNet:
Sr. Matti Kyrö
Correio electrónico: matti.kyro@oph.fi
Sítio web: http://www.oph.fi

ReferNet – Rede Europeia de Referência e Especialização
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Skolverket - Statens Skolverk

Kungsgatan 53
S-10620 Stockholm
Suécia
Tel. (46-8) 723 32 00
Fax (46-8) 24 44 20
Coordenador Nacional ReferNet:
Sr. Sten Pettersson
Correio electrónico:
Sten.Pettersson@skolverket.se
Sítio web: http://www.skolverket.se

QCA

Qualifications and Curriculum Authority
83 Piccadilly
UK-W1J8QA London
Reino Unido
Tel. (44-20) 75 09 55 55
Fax (44-20) 75 09 66 66
Coordenador Nacional ReferNet:
Sr. Tom Leney
Correio electrónico: leneyt@qca.org.uk
Sítio web: http://www.qca.org.uk

EDUCATE Iceland

Grensásvegur 16a
IS-108 Reykjavik
Islândia
Tel. (354) 511 26 60
Fax (354) 511 26 61
Coordenador Nacional ReferNet:
Sr. Arnbjörn Ólafsson
Correio electrónico: arnbjorn@mennt.is
Sítio web: http://www.mennt.is/

TI

Teknologisk Institutt
Akersveien 24C
N-0131 Oslo
Noruega
Tel. (47-22) 86 50 00
Fax (47-22) 20 42 62
Coordenadora Nacional ReferNet:
Sr.a Signe Engli
Correio electrónico:
signe.a.engli@teknologisk.no
Sítio web: http://www.teknologisk.no

CINTERFOR/OIT

Centro interamericano de investigación
y documentación sobre formación
profesional
Avenida Uruguay 1238
Casilla de correo 1761
UY-11000 Montevideo
Uruguai
Tel. (598-2) 92 05 57
Fax (598-2) 92 13 05
Sítio web: http://www.cinterfor.org.uy

DG EAC

Comissão Europeia
Direcção-Geral da Educaçáo e da
Cultura
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Bélgica
Tel. (32-2) 299 42 08
Fax (32-2) 295 78 30
Sítio web: http://europa.eu.int

EFVET

European Forum of Technical and
Vocational Education and Training
Rue de la Concorde 60
B-1050 Bruxelles
Bélgica
Tel. (32-2) 51 10 740
Fax (32-2) 51 10 756
Sítio web: http://www.efvet.org

ETF

European Training Foundation
Villa Gualino
Viale Settimio Severo 65
I-10133 Torino
Itália
Tel. (39-011) 630 22 22
Fax (39-011) 630 22 00
Sítio web: http://www.etf.eu.int

European Schoolnet

Rue de Trèves 61
B-1000 Bruxelles
Bélgica
Tel. (32-2) 790 75 75
Fax (32-2) 790 75 85
Sítio web: http://www.eun.org

EURYDICE

The Education Information Network in
Europe
Avenue Louise 240
B-1050 Bruxelles
Bélgica
Tel. (32-2) 600 53 53
Fax (32-2) 600 53 63
Sítio web: http://www.eurydice.org

EVTA

AEFP
European Vocational Training
Association
Rue de la Loi 93-97
B-1040 Bruxelles
Bélgica
Tel. (32-2) 644 58 91
Fax (32-2) 640 71 39
Sítio web: http://www.evta.net

ILO

International Labour Office
4 Route des Morillons
CH-1211 Genève 22
Suíça
Tel. (41-22) 799 69 59
Fax (41-22) 799 76 50
Sítio web: http://www.ilo.org

KRIVET

The Korean Research Institut for
Vocational Education and Training
15-1 Ch’ongdam, 2-Dong
KR-135-102 Kangnam-gu, Seoul
Coreia
Tel. (82-2) 34 44 62 30
Fax (82-2) 34 85 50 07
Sítio web: http://www.krivet.re.kr

NCVRVER

National Centre for Vocational
Education Research Ltd.
P.O. Box 8288
AU-SA5000 Station Arcade
Austrália
Tel. (61-8) 82 30 84 00
Fax (61-8) 82 12 34 36
Sítio web: http://www.ncver.edu.au

OVTA

Overseas Vocational Training
Association
1-1 Hibino, 1 Chome, Mihama-ku
JP-261-0021 Chiba-shi
Japão
Tel. (81-43) 87 60 211
Fax (81-43) 27 67 280
Sítio web: http://www.ovta.or.jp

UNEVOC

International Centre for Technical and
Vocational Education and Training
Unesco-Unevoc
Görresstr. 15
D-53113 Bonn
Alemanha
Tel. (49-228) 243 37 12
Fax (49-228) 243 37 77
Sítio web:
http://www.unevoc.unesco.org

Organizações associadas
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Convite à apresentação 
de contribuições
A Revista Europeia 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 decisores políticos, de investigadores e de profis-
sionais à escala internacional estar informado sobre os resultados das investigações de ele-
vada qualidade que são conduzidas, nomeadamente, sobre a investigação comparativa
transnacional.

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 Desenvolvimento da For-
mação Profissional) e visa contribuir para o debate e reflexão sobre a evolução do ensi-
no e formação profissional numa perspectiva europeia. Na Revista são publicados artigos
que apresentam novas ideias, que dão conta dos resultados da investigação ou expõem
experiências e práticas nacionais e europeias. Inclui igualmente tomadas de posição e
reacções relativamente a questões ligadas à formação e ao ensino profissionais.

Os artigos propostos para publicação devem ser precisos e acessíveis a um público vas-
to e variado. Devem ser suficientemente claros para serem entendidos por leitores de ori-
gens e culturas diferentes, que não estão necessariamente familiarizados com os siste-
mas de ensino e formação profissional  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 se-
guinte: http://www2.trainingvillage.gr/etv/publication/publications.asp?section=18.

Os autores dos artigos podem redigi-los em nome próprio ou como representantes de
uma organização. O tamanho dos artigos deverá situa-se entre as 2000 e as 4000 palavras.
Os artigos podem ser redigidos numa das 26 seguintes línguas: as 20 línguas oficiais da
União Europeia (espanhol, checo, dinamarquês, alemão, estónio, grego, inglês, francês,
italiano, leto, lituânio, húngaro, maltês, neerlandês, polaco, português, eslovaco, eslove-
no, finlandês e sueco), as 2 línguas dos países associados (islandês e norueguês), as 4
línguas oficiais dos países candidatos (búlgaro, croata, romeno, e turco).

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 pala-
vras no máximo), um resumo (entre 100 e 150 palavras) e 6 palavras-chave em Inglês não
incluídas no título e correspondentes aos descritores fornecidos no Thesaurus Europeu
da Formação.

Todos os artigos propostos serão sujeitos à apreciação do Comité de redacção 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. 

Se desejar enviar um artigo, queira contactar Éric Fries Guggenheim (redactor) por cor-
reio electrónico para o endereço seguinte: efg@cedefop.eu.int, por telefone: 
(30) 2310 49 01 11, ou por fax: (30) 2310 49 01 17.
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