Salónica, 6 de Maio de 2014

COMUNICADO DE IMPRENSA
PARA PUBLICAÇÃO IMEDIATA

Apesar das vantagens que oferecem,
os cursos de aprendizagem são subutilizados
Para reduzir o elevado nível de desemprego juvenil, os países buscam
inspiração nos modelos de outros países. Em países como a Alemanha, os
Países Baixos e a Áustria, o desemprego juvenil tem-se mantido em níveis
relativamente baixos. Este desempenho pode dever-se, em parte, aos cursos de
aprendizagem ou sistemas “duais” vigentes nestes países, que começaram,
deste modo, a despertar cada vez mais interesse.
As vantagens atribuídas aos cursos de aprendizagem, bem comoa outras formas
de aprendizagem em contexto laboral, residem no facto destes integrarem, de
forma combinada, ensino com uma experiência laboral. Estes podem
proporcionar aos jovens e adultos as competências exigidas pelos
empregadores e facilitam a transição da escola ou de outros meios de
aprendizagem para o mundo do trabalho. Os sistemas de aprendizagem também
contribuem para reforçar a cooperação entre governos, parceiros sociais,
empregadores e entidades de formação.
Não obstante as suas vantagens, os cursos de aprendizagem parecem sofrer, à
semelhança do ensino e formação profissional (EFP) em geral, de um problema
de imagem, em alguns países. O Eurobarómetro de 2011 revelou que mais de
70% dos jovens consideram que o EFP é uma via útil para encontrar um
emprego, mas 38% afirmam que os empregos e carreiras profissionais
proporcionados por esta via de ensino não são atrativos. É necessário criar mais
cursos de aprendizagem nos setores com níveis deutilizaçáo de competências
elevados, como as TIC, as vendas, a saúde ou as energias renováveis, na
medida em que estes setores são considerados mais atrativos em termos de
emprego e perspetivas de carreira.
O desenvolvimento de cursos de aprendizagem depende, em grande medida,
dos empregadores. Os empregadores que formam aprendizes reconhecem as
vantagens destas modalidades de formação, que encaram como um
investimento para o futuro. São, todavia, muito poucas as empresas europeias
que oferecem cursos de aprendizagem. Em 2010, em média, na EU, apenas
25% das empresas com 10 ou mais trabalhadores ofereceram vagas de
formação. Em muitos Estados-Membros, este número foi ainda mais baixo.
Alguns países europeus já estão a trabalhar no sentido de reforçar os cursos de
aprendizagem. Em 2012, a Alemanha, a Grécia, a Espanha, a Itália, a Letónia,
Portugal e a Eslováquia assinaram um memorando de entendimento para
promover os regimes de aprendizagem. A Comissão Europeia lançou ainda, em
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julho de 2013, a Aliança Europeia da Aprendizagem. Em maio de 2014, o
Cedefop (Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional),
sediado em Salónica, Grécia, organiza, com a Comissão Europeia, uma
conferência europeia sobre aprendizagem para apoiar a Aliança, que visa reunir
os diferentes países interessados em obter conselhos e exemplos de boas
práticas.

Existe mais informação disponível na nota informativa do Cedefop
Desenvolver os cursos de aprendizagem
A Nota Informativa encontra-se disponível em nove línguas (alemão, espanhol, francês,
grego, inglês, italiano, lituano, polaco e português) e em dois formatos (pdf ou e-book
otimizados para tablets e smartphones).

Para aceder ao arquivo completo de Notas Informativas, consulte a página
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/briefing-notes.aspx
###
Leia os comunicados de imprensa do Cedefop:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/press-releases.aspx
Subscreva o boletim informativo eletrónico gratuito do Cedefop:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/newsletters.aspx
Subscreva as notas informativas do Cedefop: briefingnotes@cedefop.europa.eu
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Contacto do departamento: Steve Bainbridge
Tel.: +30 2310 490029, e-mail: steve.bainbridge@cedefop.europa.eu
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Bausewein
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Sobre o Cedefop
O Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop), uma
agência da União Europeia sediada em Salónica, Grécia, apoia as políticas europeias no
âmbito do ensino e formação profissional. www.cedefop.europa.eu
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