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Salónica, 13 de outubro de 2016 

 
 

COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

Apoiar a formação e aprendizagem no estrangeiro: o painel de 
avaliação da mobilidade para o EFP inicial na UE 

 
Seguir uma aprendizagem noutro país é geralmente visto como uma experiência 
enriquecedora e profunda, sobretudo para os jovens. A União Europeia tem 
vindo a promover a mobilidade há longa data através de várias políticas, 
programas e instrumentos, com vista a reduzir o desemprego jovem e ajustar 
melhor as qualificações da sua força de trabalho às necessidades do mercado 
de trabalho. 
 
O painel de avaliação da mobilidade é uma nova ferramenta em linha que visa 
complementar os atuais programas e ajudar os decisores políticos a desenvolver 
a mobilidade para fins de aprendizagem no ensino e formação profissional inicial 
na Europa. O painel analisa as políticas e estruturas dos Estados-Membros da 
UE que apoiam a mobilidade dos estudantes e formandos, com especial 
incidência nos esforços desenvolvidos a nível nacional para eliminar os 
obstáculos administrativos e institucionais, reconhecer as qualificações 
adquiridas no estrangeiro, financiar os regimes de mobilidade, bem como 
motivar, informar e orientar os jovens neste contexto. 
 
Para mais informações, descarregue a nova nota informativa do Cedefop. 
 

Leia os comunicados de imprensa do Cedefop aqui. 

Subscreva as outras publicações do Cedefop (boletim informativo, revista, notas 
informativas, etc.) criando uma conta de utilizador no nosso sítio web: 
www.cedefop.europa.eu/user/register 

 
 

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

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