Salónica, 3 de julho de 2017

COMUNICADO DE IMPRENSA
Ensino e formação profissional para os refugiados – uma forma de
conciliar as necessidades dos refugiados e dos empregadores
Nos últimos dois anos, a Europa tem vindo a acolher um número sem
precedentes de refugiados e requerentes de asilo. Muitos deles tencionam ficar
e a União Europeia deverá criar as condições necessárias para que ingressem
no mercado de trabalho e se tornem autónomos o mais rapidamente possível.
O Cedefop colabora com a Organização para a Cooperação e o
Desenvolvimento Económico (OCDE) no apoio à integração dos refugiados
através do reforço de competências e da qualificação. Neste contexto, as duas
organizações lançaram um estudo conjunto, realizado pelos parceiros nacionais
da rede ReferNet do Cedefop. Os resultados deste estudo são apresentados
numa nota informativa publicada pelo Cedefop.
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Os programas de ensino e formação profissional podem ajudar os migrantes a
aceder ao mercado de trabalho e a encontrar um emprego adequado às suas
competências e qualificações. Tendo em conta este objetivo, o estudo revelou
que os Estados-Membros da UE desenvolveram mais programas de ensino e
formação e alargaram o acesso aos mesmos. Muitos países introduziram novos
mecanismos nos seus sistemas, tais como autoavaliações automáticas,
formação de curta duração e formação no seio de comunidades locais, apoiada
por técnicos de orientação.
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O apoio precoce é fundamental para garantir uma integração eficaz dos
refugiados e requerentes de asilo. Além da formação linguística, a avaliação e
validação das competências dos migrantes, a orientação profissional e a
disponibilização de estágios profissionais assumem um papel crucial. Para ser
eficiente, o processo de informação e orientação deve ocorrer o mais cedo
possível, idealmente antes de os migrantes chegarem ao seu destino, tendo em
vista, especificamente, a sua (re)instalação dentro da União Europeia. Tal exige
por parte dos Estados-Membros da UE uma troca de informações sobre as
necessidades dos mercados de trabalho e a implementação de um sistema para
a elaboração precoce de perfis de competências dos migrantes, de modo a
assegurar a sua adequação às necessidades do mercado de trabalho, com vista
a racionalizar a distribuição dos migrantes que chegam aos países de destino
por razões humanitárias dentro da UE.
Para informações mais detalhadas sobre os resultados do estudo e exemplos
práticos em diversos países, descarregue a 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.
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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.
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