Salónica, 11 de abril de 2019

COMUNICADO DE IMPRENSA
Sistemas de ensino e formação profissionais na Europa num relance
O Cedefop oferece uma imagem concisa, clara e concreta dos sistemas de
ensino e formação profissionais (EFP) numa nova publicação (em inglês) que
reúne as principais características e dados sobre o EFP em 30 países: todos os
Estados-Membros da UE, a Noruega e a Islândia.
Embora os países partilhem objetivos e desafios,
os seus sistemas de EFP são diferentes,
moldados
por
contextos
e
tradições
socioeconómicos. A compilação de séries de EFP
em destaque é dirigida àqueles que necessitam
de uma breve panorâmica das características
essenciais do EFP na Europa. Clarifica o papel do
EFP nos sistemas de ensino e formação dos
países em geral, e apresenta as principais vias
de adesão e progressão para formandos, tipos e
níveis de qualificações geradas, tipos de
programas, modalidades de prestação, índices de
aprendizagem e duração em contexto laboral. É
apresentada de forma a ajudar os leitores
nacionais e internacionais a compreender os
diferentes sistemas e a permitir algumas
comparações.
Esta publicação constitui um ponto de partida útil para os decisores políticos,
parceiros sociais, peritos, investigadores e jornalistas. Fornece igualmente
orientações a outros intervenientes envolvidos em atividades relacionadas com o
EFP: prestadores, professores e formadores de EFP; pessoal de orientação,
qualificação e validação; e outros leitores que desejem familiarizar-se com os
sistemas de EFP em toda a Europa.
Leia os comunicados de imprensa do Cedefop aqui.
Subscreva outros produtos mediáticos do Cedefop (boletim informativo, revista, notas
informativas, etc.) criando uma conta de utilizador no nosso sítio Web.
Contacto
Serviço de Imprensa: Rosy Voudouri
Tel.: +30 2310490012 , E-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu
Chefe do Departamento de Comunicação: Gerd Oskar Bausewein
Tel.: +30 2310490288 , E-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
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Sobre o Cedefop
O Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop), uma
agência da União Europeia sedeada em Salónica, Grécia, presta apoio na definição de
políticas europeias no domínio do ensino e formação profissionais.
Ligue-se a nós
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