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COMUNICADO DE IMPRENSA 

Não apenas novos empregos — a inovação digital apoia carreiras 
profissionais 

É consensual que a inovação digital está a mudar os ambientes de trabalho e os 
perfis profissionais, afetando o modo como as pessoas aprendem e trabalham. 
Mas em que medida afeta o modo como as pessoas gerem as suas carreiras, 
realizam formação e mudam de emprego? Graças a ferramentas inovadoras, à 
maior disponibilidade de dados e à inteligência artificial, as novas abordagens de 
apoio ao desenvolvimento da carreira e de aprendizagem autónoma estão a 
transformar a aprendizagem ao longo da vida.  

Os portais de emprego em linha fornecem informações sobre profissões e 
oportunidades de aprendizagem combinadas com a avaliação de competências 
e atitudes pessoais, bem como sobre portefólios. Estes portais incluem 
plataformas capazes de ajustar oferta e procura de trabalho (matching), 
associando características e competências pessoais às ofertas publicitadas, bem 
como a possibilidade de o utilizador redigir o seu CV e candidatar-se a postos de 
trabalho. As novas funcionalidades de alguns portais, como os chats em linha, 
adquiriram uma popularidade especial entre os jovens. Até mesmo os jogos 
entraram no mundo do apoio à carreira em linha, ajudando as pessoas a 
identificar melhor as suas competências e eventuais lacunas. 

O Cedefop tem analisado as práticas mais recentes dos países europeus neste 
domínio, assim como as promessas e os desafios que colocam. Saiba mais na 
nossa última nota informativa. 

 

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. 
 

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9143
http://www.cedefop.europa.eu/news-and-press/press-and-media/press-releases
http://www.cedefop.europa.eu/user/register
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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 
 
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   

mailto:gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
https://www.facebook.com/Cedefop/
https://twitter.com/
https://www.youtube.com/user/CedefopVideos

