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COMUNICADO DE IMPRENSA  
 

A aprendizagem profissional para adultos proporciona bons 
trabalhos, competências laborais 

 
A aprendizagem profissional para adultos é uma das soluções políticas para 
prestar apoio a adultos que pretendam obter formação ao mesmo tempo que 
aprofundam a base de competências da população ativa em toda a Europa. 

De acordo com as estimativas do Cedefop, existem aproximadamente 128 
milhões de adultos com potencial para aumentar o seu nível de qualificação ou 
para a requalificação na União Europeia. Simultaneamente, nos países com uma 
longa tradição de aprendizagem profissional, como a Alemanha ou a Áustria, o 
número de empresas que disponibilizam aprendizagem profissional e de jovens 
que a procuram tem vindo a decrescer. 

Para fazer face a essa situação, os Estados-Membros da UE decidiram 
disponibilizar a aprendizagem profissional a adultos através da redução dos 
limites de idade e tornando-a mais flexível. Ao contrário dos jovens que optam 
pela aprendizagem profissional, os adultos têm outras responsabilidades (como 
uma família) que nem sempre são compatíveis com o regime de aprendizagem 
profissional comum (como o horário das aulas). No entanto, essas mesmas 
responsabilidades podem transformá-los em aprendizes altamente motivados e 
confiáveis. 

Muitos adultos já possuem também competências e experiência profissional. 
Para que essas situações sejam tidas em consideração, cada vez mais países 
têm vindo a oferecer avaliações de competências, a diminuir a duração da 
aprendizagem profissional ou mesmo a oferecer a possibilidade de realização 
direta de um exame de aprendizagem profissional. 

A orientação é essencial, independentemente do contexto; os adultos 
necessitam de estar bem preparados para assumirem a aprendizagem 
profissional. Saiba mais na nossa última nota informativa. 

Leia os comunicados de imprensa do Cedefop aqui. 

Subscreva outros produtos de imprensa 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), uma 
agência da União Europeia sedeada em Salónica, Grécia, presta apoio na definição de 
políticas europeias no domínio do ensino e formação profissionais.   
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