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COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

Sistemas abrangentes de apoio à aprendizagem: capacitar as pessoas 
para lidarem com a mudança 

 
No contexto da atual crise sanitária e das profundas transformações que implica 
para o mercado de trabalho, a União Europeia e os seus Estados-Membros estão a 
tomar medidas para facultar a todas as pessoas na Europa um maior apoio ao 
emprego, incluindo oportunidades para melhoria de competências e requalificação 
profissional. O Cedefop, em cooperação com a Comissão Europeia e os Estados-
Membros, tem estado a analisar a disponibilização de orientação profissional neste 
contexto. 

Muitos países e regiões da UE estão a trabalhar no sentido de sistemas 
abrangentes e coordenados de apoio à aprendizagem que interliguem as políticas 
em matéria de emprego, de ensino e formação, de orientação profissional e de 
inclusão. O Cedefop apoia os esforços realizados pelos países para a criação de 
sistemas que permitam às pessoas manter uma carreira profissional e de 
aprendizagem ao longo da vida. Estes sistemas incluem vários componentes 
essenciais, desde a orientação em todas as encruzilhadas da vida até à promoção 
de competências em gestão da carreira, e desde a validação e reconhecimento da 
aprendizagem anterior até todos os tipos de incentivos financeiros e medidas de 
sensibilização e integração destinadas aos mais vulneráveis. 

Hoje, mais do que nunca, as pessoas precisam de poder contar com apoio 
acessível, de elevada qualidade e abrangente para orientar as suas carreiras 
profissionais e de aprendizagem perante mudanças económicas e sociais, bem 
como para encontrar novas oportunidades. Além disso, o apoio prestado em 
matéria de aprendizagem e desenvolvimento profissional deve conduzir a um 
emprego com sentido e a uma participação plena na sociedade, criando as 
condições para um nível elevado de bem-estar individual e coletivo e de satisfação 
com a vida. 

Saiba mais na nota informativa mais recente do Cedefop. 

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. 

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

Chefe 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 o centro 
de referência da União Europeia para o ensino e formação profissional, competências e 
qualificações. 
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