Salónica, 22 de setembro de 2021

COMUNICADO DE IMPRENSA

Ler em linha

Compreender e comparar as qualificações em matéria de EFP nos
países da UE
A oferta de ensino e formação profissionais (EFP) deve responder às
necessidades do mercado de trabalho em rápida mutação e aos apelos
crescentes à cooperação internacional, à mobilidade dos estudantes e dos
trabalhadores e ao reconhecimento das qualificações.
Um novo estudo do Cedefop revela o que será necessário para apoiar a análise e
a comparação das qualificações entre países:
•

•
•

•

uma análise mais aprofundada dos elementos constitutivos das qualificações,
ou seja, os resultados de aprendizagem utilizados em todos os países
europeus para as descrever;
a identificação de resultados de aprendizagem partilhados em diferentes
qualificações nacionais;
um maior retorno de informação por parte dos intervenientes no mercado de
trabalho para colmatar o fosso entre os resultados de aprendizagem
pretendidos e alcançados;
um acordo transnacional sobre um modelo comum para a descrição das
qualificações, a fim de tornar as bases de dados nacionais mais comparáveis
e compatíveis.

Essa revisão abrangente e a comparação das qualificações devem assentar em
ferramentas digitais, incluindo a inteligência artificial, para poderem ser escaláveis
no futuro. A análise e comparação automatizadas dos resultados de
aprendizagem que constituem qualificações de EFP serão vitais para alcançar o
objetivo de qualificações comparáveis em toda a Europa.
Leia mais sobre a visão do Cedefop para a futura comparação de qualificações
entre países 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) é o centro
de referência da União Europeia para o ensino e formação profissional, competências e
qualificações.
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