Salónica, 23 de novembro de 2021

COMUNICADO DE IMPRENSA

Ler online

Mudar a nossa perspetiva sobre a aprendizagem no local de trabalho
À medida que a Europa está a ultrapassar a pandemia e o seu confinamento
prolongado, necessitamos de nos concentrar na forma como a interação entre o
trabalho e a aprendizagem se moldará no mundo pós-COVID-19. Embora a
satisfação das necessidades em matéria de competências tenha estado, desde
há muito, nas agendas dos empregadores e dos decisores políticos, o
investimento nas pessoas de uma forma mais holística torna-se urgente. À medida
que as economias europeias começam a acelerar, abre-se a caça ao talento.
A aprendizagem no local de trabalho constitui uma parte importante do esforço
global para dotar os europeus das competências de que necessitam nos próximos
anos. A fim de contribuir para o debate em curso sobre a melhoria e a
requalificação das competências, o Cedefop, juntamente com a Eurofound,
analisou as empresas de toda a UE, antes e durante a pandemia, a fim de analisar
de que forma as práticas mais amplas em prol dos trabalhadores, incluindo o
desenvolvimento de competências, podem promover a autonomia e o bem-estar
dos trabalhadores e a modernização das empresas.
As respostas aos inquéritos mostram que devemos adotar uma perspetiva mais
ampla da aprendizagem e analisar os objetivos pessoais, os interesses, as
atitudes e as preferências dos trabalhadores, se quisermos ajudar a explorar o
potencial dos locais de trabalho como locais de aprendizagem.
À medida que crescem, aprofundam e alargam os seus conhecimentos, os
trabalhadores tiram mais partido das suas tarefas, o que, por sua vez, torna os
seus empregos mais interessantes e motivadores. Portanto, os empregos não
moldam apenas a aprendizagem: também são moldados por esta. A
aprendizagem no local de trabalho é fundamental para promover o desempenho
e a capacidade de inovação dos trabalhadores e das empresas.
Leia mais sobre as novas abordagens da aprendizagem no local de trabalho na
nossa última nota informativa.
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.
Contacto
Assessor de imprensa: Rosy Voudouri
Tel.: +30 2310 490012, E-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu
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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.
Ligue-se a nós
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