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COMUNICADO DE IMPRENSA Ler em linha 
 

Um novo olhar sobre a profissionalização dos orientadores 
profissionais 

A mais recente nota informativa do Cedefop oferece novas perspetivas de como 
os países estão a modernizar os seus sistemas e serviços de orientação 
profissional. Definir o papel dos profissionais e reconhecer as suas competências, 
incluindo as competências digitais, é parte integrante deste esforço e crucial para 
o desenvolvimento das políticas na orientação ao longo da vida. 

Os confinamentos e o distanciamento social aceleraram a digitalização dos 
mercados de trabalho, desencadeando mudanças nos padrões de trabalho e na 
procura de competências, na medida que as empresas e organismos públicos 
europeus abraçam novas tecnologias e procuram novos talentos. Conforme 
refletido nos planos de resiliência e recuperação de vários países da UE, a 
melhoria das competências, a requalificação e a orientação profissional são cada 
vez mais importantes, capacitando as pessoas para gerirem os seus percursos de 
aprendizagem e de trabalho. 

Alguns Estados-Membros da UE têm vindo a trabalhar no sentido de estabelecer 
sistemas abrangentes de orientação ao longo da vida e de desenvolvimento de 
carreiras baseados em TIC que integrem recursos avançados de informações 
sobre competências. Estes estabelecem a ligação dos serviços públicos de 
emprego, das empresas e dos prestadores de ensino e formação com os 
utilizadores que procuram oportunidades de trabalho ou aprendizagem, por um 
lado, e chegam aos que necessitam de apoio social e financeiro, por outro. 

Perante este cenário de mudança rápida, os decisores políticos nacionais e da UE 
renovaram a sua atenção à mudança de funções, competências, necessidades de 
competências e desenvolvimento profissional contínuo dos orientadores 
profissionais. 

Veja todas as notas informativas do Cedefop aqui. 

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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