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COMUNICADO DE IMPRENSA Ler em linha 
 

Transição ecológica: o ensino e formação profissionais podem 
fornecer as competências necessárias para tornar os empregos na 

Europa mais ecológicos 
 
A transição para economias e sociedades ecológicas e mais digitais criará novas 
necessidades de competências entre setores e profissões. A Europa terá de 
investir no aperfeiçoamento profissional e na reconversão profissional da sua força 
de trabalho. Neste contexto, o ensino e formação profissionais (EFP) 
desempenharão um papel proeminente. 

A aprendizagem, estando estreitamente ligada ao mercado de trabalho, pode 
adaptar-se rapidamente, aliviando os estrangulamentos de curto prazo e 
assegurando a empregabilidade dos trabalhadores a longo prazo. Sendo 
indiscutivelmente a forma de EFP mais prática e orientada para a procura, a 
aprendizagem apoia a inovação e a competitividade. 

O Pacto Ecológico Europeu é uma boa notícia para a UE. Um cenário de previsão 
de competências do Cedefop de 2021 sobre o seu impacto projeta um crescimento 
do emprego até 2030 que ascende a cerca de 2,5 milhões de empregos adicionais. 
Espera-se o maior crescimento do emprego em setores com um elevado potencial 
de transição ecológica, tais como o abastecimento de água, gestão de resíduos e 
construção. Porém, o emprego estará a aumentar em quase todos os setores, à 
medida que os empregadores se voltam para modelos empresariais mais 
sustentáveis. As mudanças nas necessidades de competências devem refletir-se 
na oferta de ensino e formação em todos os níveis de qualificação. O EFP e a 
aprendizagem serão cruciais para fornecer competências que evoluem de forma 
flexível e dinâmica. 

As regiões e cidades atuarão como centros de transição ecológica. Haverá uma 
enorme necessidade de competências digitais por parte das economias em 
transição ecológica. Isto confirma que, na prática, as transições digital e ecológica 
são verdadeiramente «gémeas» em todos os aspetos. 

Leia mais sobre os desafios das novas necessidades de competências criadas 
pela transição para um modelo económico mais ecológico na nossa mais recente 
nota de informação. 

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 ou editando o seu perfil. 

Contacto 
Serviço de Imprensa: Rosy Voudouri 
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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. 

Ligue-se a nós   
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