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COMUNICADO DE IMPRENSA                                 Ler em linha 

 
As microcredenciais estão a ganhar importância? 

 
As microcredenciais não são nada de novo, mas só recentemente receberam atenção à 
escala da UE nos debates políticos. Para contribuir para o debate, o Cedefop realizou um 
estudo de investigação exaustivo para saber como são concebidas, emitidas e reconhecidas. 

Os países europeus certificam uma vasta gama de atividades de aprendizagem de curta 
duração. Muitos estão a começar a incluir microcredenciais nos registos nacionais de 
qualificações. Outros estão a desenvolver projetos ou iniciativas políticas para as testar ou 
integrar nos sistemas de educação e formação ou nos quadros de qualificação. Os programas 
modularizados de ensino e formação profissionais lançam as bases para uma utilização mais 
ampla das microcredenciais. A digitalização das economias europeias, acelerada pela 
pandemia de COVID-19, está também a impulsionar o interesse por esta possibilidade. 

As microcredenciais são emitidas por prestadores públicos e privados, incluindo grandes 
empresas e plataformas de aprendizagem em linha. Muitos setores que fornecem programas 
e qualificações gerais emitem igualmente microcredenciais, por exemplo, os setores da 
indústria transformadora, da engenharia e das TIC; é também esse o caso quando a formação 
é realizada em contexto laboral, como na saúde e no direito. 

As microcredenciais são, em grande medida, consideradas complementares dos sistemas 
tradicionais de educação e formação, os quais, por vezes, não acompanham as rápidas 
mudanças do mercado de trabalho. Neste sentido, poderão apoiar as transições ecológica e 
digital da UE, que estão a criar novas necessidades de competências em todos os setores e 
níveis de qualificação tradicionais. O desafio atual consiste em melhorá-las e reforçá-las. 

Leia mais sobre microcredenciais na nossa última nota informativa. 

• Pode ler 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 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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