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COMUNICADO DE IMPRENSA                                               Ler em linha 

 
 

 
Capacitar os professores e formadores para gerirem a mudança 

 
Os professores e formadores estão na linha da frente do ensino e formação 
profissionais (EFP) iniciais. Durante as várias crises dos últimos três anos (o 
impacto da pandemia na vida dos jovens, a integração de refugiados de países 
devastados pela guerra e a transição energética), têm desempenhado um papel 
fundamental na capacitação dos jovens para se formarem para uma profissão e 
entrarem no mercado de trabalho. 

Atualmente, a formação profissional e a inclusão no mercado de trabalho dos 
jovens que não trabalham, não estudam nem seguem qualquer formação (NEET), 
dos refugiados, dos requerentes de asilo e de outros grupos vulneráveis tornaram-
se uma pedra angular de uma EFP de elevada qualidade, exigindo competências 
psicossociais e interculturais específicas dos professores e formadores. As 
mudanças nas tecnologias, nos métodos de trabalho e nas necessidades de 
competências dos mercados de trabalho também aceleraram. 

Para atrair e reter profissionais motivados, os países europeus têm envidado 
esforços para reforçar o estatuto profissional e o desenvolvimento profissional dos 
professores e formadores. O Cedefop investiga as novas necessidades e 
abordagens dos países neste domínio na sua nova nota informativa. 

• Pode ler os comunicados de imprensa do Cedefop aqui. 
• Subscreva outros produtos de imprensa do Cedefop (boletim informativo, notas 

informativas, etc.) criando uma conta de utilizador ou editando o seu perfil no nosso 
sítio Web. 

 
Contacto 
Serviço 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. 

Ligue-se a nós   

https://www.cedefop.europa.eu/en/press-releases/empowering-teachers-and-trainers-manage-change-0
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/9177
http://www.cedefop.europa.eu/news-and-press/press-and-media/press-releases
http://www.cedefop.europa.eu/user/register
https://www.cedefop.europa.eu/en/user/personal-details
http://www.cedefop.europa.eu/user/register
http://www.cedefop.europa.eu/user/register
mailto:rosy.voudouri@cedefop.europa.eu
mailto:gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
https://www.facebook.com/Cedefop/
https://twitter.com/
https://www.youtube.com/user/CedefopVideos
https://gr.linkedin.com/company/cedefop

