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Salónica, 20 marzo de 2023 

 
 

COMUNICADO DE IMPRENSA                                                 Ler em linha 
 
Uma cooperação europeia cada vez mais próxima em matéria de EFP 

 
No âmbito da cooperação dos países europeus relativamente ao EFP e à 
aprendizagem ao longo da vida, o Cedefop monitoriza, analisa e comunica as 
prioridades e atividades dos países. 

Para o atual ciclo de políticas, que começou com dois documentos estratégicos 
que estabeleceram o contexto – a primeira Recomendação do Conselho sobre o 
EFP e a Declaração de Osnabrück – os países apresentaram planos nacionais de 
execução que estabelecem as suas atividades para os próximos anos até 2025.  

As suas atividades estão de acordo com os temas propostos nos dois documentos 
estratégicos e, como tal, orientadas para objetivos comuns. Estes temas/objetivos 
comuns ajudam os países a alinhar as suas atividades em matéria de EFP 
enquanto cada um pode centrar-se no mais importante para si.  

Os temas selecionados são: 

• EFP ágil, resiliente e adaptável, 
• EFP flexível que proporciona vias de progressão, 
• Inovação e excelência no EFP, 
• EFP atrativo, moderno e digital, 
• EFP inclusivo que oferece igualdade de oportunidades e 
• EFP sustentado por controlo de qualidade. 

O papel do Cedefop no processo é fundamental: reúne a informação nacional 
necessária através da sua rede de peritos que abrange todos os Estados-
Membros da UE, a Islândia, a Noruega e a ReferNet, e analisa-a de uma forma 
estruturada e comparável para informar a Comissão Europeia e outras partes 
interessadas. 

Neste contexto, o Cedefop irá também lançar um novo sítio Web e uma Linha 
cronológica das políticas do EFP na Europa, o que irá mostrar mais de 1000 
diferentes estratégias e iniciativas nacionais, permitindo aos decisores políticos e 
profissionais acompanhar a forma como as políticas e práticas dos países são 
implementadas e desenvolvidas ao longo do tempo, desde a conceção até à 
conclusão. 

Para mais informações sobre a política europeia do EFP e exemplos práticos das 
políticas que os países começaram a implementar no âmbito dos diferentes temas, 
consulte a última nota informativa do Cedefop. 

 

https://www.cedefop.europa.eu/en/press-releases/ever-closer-european-cooperation-vet
https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/reporting-european-training-policy
https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/reporting-european-training-policy
https://www.cedefop.europa.eu/en/content/council-recommendation-24-november-2020-vocational-education-and-training-vet-sustainable
https://www.cedefop.europa.eu/en/content/council-recommendation-24-november-2020-vocational-education-and-training-vet-sustainable
https://www.cedefop.europa.eu/files/osnabrueck_declaration_eu2020.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/en/networks/refernet
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/9180
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• 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. 

 
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   

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

