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Éric Fries
Guggenheim

Apresentação da
temática Jobrotation
Um número dedicado ao
Jobrotation mas não um
regresso aos números
temáticos!
A Revista Europeia "Formação
Profissional", que dedicava cada um dos
seus números a um tema em especial,
decidiu alterar esta prática a partir do ano
2000. Com seis anos de idade, a revista
tinha, com efeito, afirmado o seu nome
na comunidade da formação profissional
inicial e contínua (FPIC), podendo assim
dispor de uma reserva permanente de
propostas de artigos de qualidade,
imediatamente publicáveis. Optando
pelo abandono dos números temáticos e
pela abertura da cada número a uma
maior variedade de artigos, o conselho
de redacção independente da revista científica publicada pelo CEDEFOP deseja
acelerar o ritmo de publicação dos artigos individuais que nos são espontaneamente enviados pelos autores e, deste
modo, encorajá-los a comunicar os resultados dos seus trabalhos de investigação
no domínio da formação profissional
inicial e contínua, a dar testemunho das
suas práticas inovadoras e a estimular o
debate político, a fim de contribuir para
o desenvolvimento da formação profissional na Europa.
Aquantidade de artigos actualmente em
"fila de espera", ou seja, já seleccionados
pelo conselho de leitura da revista e
aguardando publicação, ou em curso de
revisão, a pedido desse mesmo conselho,
justifica esta escolha a posteriori.
A publicação de um número essencialmente consagrado ao Jobrotation
pode, assim, causar surpresa. Contudo, o
presente número não constitui um regresso ao anterior modelo dos números
temáticos. Simplesmente, a Revista
organiza cada um dos seus números de
acordo com grandes rubricas e categorias
de artigos: investigação, prática, análise
de políticas de formação profissional
inicial e contínua e, eventualmente,
quando uma família de artigos respeitante

CEDEFOP

a um tema em especial é suficientemente
representativo, os referidos artigos são publicados no mesmo número. É precisamente esse o caso do presente conjunto de
artigos sobre o Jobrotation, provindos em
parte do projecto Agora Thessaloniki do
CEDEFOP, enquanto a outra parte é constituída por artigos espontaneamente enviados para publicação pelos seus autores.

Este número é constituído
p o ra rtigos seleccionados, de
acordo com critérios científicos e académicos, pelo conselho de leitura independente
da revista. Embora não pretendendo ser exaustiva, esta
selecção faz um ponto de
situação bastante concreto,
quer das vantagens do
Jobrotation e dos ganhos
alcançados por seu intermédio, quer das suas dificuldades e das medidas a tomar
para assegurar o seu futuro
desenvolvimento.

O que é o projecto Agora Thessaloniki
do CEDEFOP?
O CEDEFOP tem por missão facilitar o
debate sobre a formação profissional e
contribuir para o seu desenvolvimento
na Europa. Entre os instrumentos ao seu
dispor, encontra-se um cuja função é
precisamente a de criar uma ponte entre
as diferentes categorias de actores da
formação profissional inicial e contínua
na Europa, de favorecer a confrontação
de ideias, por vezes antagónicas, e de
fomentar a aproximação dos conceitos e
das práticas. O projecto Agora
Thessaloniki foi criado em 1997 por
iniciativa de um investigador catalão,
Jordi Planas. Desde então, três Agoras
são organizados anualmente, sendo cada
um deles dedicado a um tema diferente –
de entre os temas da formação profissional inicial e contínua –, neles se reunindo cerca de trinta participantes: investigadores universitários, técnicos (professores, formadores, gestores de programas de formação, engenheiros da formação, pedagogos, etc.), decisores políticos
e parceiros sociais, provenientes tanto do
meio empresarial, como do meio sindical. Até hoje, realizaram-se 13 Agoras
dedicados a temas tão diversos como
polémicos da formação profissional
inicial e contínua, desde a formação para
públicos com baixo nível de escolaridade, às vantagens didácticas da mobilidade, passando pela valorização das aprendizagens não formais, pela orientação
social e profissional ou ainda pelo tema
da região aprendente.
Cada Agora dá lugar à publicação de
actas na série Panorama do CEDEFOP.
Os diferentes Agoras são, além disso,
CEDEFOP
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Quadro 1

Período

0

1

2

3

4

...

Activo
sem
emprego

formação
em
desemprego
organismo
de formação

formação
na empresa
enquanto
estagiário

emprego na
empresa
como
substituto

Activo
ocupado

emprego
na empresa

emprego
na empresa
e tutoria

formação em
emprego
organismo
na empresa
de formação

emprego
na empresa

apresentados no sítio Agora Aldeia
Electrónica de Formação Profissional na
Internet: http://www.trainingvillage.gr,
do qual podem ser descarregadas as
diferentes contribuições escritas nas
várias línguas da União Europeia.
O Agora VIII do CEDEFOP, reunido
em Salónica em 20 e 21 de Março de
2000, foi dedicado ao Jobrotation
(rotação emprego-formação) e foi uma
oportunidade para apresentação de um
grande número de comunicações de
qualidade, que serviram de introdução
aos debates realizados no Agora.
Pedimos aos autores dessas comunicações para as reescrever, de modo a
integrarem os resultados do Agora.
Uma vez disponíveis sob a forma de
"artigos", enviámo-los anonimamente
ao conselho de leitura da revista. Cinco
desses artigos foram seleccionados
pelo conselho de redacção independente da revista. Além disso, dois
artigos redigidos à margem do Agora
VIII foram também seleccionados pelo
conselho de redacção. Dispondo de
sete artigos sobre o Jobrotation, o
conselho de redacção decidiu então
publicá-los conjuntamente neste número 24 da Revista. Tal não significa, de
modo algum, o regresso aos números
temáticos, mas pareceu-nos lógico e
útil para os nossos leitores reunir,
sempre que possível, os textos
publicáveis, agrupando-os de acordo
com os tópicos neles tratados.

A Jobrotation
O termo Jobrotation é uma expressão
que designa uma medida, uma técnica
CEDEFOP
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e um instrumento sofisticado de investimento em capital humano. O Jobro tation instaura uma rotação (como o
seu nome indica) entre o emprego e a
formação. A ideia consiste, antes de
mais, em dar ao trabalhador a possibilidade de deixar temporariamente o seu
posto de trabalho para participar numa
acção de formação, sem que a produção
seja significativamente perturbada. Tal
implica, em segundo lugar, que o
trabalhador que se ausenta para formação
seja substituído por alguém provindo do
exterior, de forma a que os efectivos das
empresas permaneçam inalterados e
suficientemente competentes para serem
imediatamente operacionais.
O que distingue a técnica do
Jobrotation de outras formas possíveis
de substituição, como seja o recurso ao
trabalho temporário ou à subcontratação, é a utilização preferencial de
desempregados, com o apoio dos poderes públicos. Mas, dado ser pouco
provável que os desempregados sejam
imediatamente operacionais, a técnica
do Jobrotation prevê que estes sejam
previamente formados. Em termos
ideais, este processo de qualificação
realiza-se em alternância, sucessivamente num centro de formação e na
empresa, onde o substituto recebe a
necessária instrução por parte da
pessoa que vai substituir. A rotação
entre o emprego e a formação corresponde, neste caso, aos segmentos
paralelos representados no quadro 1.
Uma vez formado, um mesmo substituto
pode substituir sucessivamente vários
trabalhadores que tenham de frequentar
as acções de formação. Isto rendibiliza o
investimento feito com a formação prévia
do desempregado. Nas experiências
europeias, um trabalhador substituto
efectua uma média de 4,5 substituições.
Contudo, o termo rotação não basta
para descrever o processo. Certamente
existe rotação, mas não se trata apenas
de andar à roda, aos círculos, antes,
pelo contrário, trata-se de evoluir numa
espiral que se desenvolve em altura, no
sentido de uma requalificação global
da mão-de-obra na empresa e no
mercado de trabalho em geral.
O que a técnica do Jobrotation tem de
especial é o facto de servir de interface
entre o mercado de trabalho interno à
própria empresa e o mercado externo.
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A ideia subjacente ao Jobrotation é
simultaneamente simples no seu
princípio e muito sofisticada na sua
concretização prática. Não se trata,
entretanto, de uma ideia completamente nova, uma vez que o mesmo
princípio consta de uma medida legislativa francesa adoptada em 1939, e
que a Segunda Guerra Mundial não
permitiu concretizar [veja-se o artigo
de Patrick Guilloux neste número].

configuração, por exemplo, a Europa
latina, a Europa mediterrânea ou, em
breve, a Europa central, tem ressaibos
paternalistas e condescendentes muito
desagradáveis. Que há lições a retirar
das experiências dos outros, isso é
inegável e é por isso que a diversidade
da Europa constitui uma riqueza, mas
dar lições é outra questão; é demonstrar
uma cegueira etnocêntrica que conduz
directamente ao fracasso.

Seria necessário esperar até à década de
90 para o referido princípio dar origem
a medidas concreta e significativamente aplicadas, de início na Dinamarca e
depois um pouco por toda a Europa, em
grande parte graças aos esforços da
rede EU JobRotation, que actualmente
reúne 38 participantes em 14 países
europeus (cf. http://www.eujob.dk/).

No entanto, o Jobrotation vai,
aparentemente, lançando raízes um
pouco por toda a Europa. Com efeito,
parece corresponder, ponto por ponto, ao
paradigma de boa prática tão apregoado
pela Comissão Europeia. E, de facto, o
Jobrotation revela-se extremamente
adaptável e flexível. Tal como o
camaleão, tem a capacidade de adquirir
a cor do ambiente em que se move.

O Jobrotation revelou-se um indesmentível sucesso, a ponto de ser
unanimemente reconhecido como um
exemplo de boa prática na ligação
entre a formação e o emprego na
Europa.
Contudo, a própria de noção de boa
prática é em si mesma ambígua. O que
é uma boa prática? É, sem sombra de
dúvidas, um método, uma técnica, um
modo de agir que se revela eficaz num
dado momento, num dado espaço, e
que esperamos poder adaptar e aplicar
a outros tempos e a outros lugares. Ora,
o que faz o sucesso de uma prática é
muito mais do que o tecnicismo das
metodologias aplicadas. O ambiente
cultural, as relações sociais, o estádio
de desenvolvimento das forças
produtivas, a conjuntura e as relações
de força entre os parceiros sociais
desempenham igualmente um papel no
êxito ou no fracasso de uma política de
formação-emprego, bem como de
qualquer outro tipo de política.
O desejo de difundir uma boa prática
na Europa corre seriamente o risco de
fracassar rotundamente devido às
diferenças culturais, políticas, sociais e
económicas que caracterizam os
diversos países da Europa, para já não
falar nas suas diversas regiões. Além
do mais, a vontade de promover a todo
custo práticas consideradas boas em
determinada configuração europeia,
por exemplo a Europa escandinava, a
Europa germânica ou a Europa anglosaxónica, e transferi-la para outra

REVISTA EUROPEIA

"A Jobrotation é [...] uma
medida que serve os inte resses – por vezes parcial mente contraditórios – de
todos os parceiros sociais:
serve os interesses das
empresas [...];
serve os interesses dos
trabalhadores:
• os trabalhadores no activo
[...];
• os desempregados [...].
serve os interesses dos
poderes públicos [...]."

O Jobrotation é, antes de mais e acima de
tudo, uma medida que serve os interesses – por vezes parcialmente contraditórios – de todos os parceiros sociais:
r serve os interesses das empresas,
pois permite aumentar a sua produtividade e a sua adaptabilidade às
evoluções tecnológicas e organizacionais, favorecendo o investimento
em capital humano;
r serve os interesses dos trabalha dores:
• os trabalhadores no activo vêem
no Jobrotation um meio de
aperfeiçoar e melhorar as suas
qualificações, de assegurar o seu
emprego e de progredir na carreira;
• os desempregados encontram nele
uma oportunidade para se requalificarem, adquirindo novas qualificações ou melhorando qualificações desactualizadas; a Jobrota tion permite-lhes ocupar temporariamente um posto de trabalho,
integrar uma empresa e aí adquirir
uma nova experiência profissional
(em 75% dos casos, segundo as
estatísticas do EU JobRotation, os
participantes acabam por ocupar
um posto de trabalho na empresa
em que asseguraram as substituições).
r serve os interesses dos poderes
públicos: o Estado, os serviços
CEDEFOP
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públicos e os decisores políticos
vêem nele um instrumento de política
social e de inserção; o Jobrotation é
um meio para transformar um
instrumento passivo da política de
emprego, o subsídio de desemprego,
num instrumento activo, utilizando
as mesmas importâncias para subsidiar os salários dos trabalhadores
substitutos ou dos trabalhadores em
formação, em vez de apenas subsidiar os trabalhadores desempregados.

mo de formação contínua de Salónica
(Grécia do Norte), que desenvolve,
entre outros, serviços de concepção da
formação. Athanasios Papathanasiou
define de forma bastante precisa o
conceito de Jobrotation (rotação
emprego-formação), mostrando que se
trata de um modelo flexível de
educação e formação, capaz de responder eficazmente às exigências e às
necessidades quer das unidades de
produção modernas e dos seus recursos
humanos, quer dos desempregados, no
O Jobrotation é ainda, como já tivemos contexto das novas formas de organiocasião de assinalar, uma medida que zação do trabalho ligadas à especializapode ser utilizada tanto em favor dos ção flexível que caracteriza a evolução
estratos de menor nível de qualifi - contemporânea da organização induscação, como em relação a pessoas trial e comercial. Mostra-nos, em
altamente qualificadas, uma vez que a especial, as condições que permitem
componente de emprego dessa medida é aplicar o Jobrotation a empresas que
sempre acompanhada pela componente empregam pessoal com alto nível de
de formação e que esta última inclui, qualificação.
normalmente, uma fase de preparação
para o novo posto de trabalho.
O segundo artigo, O "Jobrotation" em
França: um mecanismo percursor, foi
O Jobrotation adapta-se tanto às redigido por um professor universitário
pequenas empresas – que, sem meca- francês, Patrick Guilloux, professor
nismos de substituição, não poderiam assistente na Universidade da Bretaformar os seus trabalhadores –, como nha-Sul. O autor lembra-nos que nada
às grandes empresas, acostumadas à existe de novo sob o sol. De facto, na
gestão de recursos humanos e para as legislação francesa anterior à Segunda
quais o Jobrotation é uma excelente Guerra Mundial encontra-se um texto
forma de organizar a comunicação que prevê a aplicação de um sistema
entre o mercado interno de trabalho e o semelhante ao Jobrotation, relacionanmercado externo.
do o período de formação de um
trabalhador
com a contratação de um
Situado na encruzilhada da política de
desempregado.
Tendo a sua origem em
emprego, da política de formação e da
duas
disposições
legais publicadas em
política social, o Jobrotation desfruta
Outubro
de
1935,
visando "unificar e
de um justificado e merecido sucesso.
coordenar
os
esforços
empreendidos
Nenhuma medida, no entanto, é isenta
de riscos nem de inconvenientes. A para proporcionar a determinados
panaceia universal não existe. E o desempregados recursos suficientes",
Jobrotation, que se revelou tão eficaz este precursor do Jobrotation ficou
em períodos de crise de emprego, esboçado na lei de 6 de Maio de 1939.
parecer perder o seu dinamismo nas Tendo ficado por aplicar devido à
guerra, esta lei não deixa de prefigurar
fases de recuperação económica.
a futura política, extensivamente
A selecção de artigos recolhidos no implementada na Dinamarca a partir
presente número – cinco provenientes dos anos 90, mas que também aparece
das comunicações apresentadas no em França cinco anos mais tarde, na
Agora VIII e dois propostos à Revista regulamentação da lei de 3 de Janeiro
Europeia, independentemente do de 1991, diploma que, embora pouco
Agora –, procura demonstrar isso conhecido, é frequentemente utilizado
mesmo, analisando o interesse do num sector em particular: o da indústria
desenvolvimento sustentável do Jobro - de plásticos.
tation, bem como as condições desse
O artigo seguinte é da autoria de
futuro desenvolvimento.
Hubertus Schick, da Universidade de
O primeiro artigo, "O Jobrotation" [H Bremen: Jobrotation – expectativas e
kyklik´ «rgas´a] é-nos proposto por realizações: um estudo de caso na
um técnico: Athanasios Papathana- região de Bremen. Este autor mostrasiou, Director da Technopolis, organis- nos que, apesar da desconfiança inicial
CEDEFOP
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por parte das empresas e das autoridades
políticas da cidade e do Land de Bremen,
o conjunto dos intervenientes no projecto
de Jobrotation deste Land declarou-se
satisfeito com os resultados alcançados.
Uma das principais dificuldades do
projecto Jobrotation é a de fazer
cooperar a grande variedade de intervenientes. Mas, uma vez ultrapassada
esta dificuldade, a cooperação entre
actores muito diversificados constitui
realmente a força do projecto1.

produção. Aempresa dirigiu-se então ao
serviço de emprego para solicitar uma
ajuda que permitisse actualizar as
qualificações obsoletas dos seus
trabalhadores bem remunerados. A
resposta então obtida foi: "Só podemos
dar formação a desempregados;
despeçam os vossos tipógrafos que nós
nos encarregaremos de os reconverter.
Depois poderão readmiti-los, ou então
contratar trabalhadores mais jovens e
mais baratos". Os efeitos desta atitude
revelaram-se catastróficos para o sector:

Os vários actores participantes estão
cientes da dificuldade resultante do
crescente distanciamento entre as qualificações disponíveis e as qualificações
desejadas, o que faz com que o Jobro tation seja cada vez mais necessário e,
também, cada vez mais difícil de concretizar. Mas, por outro lado, reconhecem no
Jobrotation uma fórmula que não apenas
favorece o desenvolvimento pessoal dos
trabalhadores, mas que também é suficientemente flexível para se adaptar às
dificuldades com que se deparam as pequenas e médias empresas na organização
e na realização da formação contínua, uma
prática que, para elas, continua a ser
excepcional. As pequenas e médias
empresas da região de Bremen estão, aliás,
muito interessadas em manter e consolidar
as virtudes do modelo de Jobrotation
desenvolvido em Bremen pela estrutura
local da rede EU JobRotation:

r muitas empresas faliram, incapazes
de encontrar a necessária mão-deobra qualificada a um preço
razoável, devido à escassez de
trabalhadores com qualificações
informáticas;

r a flexibilidade da implementação;
r a rapidez do financiamento;
r a escassa burocracia nos procedimentos necessários.
O quarto artigo da nossa selecção é
uma defesa do Jobrotation, da
iniciativa de uma empresária. Monika
Kammeier dirige uma pequena empresa do sector das artes gráficas e
serviços multimedia do Land da Renânia do Norte-Vestefália. A empresa sks,
criada em 1981, realizava inicialmente
catálogos, calendários, etc., para tipografias, agências de viagens e outras
empresas, às quais entregava provas
quer em película, quer em papel. Os
seus trabalhadores eram fundamentalmente tipógrafos. A partir de 1990, a
revolução tecnológica obrigou a empresa a informatizar-se e o seu pessoal
no activo viu-se de repente profissionalmente incapaz, uma vez que dispunha de boas qualificações, mas não
para lidar com as novas técnicas de

REVISTA EUROPEIA

"Uma das principais difi culdades do projecto "Jobrotation" é a de fazer coo perar a grande variedade
dos intervenientes. Mas,
uma vez ultrapassada esta
dificuldade, a cooperação
entre actores muito diversi ficados constitui realmente
a força do projecto."

r muitos trabalhadores com mais de
50 anos foram lançados para o
desemprego de longa duração, com
poucas expectativas de uma efectiva
reconversão profissional.
Monika Kammeier, na sua eloquente
defesa do Jobrotation, mostra como
este sistema, apesar das fracas possibilidades de desenvolvimento que lhe são
oferecidas na Alemanha, permitiu à sua
pequena empresa realizar uma reconversão sem sobressaltos dos seus
trabalhadores e transitar para as novas
tecnologias.
Apenas lamenta a falta de empenhamento das entidades responsáveis (o
serviço de emprego) em publicitar a
medida, o que acarretou a falência de
numerosas empresas, por não terem
podido seguir por este caminho em
tempo oportuno.
O artigo seguinte, o quinto da nossa
selecção, intitula-se Jobrotation – um
sucesso sem futuro? e refere-se à
experiência do Jobrotation na
Dinamarca. O artigo resulta da reflexão
conjunta de um investigador e de um
técnico: foi redigido por um investigador em concepção de formação
profissional, Jørgen Mørk, muito empenhado em projectos europeus de
investigação (Sócrates, Leonardo,
Equal, etc.), que trabalhou em dado
momento na AOF de Greve na região
de Sjølland e que actualmente dirige
projectos europeus na Escola Técnica
(FagHøjskolen) de Frederiksberg, e por
Thomas Braun, co-fundador de uma
pequena empresa de consultoria em

1) Resultado em perfeita conformidade
com a ideia da "região aprendente". Cf.
Barry Nyhan, Graham Attwell e Ludger
Deitmer, coord. Towards the Learning
Region: Education and Regional
Innovation in the European Union and
the United States. CEDEFOP, Luxemburgo, CEDEFOP Reference Document, Dezembro 1999.
Ver também o Agora XI do CEDEFOP
sobre
a região
aprendente :
http://www2.trainingvillage.gr/etv/agor
a/themes/agora11.asp
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"Os autores insistem ainda
nos perigos com que o
Jobrotation se depara na
Dinamarca, país cujos po deres públicos têm cada vez
mais a tendência para uti lizar esta medida como meio
para manter actualizada a
qualificação de trabalha dores já qualificados, esque cendo-se que o Jobrotation
é também – e, sobretudo,
tem sido até agora – uma
forma de favorecer a colo cação dos menos qualifica dos e de facilitar o seu
acesso à formação."

matéria de formação profissional
inicial e contínua, também da região de
Sjølland. O artigo de Jørgen Mørk e
de Thomas Braun analisa, de forma
crítica e heterodoxa, as razões do êxito
do Jobrotation na Dinamarca e, em
especial, as condições estruturais
próprias deste pequeno país escandinavo que fazem do Jobrotation um
sistema dificilmente exportável.
Estes autores põem em evidência alguns
pontos fracos do Jobrotation tal como é
praticado hoje em dia na Dinamarca:
r num período com um pequeno índice
de desemprego é difícil fomentar um
sistema que, embora tendo a formação
por fim último, se apresenta como
uma medida a favor do emprego;
r a colaboração requerida pela implementação da medida é complexa
(criação de sinergias de programas
para desempregados, para trabalhadores, para a formação, etc.) e entra
em conflito com a complexidade das
regulamentações administrativas
unidimensionais;
r o desigual desenvolvimento do
Jobrotation consoante os sectores (o
Jobrotation está muito pouco desenvolvido no comércio e nos serviços
de assistência, com exclusão da
saúde) e a dimensão das empresas (o
Jobrotation é sobretudo utilizado
pelas grandes empresas, isto num
país em que o emprego se concentra
nas pequenas e médias empresas.
r a desconfiança entre os trabalhadores,
que tomam consciência, através do
Jobrotation, que ninguém é insubstituível dentro de uma empresa.

empresas tanto públicas como privadas.
O sexto e penúltimo artigo da nossa série
apresenta uma experiência concreta de
Jobrotation na Dinamarca. Trata-se
também do um artigo colectivo, desta vez
da autoria de dois técnicos. A experiência
dinamarquesa do Jobrotation: estudo de
caso, foi uma comunicação apresentada
no Agora VIII do CEDEFOP, no dia 20 de
Março de 2000 por Ghita Vejlebo, antiga
consultora do Kvindeligt Arbejder forbund i Danmark (KAD), o sindicato
das operárias dinamarquesas não qualificadas. Em colaboração com Thomas
Braun, Ghita Vejlebo reelaborou por
completo o texto da referida comunicação. Ambos eram empregados da AOF
de Greve quando se realizou o Agora e,
posteriormente, decidiram fundar uma
pequena empresa de formação profissional inicial e contínua na região de
Sjølland, na sequência do seu abandono
da AOF devido às reduções de pessoal
nestes organismos de formação profissional contínua, que sofreram as graves
consequências da reactivação económica
vivida na Dinamarca e da concomitante
redução de despesas com formação. Com
efeito, quando falta a mão-de-obra, as
empresas mostram-se reticentes em
enviar os seus trabalhadores para acções
de formação, e os serviços de emprego
preferem incentivar os desempregados no
sentido de estes aceitarem um posto de
trabalho do que a participar num processo
formativo, sobretudo quando tal processo
surge como especialmente complexo,
como é o caso do sistema de Jobrotation.

O artigo de Ghita Vejlebo e Thomas
Braun descreve pormenorizadamente a
realização de uma acção de Jobrotation
levada a cabo numa grande empresa
dinamarquesa que fabrica produtos
Os autores insistem ainda nos perigos médicos (estojos de injecções de
com que o Jobrotation se depara na insulina para diabéticos), junto de dois
Dinamarca, país cujos poderes públicos grupos sucessivos de trabalhadores.
têm cada vez mais a tendência para Nele se descreve o papel especificautilizar esta medida como meio para mente desempenhado por cada um dos
manter actualizada a qualificação de participantes na montagem da iniciativa:
trabalhadores já qualificados, esque- o centro de formação, a empresa, o
cendo-se que o Jobrotation é também – serviço de emprego e os sindicatos. Nele
e, sobretudo, tem sido até agora – uma se evidencia o papel preponderante
forma de favorecer a colocação dos desempenhado pelo centro de formação
menos qualificados e de facilitar o seu que concebeu o projecto. O interesse do
acesso à formação. Ora, num país com exemplo advém do grupo visado – um
pleno emprego, esta política é difícil de conjunto de trabalhadores especializajustificar económica e politicamente, dos (não qualificados) predominantecaso se perca de vista que, sendo sem mente constituído por mulheres – e dos
dúvida um instrumento de desen- resultados alcançados:
volvimento individual e pessoal, o
Jobrotation é também um instrumento r a requalificação de um grupo vulde formação do colectivo de trabalho em
nerável e de baixo nível de qualifiCEDEFOP
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cação, e isto apesar da sua grande
resistência e desconfiança inicial
face à formação;

trabalho colectivo e foi redigido por
dois investigadores: um professor
dinamarquês da Universidade de
Aalborg, John Houman Sørensen, e
r as substituições efectuadas, com um alemão do BIBB, da cidade de
recurso a desempregados de longa Bona, Uwe Grünewald. Com base nas
duração, especialmente difíceis de experiências da Dinamarca e da
integrar.
Alemanha, já abundantemente tratadas
no presente número, Sørensen e
O artigo mostra também como a Grünewald fazem uma análise sintétievolução do mercado de trabalho com- ca do modelo de Jobrotation, quer das
plicou a implementação do Jobrota - suas vantagens enquanto medida capaz
tion, comparando os dois grupos de de relacionar o emprego com a forJobrotation criados, em momentos mação de um modo organizado e sistedistintos, na empresa em causa. De mático, quer das ameaças que sobre ele
facto, a melhoria do mercado de impendem. Tais ameaças provêm das
trabalho para os trabalhadores tornou incoerências regulamentares e legislaparticularmente difícil o recrutamento tivas, que tendem a separar as medidas
de substitutos quando da segunda de incentivo à formação e as medidas
iniciativa de Jobrotation.
fomentadoras do emprego. Mas também resultam da evolução estrutural do
Por último, os dois autores interrogam- mercado de trabalho, cada vez mais
se sobre as especificidades pedagógi- desfavorável ao Jobrotation devido
cas do modelo de Jobrotation. As con- aos efeitos conjugados da descida do
clusões são muito prudentes, mas evi- desemprego e da natalidade, o que
denciam, pelo menos, duas vantagens encoraja as empresas e os governos a
próprias do Jobrotation enquanto utilizar a formação contínua como
instrumento de formação no seio de um instrumento da política de concorrência
sistema em que os métodos de produ- na luta pela competitividade, em detrição e de organização do trabalho se mento da política de igualdade social
encontram em constante em evolução: até agora prosseguida.
r o Jobrotation afecta o conjunto da
empresa, na medida em que se imiscui Considerando que as experiências de
na organização geral da produção; Jobrotation levadas a cabo na Dinaconstitui assim um instrumento eficaz marca tiveram por base a legislação ad
para impulsionar mudanças organiza- hoc desenvolvida a partir de 1994, que
cionais, gerando soluções flexíveis as experiências alemãs foram viabiliadaptadas às necessidades específicas zadas graças ao financiamento europeu
(ADAPT) e que estas últimas correm o
de cada empresa;
risco de serem reduzidas à expressão
r o Jobrotation, quando bem realizado, mínima com a interrupção dos referipermite questionar princípios de dos financiamentos, Sørensen e
funcionamento demasiadamente an- Grünewald deduzem que a perenidade
quilosados na empresa, graças, em do Jobrotation apenas é concebível
especial, às novas ideias trazidas pelos mediante a criação de um adequado
trabalhadores substitutos, aumen- enquadramento legal a nível nacional.
tando, assim, a capacidade de adapta- Daí concluem a necessidade de criar,
em cada Estado ou região da Europa,
ção e de evolução da empresa.
uma estrutura organizacional que tome
O sétimo e último artigo apresentado a seu cargo o Jobrotation.
neste n.º 24 da Revista Europeia
"Formação Profissional" intitula-se O Por outro lado, estes dois autores
Jobrotation, um novo conceito da lançam a ideia de grupos de trabalharelação formação-emprego. Tal como dores substitutos, a serem criados a
os dois artigos anteriores, resulta de um uma escala territorial ainda por definir.

CEDEFOP
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Athanasios
Papathanasiou

O Jobrotation

Director da Technopolis

O Jobrotation é um modelo
de formação contínua que
consiste no ensino sistemático
dos desempregados destinados a substituir trabalhadores ao serviço de uma empresa, durante o período em
que estes se ausentam do seu
posto de trabalho para frequentar uma formação complementar. Trata-se de um
modelo formativo flexível e
que dá resposta eficaz às
exigências e às necessidades,
quer das unidades de produção modernas e dos respectivos recursos humanos,
quer dos desempregados, isto
no contexto das novas formas
de organização do trabalho
relacionadas com a especialização flexível que caracteriza as actuais tendências da
organização industrial e
comercial.

A "especialização flexível" encontra-se
e necessidades quotidianas das
no centro da reestruturação económica.
empresas modernas.
Ao contrário do modelo fordista que
favorecia em especial as economias de Por isso é conveniente adoptar uma
escala, a especialização flexível favo- nova aproximação à educação e à
rece as economias de objectivos (scope formação ao longo da vida, para suscitar
economics). A produção industrial a adesão não apenas dos sistemas de
flexível baseia-se no potencial de flexi- ensino e de formação, mas também das
bilidade das novas tecnologias e na próprias empresas e indivíduos.
utilização de mão-de-obra especializada, bem como na adopção de Esta nova aproximação deverá ter por
sistemas produtivos designados "just in objectivo fundamental a criação de um
time". Assim sendo, a política que sai interface durável entre a economia e as
reforçada é a de utilização flexível da empresas, por um lado, e o conteúdo e as
mão-de-obra e não a da sua ocupação estruturas de formação e de ensino
maciça.
profissionais, por outro. Tal interface terá
importantes repercussões no papel dos
As novas formas de organização do diversos operadores e nas suas relações
trabalho exigem uma de mão-de-obra mútuas. Ajustar a formação profissional
com mais formação e mais bem prepa- às actuais exigências requer, mais do que
rada. O trabalho sofre uma profunda nunca, a prática de novas formas de
reforma e o conhecimento surge como cooperação entre os agentes da formação,
elemento e critério fundamental de permitindo a cada um deles assumir
acesso ao emprego. A educação e a plenamente as responsabilidades que lhe
formação ao longo da vida tornam-se são atribuídas. Uma das principais
indispensáveis aos trabalhadores do vantagens desta cooperação consiste no
século XXI.
facto de as decisões respeitantes à
formação profissional e ao seu conteúdo
Contudo, o fomento da educação e da serem tomadas pelos agentes mais
formação contínua dos recursos huma- conhecedores do conteúdo e dos métodos
nos depara com reticências e dúvidas da formação profissional que importa pôr
devidas essencialmente:
em prática, ou seja, por aqueles que se
encontram mais perto do posto de
r à ténue ligação entre a formação dos trabalho. Isto refere-se, antes de mais, aos
desempregados, por um lado, e o parceiros sociais, concretamente aos
processo produtivo e o emprego, por empregadores e aos trabalhadores,
outro;
podendo todos beneficiar de uma
formação profissional adequada, capaz
r a uma insuficiente análise das de responder às necessidades dos
necessidades educativas e a uma indivíduos.
inadequada planificação da formação, o que frequentemente se traduz Esta problemática obriga-nos a prona fraca motivação dos trabalha- curar um modelo flexível de educação
dores no tocante à sua participação e de formação que responda eficaznos programas de formação no seio mente às exigências e às necessidades
da empresa, por uma insuficiente das unidades de produção modernas,
melhoria das suas competências e dos trabalhadores e dos desemprepor uma inadequada relação entre os gados. O referido modelo deverá satistempos de formação e as exigências fazer as seguintes condições:
CEDEFOP
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r oferecer aos trabalhadores de uma
empresa a possibilidade de uma
educação e formação ao longo da
vida, sem que se reduza a produtividade dessa mesma empresa;
r oferecer aos trabalhadores o tempo e
os meios necessários para que estes
realizem a sua formação, sem prejuízo das suas relações profissionais
e da sua vida pessoal;
r lutar contra o desemprego de longa
duração, promovendo a ocupação
dos desempregados e a sua formação em condições reais de trabalho;
r minimizar o inadequado relacionamento entre as aptidões e as competências disponíveis e as necessidades em matéria de qualificações;
r preparar os desempregados para uma
integração normal no mercado de
trabalho, relacionando a aquisição de
novas aptidões e competências com a
criação de empregos e as novas perspectivas de emprego com a especialização e a formação concomitantes.

O modelo que cumpre a
totalidade destas condições
é o Jobrotation

REVISTA EUROPEIA

A realização do Jobrotation constitui
um meio adequado e útil para o êxito da
integração das empresas no processo
de educação e de formação ao longo da
vida e os seus resultados são positivos
tanto para os trabalhadores, como para
os desempregados.

Vantagens para os
trabalhadores
O modelo exige ligações sem falhas, no
seio da empresa, entre a gestão
planificada dos recursos humanos e a
política de formação. Cada vez mais, é
um lugar comum o entendimento de
que a definição das perspectivas e dos
objectivos da empresa e a consequente
previsão das suas necessidades são
condições importantes para a eficaz
concretização de uma política de
formação profissional.
A utilização de técnicas que permitem
uma visão prospectiva pode evidenciar,
de uma forma mais clara, as
características fundamentais da formação profissional de que os trabalhadores da empresa carecem.
A concretização do Jobrotation
pressupõe a definição das necessidades de formação do pessoal da
empresa, tendo em conta o nível actual
das suas capacidades profissionais, e
implica a planificação do posterior
desenvolvimento das suas qualificações. O sistema inscreve-se, assim,
nos modelos de formação que
facilitam a gestão planificada dos
recursos humanos.

O Jobrotation é um modelo de formação
e de educação contínuas que permite aos
desempregados adquirirem formação de
maneira metódica, de modo a
substituírem os trabalhadores empregados numa empresa durante o período
em que estes últimos se ausentam do seu
posto de trabalho para obter uma
formação complementar. Este modelo
O Jobrotation garante o desenvolbaseia-se num esquema muito simples:
vimento da formação durante o horário
oficial
dos trabalhadores, sem que
r selecção dos trabalhadores destinatenha
efeitos
negativos na vida familiar
dos a frequentar um programa de
ou
pessoal
e
sem agravar a pressão
formação concreto;
inerente à execução de tarefas quotir selecção dos desempregados e sua dianas complexas. Desde logo, promoformação (teórica e prática) nas ve a assimilação do conteúdo da
tarefas específicas inerentes ao formação por parte dos trabalhadores e
posto a que estão destinados, de reduz o tempo necessário para a sua
modo a que possam substituir, em capacitação profissional. Além do
pleno, os trabalhadores que já mais, o facto de o trabalhador ser
substituído facilita a mobilidade para
dispõem de um posto na empresa;
efeitos de formação, mobilidade que,
r substituição dos trabalhadores pelos hoje em dia, é um factor cada vez mais
desempregados que receberam decisivo.
formação para esse efeito;
Ao criar melhores condições para o
r realização do programa de formação desenrolar da formação e ao aumentar
dos trabalhadores substituídos.
a sua qualidade, o Jobrotation joga a
CEDEFOP
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favor da estabilidade do emprego dos
trabalhadores, permitindo-lhes melhorar as suas qualificações e competências, aumentar a sua capacidade de
produção e reforçar o seu ulterior poder
de negociação no mercado de trabalho.

O caso dos trabalhadores
altamente especializados
Os critérios de implementação do
modelo no seio de uma empresa
diferem em função do nível do posto de
trabalho a que se aplica. No caso dos
trabalhadores altamente especializados, tais critérios são mais estritos, na
medida em que é necessário planificar
e pôr em prática um programa de
formação especializada capaz de incorporar as necessidades de formação de
natureza estratégica criadas pelo futuro
ambiente em que a empresa irá exercer
as suas actividades. São justamente
esses trabalhadores que irão assumir a
maior parte das responsabilidades em
matéria de adaptação da empresa às
projectadas mudanças.
O vazio criado na empresa é
proporcional ao nível de especialização
no caso concreto de cada trabalhador.
Por isso, quando o modelo é aplicado a
trabalhadores altamente especializados, a sua implementação apenas será
viável caso o vazio profissional seja
adequadamente preenchido e caso as
tarefas profissionais continuem a ser
asseguradas normalmente. Assim, as
seguintes condições prévias devem ser
respeitadas:
r descrição exacta das competências
que o trabalhador altamente especializado deve adquirir e integração
destas competências no conteúdo do
ensino proporcionado, devendo este
comportar uma formação individualizada;
r natureza inovadora do programa de
formação do trabalhador;
r duração relativamente curta do
período de substituição;
r garantia de que o desempregado
substituto dispõe do nível suficiente
para executar as tarefas exigidas
pelo posto e, caso isso não seja
possível, recurso a uma forma
alternativa de substituição, em que o
trabalhador é substituído por um
CEDEFOP
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colega de um escalão imediatamente
inferior em termos de nível de
especialização e em que o substituto
é colocado no posto deste segundo
trabalhador.
Os critérios de substituição de um
trabalhador altamente especializado
são também bastante mais exigentes.
Para que tal substituição seja efectivamente possível, é necessário preencher as seguintes condições prévias
adicionais:
r a substituição deve basear-se mais
em critérios de selecção de recursos
humanos, do que em critérios de
selecção de desempregados tendo
em vista a sua formação;
r o substituto deve possuir os conhecimentos básicos do posto de
trabalho e uma certa experiência
profissional, mesmo que seja em
postos menos especializados;
r o conteúdo da formação do desempregado deve ser altamente especializado;
r a formação prática na empresa,
realizada antes da substituição
propriamente dita constitui, o período crítico durante o qual o conteúdo
das tarefas específicas do posto deve
ser imperativamente aprofundado;
r a duração do programa de formação
do desempregado substituto deverá
ser significativamente mais extensa
do que o habitual, estendendo-se
para além do tempo de formação do
trabalhador substituído.

Acesso dos desempregados
ao mercado de trabalho
São conhecidas as dificuldades encontradas por grande parte dos desempregados, sobretudo os mais novos, no
seu acesso ao mercado de trabalho. O
desemprego de longa duração e o
emprego informal são situações
vulgares; o risco de desvalorização das
competências adquiridas no quadro da
formação é bem real, bem como o de
um completo afastamento do processo
produtivo.
Na medida em que o desemprego é um
problema social, com graves perigos
para a coesão da sociedade, o
Jobrotation contribui para a resolução
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desse problema, oferecendo-lhes condições de trabalho reais susceptíveis de
evitar a desvalorização das suas
aptidões e competências.

cesso multi-dimensional no decurso do
qual o desempregado é integrado não
apenas no quadro específico das tarefas
a executar, mas também no ambiente
profissional no seu todo. A substituição
Este modelo define com bastante é um processo de formação particuexactidão as qualificações a adquirir larmente positivo, tendo em conta que
pelos desempregados que se preparam o substituto é levado a executar
para substituir os trabalhadores da determinadas tarefas específicas para
empresa e garante a adequação entre o resolver os problemas que se colocam
conteúdo das tarefas em que irão ao longo do fluxo de produção. Simuladquirir uma competência profissional e taneamente, a colaboração e a coordeo conteúdo do programa de formação. nação exigidas no quadro do trabalho
Por esse motivo, o modelo cria condi- colectivo têm um efeito multiplicador
ções mais vantajosas para os desem- sobre o nível e o ritmo de aquisição das
pregados: permite-lhes uma melhor competências do substituto.
combinação das suas apetências pessoais com as oportunidades oferecidas Neste ponto deverá ser sublinhado que
pela actividade económica, bem como a execução das tarefas profissionais
acompanhar a permanente deslocação depende em larga medida da personalido centro de gravidade das profissões, dade e das características dos membros
uma vez que a rarefacção da oferta em da equipa, pelo que os substitutos
certas profissões caminha a par e passo deverão dar provas de um correcto
com a forte procura noutras.
comportamento social. Por outras
palavras: os substitutos são chamados a
Embora os desempregados passem adoptar os modelos sociais e os valores
pela empresa por um período limitado da equipa profissional, bem como dos
e, provavelmente, inferior àquele que seus colegas de trabalho. Paraleladesejariam, ainda assim é-lhes facul- mente, aprendem a actuar no quadro de
tada uma experiência profissional. uma organização que integra diversas
Essa experiência reforça a sua prepa- equipas de trabalhadores, diferentes
ração para se integrarem no processo escalões hierárquicos e relações de
produtivo da empresa, uma vez que os poder específicas. Esta experiência
familiariza com a "rotina da empresa", social é especialmente importante para
ao mesmo tempo que reforça a sua aqueles que se iniciam no mercado de
possibilidade de encontrar trabalho em trabalho.
empresas similares. O Jobrotation
oferece aos desempregados um acesso
ao mercado de trabalho que, por um Coordenação das
lado, lhes permite figurar na lista dos intervenções
eventuais candidatos a um posto na
empresa onde trabalharam enquanto A implementação do modelo de
substitutos e, por outro lado, lhes Jobrotation implica um esforço
permite adquirir experiência profissio- acrescido por parte dos participantes.
nal e contacto directo com o mercado Um período relativamente longo de
de trabalho.
preparação, acções concertadas entre
vários actores e um elevado grau de
O Jobrotation é uma experiência coordenação revelam-se como indisprofissional adquirida em reais pensáveis. Este acréscimo de exigêncondições de trabalho, concretamente cias está em consonância com a necescom as responsabilidades inerentes às sidade de uma formação profissional
funções de substituto. A aprendizagem mais eficaz e útil à sociedade.
no posto de trabalho assume cada vez
mais importância enquanto factor de A combinação entre a educação e a
formação dos desempregados. Estes formação ao longo da vida dos trabaúltimos recebem uma aprendizagem lhadores empregados numa empresa e
informal mais específica, num am- a concomitante ocupação de desembiente directamente relacionado com pregados inscreve-se na política que
as suas futuras tarefas.
visa desenvolver e melhorar a empregabilidade promovida na Europa,
Esta forma de aprendizagem distingue- política garantida pela prática do
se da tradicional formação prática no Jobrotation. Este programa visa auposto de trabalho. Trata-se de um pro- mentar o valor acrescentado, reduzindo
CEDEFOP
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simultaneamente os custos salariais
graças à adaptação permanente dos
recursos humanos. Além disso, assegura a flexibilidade da mão-de-obra,
que se ajusta à flexibilidade da empresa, o que permite a partilha, entre
todos os participantes, não apenas dos
custos mas também das vantagens.
O modelo do Jobrotation parece
suficientemente positivo para minimizar eventuais inconvenientes e para
melhorar as vantagens que vão sendo

evidenciadas pelas experiências-piloto.
Esta convicção assenta em dois
aspectos fundamentais:
r do ponto de vista educativo,
combina aprendizagem e actividade
profissional;
r do ponto de vista dos vários participantes, permite conjugar os interesses dos empregadores com os dos
trabalhadores e os dos desempregados.
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Patrick Guilloux

O "Jobrotation" em
França: uma medida
percursora
Introdução
Se neste último decénio o Jobrotation
conheceu desenvolvimentos notáveis
em vários países da Europa do Norte,
designadamente na Dinamarca, o
mesmo não sucedeu em França, onde o
recurso a este "instrumento sofisticado" (Fries Guggenheim, 2001) tem
sido limitado, apesar da panóplia de
medidas adoptadas pelo Estado nos
últimos quinze anos.
Contudo, a França terá sido o primeiro
país – alguns meses antes do começo
da Segunda Guerra Mundial – a pôr em
prática um mecanismo que, sob muitos
aspectos, tanto pelos seus objectivos
como pela sua concepção, se
assemelha àqueles que foram criados
na Europa neste últimos anos.
O referido mecanismo foi instituído
por um decreto de 6 de Maio de 1939
(Journal officiel, 1939) codificando
disposições de vários diplomas respeitantes ao desemprego, aprovados a
partir dos anos 1934-35, no contexto de
uma economia que, tal como as dos
demais países da Europa, atravessava
uma crise sem precedentes. O desemprego triplica de 1930 a 1939 (Hesse,
Le Crom), num país há muito tempo
confrontado com a escassez de mãode-obra1.
Paradoxalmente, esse desemprego
elevado faz-se acompanhar de um
deficit de trabalhadores qualificados,
sobretudo nas indústrias que trabalham
para a Defesa Nacional. A França, com
efeito, encontra-se em pleno processo
de rearmamento e dedica-lhe os correspondentes recursos (Asselain, 1995).
Para responder ao desafio conjugado
do desemprego e da falta de mão-deobra qualificada para aquele tipo de
indústria, os poderes públicos são
gradualmente levados a conceber, em

Professor assistente
da Universidade
da Bretanha-Sul
IUT de Vannes

1939, um engenhoso mecanismo que
se apoia, pelo menos em parte, nos
diplomas aprovados nos anos precedentes, nos quais a formação profissional já se encontra no centro do
combate ao desemprego.

A França parece ter sido o
primeiro país a pôr em
prática um mecanismo que
se assemelha, em muitos
aspectos, tanto nas finalidades como na sua concepção, àqueles que, nestes últimos anos, foram criados
na Europa.

Recurso à formação
profissional no combate ao
desemprego (1934-1938)
Ainda que à época não existisse em
França uma tradição de intervenção do
Estado, o crescimento do desemprego
nos anos 30 vai obrigar os poderes
públicos a agir. Para tentar limitar esse
crescimento, o Estado põe em marcha
uma política de grandes obras públicas,
nos domínios dos transportes, das
infra-estruturas e da habitação.
Até então (Lietard, 1982), a formação
profissional tinha sido apenas utilizada
para a reinserção dos mutilados de
guerra (Journal officiel, 1918) e das
pessoas que progressivamente lhes
serão equiparadas2.A partir de então os
poderes públicos vão, pela primeira
vez, utilizar essa valência para
combater o desemprego, suportando,
mediante créditos específicos, os
centros de formação profissional dos
desempregados, criados a partir de
1934 pelas organizações patronais e
destinados a desempregados com
menos de 20 anos.

1) De facto, de 1900 a 1930 a França
conheceu um desenvolvimento significativo da sua produção industrial, tendo
por pano de fundo a escassez de mãode-obra, devido nomeadamente à
guerra, o que explica o recurso maciço à
emigração (crescimento anual de 10%
da população estrangeira de 1911 a
1926); v. M. T. Join-Lambert et al., Les
politiques sociales, 2.ª ed., Paris,
Presses de Sciences Po – Daloz, 1997, p.
36.

Com efeito, para facilitar a "reeducação profissional dos desempregados", o governo da época aprovou, em
30 de Outubro de 1935, dois decretos3
cujo objectivo era o de "dinamizar e
coordenar os esforços até agora empreendidos, a fim de ajudar determinados
empregados a aprender um novo ofício
com o qual poderão auferir recursos
suficientes".

2) Viúvas com pensões de guerra
(Decreto de 21 de Maio de 1919);
vítimas civis da guerra (Lei de 21 de
Julho de 1921); mutilados por acidentes
de trabalho (Lei de 5 de Maio de 1924).
3) Um decreto-lei e um decreto. Journal
officiel de 31 de Outubro de 1935.
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"Este diploma, que relacio na o rearmamento com a
reconversão profissional é
também importante por
outra razão: consagra, pela
primeira vez em França, a
ideia de "aperfeiçoamento
profissional" [perfectionnement professionnel], esta belecendo assim as bases
para uma diversificação da
formação profissional e,
nessa medida, dos seus
destinatários.

Os referidos diplomas prevêem a
concessão de subsídios para os
"centros de formação profissional dos
desempregados", reconhecidos como
tal pelo Ministério do Trabalho,
mediante parecer de uma comissão
interministerial para a descentralização
industrial4. Estes centros de formação
podiam ser organizados:

O relatório ao Presidente da República que
precede este diploma precisa que se estes
"organismos permitem ensinar aos
desempregados [...] uma nova profissão
em que escasseia a mão-de-obra", eles têm
"[...] também e sobretudo [...] a missão de
fornecer à nossa indústria, e em especial à
que trabalha para a defesa nacional, os
especialistas de que ela carece".

r pelos empresários industriais, nos
seus próprios estabelecimentos;

Este diploma, que relaciona o
rearmamento com a reconversão
profissional é também importante por
outra razão: consagra, pela primeira
vez em França, a ideia de "aperfeiçoamento profissional" [perfectionne ment professionnel], estabelecendo,
assim, as bases para uma diversificação da formação profissional e,
nessa medida, dos seus destinatários.

r pelos organismos públicos (departamentos, comunas, estabelecimentos
públicos, fundos de desemprego);
r por estabelecimentos de ensino
técnico;
r por organizações profissionais de
empresários ou trabalhadores;
r por associações de reeducação
profissional.
Entre as condições a cumprir para
acesso aos subsídios figura "a indicação das profissões que devem constituir o tema da formação profissional a
ministrar aos desempregados". Com
efeito, apesar do elevado desemprego,
a falta de mão-de-obra continuava a ser
significativa no caso de determinadas
profissões ou de certos ofícios, designadamente nas indústrias que trabalhavam para a defesa nacional.
Ao longo dos anos, o esforço dos poderes
públicos vai concentrar-se nos centros de
reconversão profissional que asseguram
a formação de uma mão-de-obra não
apenas "especializada", mas também
"qualificada"5. Assim, um decreto-lei de
14 de Junho de 1938 (Journal officiel,
1938) autoriza "o Ministro da Defesa
Nacional e da Guerra, o Ministro da
Marinha Nacional e o Ministro do Ar [...]
a subvencionarem, por via dos créditos
abertos para as despesas de armamento,
os centros de reclassificação profissional
[...] que demonstrem ter fornecido mãode-obra qualificada às fábricas que
trabalham para a defesa nacional".

4) Ibid., art. 8. Este decreto foi alterado
por um decreto de 14 de Outubro de
1936 – respeitante à composição da
comissão
(interministerial)
para
descentralização industrial (art. 8), que
designadamente passa a incluir o
secretário da CGT ou ao seu
representante – e por um decreto de 4 de
Junho de 1937, que substitui a referida
comissão por uma "comissão de
recoversão profissional" composta por
representantes da Confederação Geral
do Patronato, da CGT e do Conselho
Superior do Trabalho.
5) A distinção é claramente feita no
artigo 1.º, alínea 4, do decreto-lei de 12
de Novembro de 1938 (v. infra): "a
reconversão profissional terá por
principal finalidade oferecer às fábricas
que trabalham para a defesa nacional,
em especial para a aeronáutica, a mãode-obra qualificada ou especializada
necessária ao seu bom funcionamento".

Esta orientação é ainda mais explícita
no decreto-lei de 12 de Novembro de
1938 (Journal officiel, 1938), "respeitante à reconversão profissional dos
desempregados e à promoção dos
operários"6, aprovado na sequência da
lei de 5 de Outubro de 1938, que
"concede ao governo poderes para
realizar a recuperação imediata da
situação económica e financeira do
país".

6) JO de 13 de Novembro de 1938, p.
12870.
7) Veja-se, designadamente, a lei n.º 59960, de 31 de Julho de 1959, respeitante
à promoção social.
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Com efeito, o texto sublinha que "por
motivo da escassez numérica da mãode-obra qualificada necessária às
indústrias de defesa nacional, é
indispensável promover a formação de
trabalhadores qualificados, recorrendo
a um adequado ensino profissional que
será ministrado aos trabalhadores que
se mostrem mais aptos a recebê-lo". A
esta operação de aperfeiçoamento
profissional é dado o nome de "promoção operária" [promotion ouvrière],
designação que vamos reencontrar
numa portaria de 1948, instituindo
"cursos de aperfeiçoamento destinados
à promoção operária" (Journal officiel,
1948) e que dará rapidamente lugar à
"promoção do trabalho" [promotion du
travail] e à "promoção avançada do
trabalho" [promotion supérieur du
travail]7 (Terrot, 1983).
A "promoção" assim facultada aos
"operários" no activo constituía a
condição indispensável à implementação de um sistema de Jobrotation,
combinando a saída para formação de
um trabalhador e a ocupação de um
desempregado, sistema que, passado um
ano, seria criado pelo decreto de 6 de
Maio de 1939 (Journal officiel, 1939).

Uma nova medida na luta
contra o desemprego: a
substituição de "operários"
em formação por
desempregados (decreto de
6 de Maio de 1939)
Com a preocupação "de intensificar a
recolocação dos desempregados", este
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decreto – que trata ainda do regime de
"assistência ao desemprego" e do
"seguro de desemprego", bem como do
"emprego e da recolocação dos desempregados" –, consagra um título específico a diversas "disposições especiais
respeitantes às instituições de promoção operária e aos centros para reclassificação profissional dos desempregados".
As instituições de promoção operária
"criadas quer por um estabelecimento
industrial que já tenha organizado a
aprendizagem de uma forma racional,
quer por um centro de reclassificação
profissional dos desempregados", deve
"ter por finalidade assegurar a
formação progressiva dos operários
necessários à produção".
O decreto de 6 de Maio de 1939
estabelece pela primeira vez as condições do reconhecimento dessas instituições pelo Estado. Para o adquirir e,
consequentemente, beneficiar dos subsídios públicos, as instituições devem
fundamentar o seu pedido num conjunto de informações respeitantes,
nomeadamente, às "profissões que se
propõem ensinar" e aos "programas de
promoção operária que nelas serão
aplicados". Quando criadas por um
estabelecimento industrial, "devem",
além disso – disposição que ainda hoje
constitui, em França, uma norma em
vigor no domínio da formação profissional contínua – "funcionar durante as
horas normais de abertura do estabelecimento8 e ocupar locais claramente
separados dos pavilhões de produção"9.
O grande mérito deste decerto é o de
criar as condições para um desenvolvimento de práticas de Jobrotation,
como seriam qualificadas hoje em dia.
De facto, prevê, para benefício das
empresas, incentivos financeiros significativos, destinados tanto a libertar um
trabalhador, de modo a permitir a sua
participação numa acção de formação
profissional, como a contratar, em sua
substituição, um desempregado, se
necessário previamente formado – o
diploma não obriga ao cumprimento
desta condição – num centro para requalificação profissional dos desempregados.
Os subsídios concedidos pelo Estado às
instituições de promoção operária têm
em conta, por um lado, entre outros
elementos10, o pagamento a empresas
concretas de um montante "igual a
metade do salário pago aos operários
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admitidos nos cursos das instituições
de promoção operária". Neste caso, o
Estado compromete-se a compensar a
metade da remuneração auferida pelo
assalariado em formação.

"[...] o mecanismo da
Jobrotation instituído em
França na véspera da Se gunda Guerra Mundial [...],
culminando no decreto de
1939, desenvolve-se de facto
ao longo de cinco anos,
desde a criação em 1935 de
um sistema de formação
específico – os centros para
reclassificação profissional
dos desempregados – à
diversificação das suas
funções, operada em 1938
mediante a "promoção ope rária", criando assim con dições para a emergência de
práticas de Jobrotation for temente incentivadas pelos
poderes públicos em 1939."

Os poderes públicos comprometem-se,
por outro lado, a conceder bonificações
aos empresários que "contratem desempregados como substitutos dos
operários admitidos nos cursos de
promoção operária" 11, incentivando-os,
assim, fortemente a não deixarem vazio
o posto de trabalho do assalariado
ausente em formação.
Por sua vez, os estabelecimentos industriais que organizam instituições de
promoção operária, ao contrário dos
que delas não dispõem, são obrigados a
substituir, por desempregados, os operários entretanto admitidos nos cursos,
continuando estes, por seu lado, a
auferir um salário não inferior ao fixado para a sua especialidade por uma
convenção colectiva durante toda a
duração dos citados cursos. As bonificações são pagas durante todo o
tempo em que os operários substituídos
pelos desempregados frequentarem os
cursos da instituição de promoção
operária.
Assim fica esquematicamente apresentado o mecanismo de Jobrotation
instituído em França na véspera da Segunda Guerra Mundial. A sua criação,
culminando no decreto de 1939,
desenvolve-se de facto ao longo de
cinco anos, desde a criação em 1935 de
um sistema de formação específico – os
centros para reclassificação profissional dos desempregados – à diversificação das suas funções, operada em
1938 mediante a "promoção operária",
criando assim condições para a
emergência de práticas de Jobrotation
fortemente incentivadas pelos poderes
públicos em 1939.

8)Salvo derrogação do Ministro do
Trabalho, mediante parecer favorável da
comissão de requalificação profissional.

Este mecanismo precursor, mais
incentivador do que coercivo, surgido
num contexto de rearmamento intensivo, não chegou, contudo, a ser efectivamente aplicado. Os acontecimentos
que se encadeiam a partir do Outono de
1939 com a declaração de guerra
acarretam, numa primeira fase, a
desorganização extensiva do sistema
de formação profissional dos adultos
gradualmente organizado a partir de
1935 e, numa segunda fase, na
sequência do armistício de Junho de
1940, o seu desaparecimento (Bayard,
1940), matando à nascença qualquer

9) Art. 132; em caso de impossibilidade,
a disposição nos locais deve permitir
aos inspectores a verificação expedita
de que os operários admitidos nos
cursos não participam na produção.
10) Custos de arranjo ou arrendamento
de oficinas ou salas de aula; aquisição
de máquinas-ferramentas, de ferramentas e de motores; amortização dos locais, das máquinas e das diversas
ferramentas; remuneração dos professores e dos monitores; compra de
matérias-primas, de combustíveis...
11) Relatório para o Presidente da
República, § 25; art. 136.
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"Como vemos, a França não
se encontra desprovida de
instrumentos jurídicos no
domínio do Jobrotation. No
entanto, o recurso a este
sistema continua a ser fran camente modesto."

experiência de rotação a que os
decretos analisados poderiam ter dado
lugar.
Será necessário esperar cerca de meio
século para os poderes públicos
redescobrirem o valor do Jobrotation.
As medidas então adoptadas, e que
hoje permanecem em vigor, visam
diversos objectivos.
Umas têm por finalidade fomentar o
acesso à formação dos trabalhadores cuja ausência por esse motivo é,
frequentemente, mal vista e, por vezes,
contrariada, sobretudo nas pequenas e
médias empresas, dada a desorganização que pode causar – neutralizando
ou aliviando os encargos com as
substituições. Este é o objecto de uma
das disposições da lei nº 84-130 de 24
de Janeiro de 1984 sobre a reforma da
formação profissional (Journal officiel,
1984), que autoriza os organismos que
gerem as licenças individuais de
formação a reembolsarem os empregadores com menos de cinquenta trabalhadores do subsídio de precariedade
pago ao trabalhador recrutado por
contrato a termo certo em substituição
do trabalhador ausente em gozo de
licença individual para formação
[congé individuel de formation]12. A lei
nº 91-1 de 3 de Janeiro de 1991 sobre
a promoção do emprego através da
formação nas empresas (Journal
officiel, 1991) prevê, por seu lado, o
pagamento, pelo Estado, aos empregadores com menos de cinquenta
trabalhadores, de uma ajuda global em
compensação pelo salário pago aos
trabalhadores recrutados pela empresa
ou postos à disposição dela por
empresas de trabalho temporário ou
por associações empresariais, em
substituição de um trabalhador ausente
ao abrigo do plano ou da licença
individual de formação 13.

12) Art. L. 950-2-2 do Código do
Trabalho. A taxa deste subsídio é fixado
em 6% da remuneração do trabalhador
durante o período do contrato a termo
certo.
13) Art. L. 942-1 do Código do
Trabalho. Esta ajuda condicional (cf.
Art. R. 942-1 a R. 942-8) atinge 3 000
FRF por mês (458 euros) para 169 horas
de formação (17,75 FRF por hora, ou
seja, 2,70 euros).
14) Art. 1 (art. L. 322-4-1 do Código do
Trabalho).

A mesma lei comporta, em compensação, uma disposição14 que retoma
a técnica de relacionar a ida de um
assalariado para formação com o
recrutamento de um desempregado,
iniciada pelo decreto de 6 de Maio de
1939. Esta lei amplia o objecto
dos"estágios de acesso ao emprego",
desde então designados "estágios de
acesso à empresa", geridos pelo

15) ANEP Agence National pour
l’Emploi [Agência Nacional de
Emprego].
16) ANPE, Classeur Réferences, 14,
Abril de 1999, Centre Inffo, Fiches
Pratiques 2000, p. 446-449. O Estado
contribui, total ou parcialmente, para a
formação do trabalhador e, se for o caso,
do desempregado chamado a substituílo, no âmbito de um acordo celebrado
com a empresa beneficiária. Se o
trabalhador em formação continua a ser
pago pela sua empresa, a ANPE paga
igualmente uma contribuição global de
28 FRF por hora de formação (4,27
euros).
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serviço público do emprego, a ANPE15.
Embora o seu objectivo prioritário seja
o de conferir aos que procuram
emprego as competências profissionais
que lhes permitam aceder às ofertas de
trabalho colocadas na ANPE, os
"estágios" também contribuem com
um complemento de formação que
permite aos trabalhadores alargar as
suas competências ou beneficiar de
uma melhor qualificação. Ao mesmo
tempo, representam também uma oportunidade de contratação para quem
procura um emprego - quer seja ou não
beneficiário de uma formação de
acompanhamento - no posto de
trabalho deixado vago pelo trabalhador
promovido na sequência da sua própria
formação16.
As duas primeiras medidas dão ao
empresário inteira liberdade para
decidir a substituição do trabalhador:
ou por contratação directa, ou por
mediação de uma empresa de trabalho
temporário, ou ainda por uma associação empresarial. Estas medidas não
têm a ver directamente com o
Jobrotation. Tal não é o caso da terceira medida que visa a reinserção permanente no emprego e que é uma
verdadeira medida institucional sob a
égide do serviço público de emprego.
Como vemos, a França não se encontra
desprovida de instrumentos jurídicos
no domínio do Jobrotation. No entanto, o recurso a este sistema continua a
ser francamente modesto. Deixando de
parte as raras empresas que, por
iniciativa própria, deram início a
programas deste tipo, apenas dois
ramos profissionais se empenharam a
sério. Trata-se, por um lado, do comércio e reparação de automóveis e, por
outro, da indústria do plástico, no qual
foi iniciado, há mais de oito anos, um
importante programa designado
"Acção de Desenvolvimento de Competências", que visa simultaneamente
qualificar os operadores das empresas
do sector e os seus substitutos.
A situação revela, sem dúvida, que os
obstáculos que se deparam ao desenvolvimento do Jobrotation em
França são mais de ordem cultural e
social do que natureza económica ou
técnica.
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Jobrotation – expectativas e resultados:
um estudo de caso na
região de Bremen

Universidade de Bremen
Cooperação Universidade Câmara do Trabalho
(KUA-BIWA)

Introdução

O presente artigo apresenta um estudo de caso sobre
a implementação do Jobro tation no Land de Bremen.
Nele são examinadas as
grandes expectativas dos
diversos participantes, os
resultados do projecto e
alguns problemas que
carecem de futura consideração.

Os projectos de Jobrotation (rotação
emprego-formação) têm sido saudados
com elogios algo prematuros:
"O Jobrotation: um bom exemplo de
uma política de emprego moderna?"
"O Jobrotation: uma solução fácil para
os problemas do mercado de emprego
europeu?
"O Jobrotation: um modelo para a
Alemanha?"
Estas questões estão presentes nas
reflexões em torno deste tipo de projecto
que, tendo surgido na Alemanha em
1996, suscitou desde logo grandes
expectativas. Foi o que também sucedeu
no caso do Land de Bremen.

e distinguem-se quer pela sua configuração quer pelo seu modo de financiamento, importa descrever brevemente o
projecto de Bremen1.
O projecto é realizado no quadro da iniciativa comunitária ADAPT, sendo financiado pelo Serviço Federal do Trabalho (Bun desanstalt für Arbeit) e pelo ministério
responsável pelo trabalho – Senator für
Arbeit – do Land de Bremen (duração do
projecto: Março de 1998 a Junho de 2001).
A entidade responsável pelo projecto é
alz Bremen-Nord, um organismo especializado na promoção do emprego que
desde há muitos anos apoia a realização
de projectos que relacionam o emprego
com a aquisição de qualificações.

O conjunto de trabalhadores substitutos
é constituído por grupos sucessivos, cada
um deles formado por 15 desempregados
O ano de 1998 marca o início da de longa duração da região de Bremen
actividade do Büro Jobrotation [Serviço Norte, que celebraram com a empresa
para o Jobrotation], criado no âmbito do participante um contrato de trabalho com
projecto-piloto Jobrotation für die Region a duração de um ano, sujeito a seguro
Bremen [Jobrotation para a Região de social obrigatório, e negociado no
Bremen]. AUniversidade de Bremen, em âmbito das medidas de criação de emcooperação com a Câmara do Trabalho pregos pelos poderes públicos (Arbeits (KUA) assumiu o encargo de acompanhar beschaffungsmaßnahme, ABM). A precientificamente este projecto. Neste paração dos trabalhadores substitutos para
âmbito, a Universidade analisa as em- a realização das tarefas interinas efectuapresas participantes no que respeita ao seu se mediante acções informais de
desenvolvimento tecnológico, às suas aprendizagem, inseridas no processo de
exigências em matéria de formação trabalho da empresa participante. Para
profissional e às suas opções de coope- cada substituto são elaborados módulos de
ração. Cinquenta empresas já envolvidas qualificação individuais, acordados com
no projecto ou nele interessadas foram as empresas e realizados em cooperação
objecto dessa análise.
com os organismos de formação contínua.

Configuração do projectopiloto de Bremen

1) Para uma descrição mais pormenorizada veja-se H. Rehling e H.
Schick, Jobrotation für die Region
Bremen – Arbeitsmarktpolitik mit der
Förderung von KMU verbinden!, in:
BWP5/1999, pp. 25-30.

Uma vez que os projectos de Jobrotation
na Alemanha e, por maioria de razão, na
Europa, têm objectivos muito diferentes
CEDEFOP
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O projecto lida sobretudo com pequenas e
médias empresas (PME) dos sectores da
metalurgia, da electricidade e das canalizações, aquecimento e ar condicionado.
Aformação contínua dos trabalhadores baseia-se na própria organização destas empresas e no seu auto-financiamento. O projecto não suporta qualquer destes custos.
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As necessidades e as possibilidades de
cooperação com empresas interessadas
são continuamente identificadas pela
Universidade de Bremen, mediante
estudos científicos individuais. Os
resultados são regularmente comunicados ao serviço para o Jobrotation,
acompanhados de uma avaliação das
empresas. AUniversidade presta apoio e
consultoria ao serviço para a Jobrotation
na avaliação do projecto.
Estes parâmetros do projecto-piloto de
Bremen foram revistos no decurso do
projecto. Já em 1999, devido justamente
ao bem sucedido desenvolvimento
inicial, foi decidido ampliar o âmbito de
actuação do serviço para o Jobrotation,
tanto em termos geográficos, como no
que respeita aos seus destinatários: o
projecto passou a abranger a totalidade
da região de Bremen e a envolver outras
empresas do sector industrial.

Expectativas dos
participantes
As empresas regionais
AUniversidade de Bremen/KUA analisa
desde há uma dezena de anos as
necessidades de qualificação dos mais
diversos ramos de actividade na região
económica de Bremen. Por esse motivo,
possui uma excelente visão – em
conjunto e em pormenor – dos referidos
sectores2, o que permite antecipar, com
bastante precisão, as necessidades e as
expectativas das empresas relativamente
a um projecto de Jobrotation.

REVISTA EUROPEIA

b) tradução das necessidades em
acções de formação contínua especialmente concebidas para a empresa e adequada planificação dessas
acções.

Duas expectativas, manifes tadas pelas [...] empresas
[...], ocupam um primeiro
plano:
a) a cooperação com projec tos de Jobrotation não deve
implicar um aumento signi ficativo da burocracia, nem
custos adicionais para a em presa, e deve dar-lhe a liber dade para planificar as
acções de formação de que
carece;
b) de preferência, os traba lhadores substitutos devem
vir directamente de uma si tuação de emprego, em
lugar de iniciar a sua
actividade imediatamente a
seguir a um período de
desemprego. As empresas
esperam, assim, que os
substitutos sejam recrutados
num conjunto de pessoas já
com contrato de trabalho.

Esta situação é típica da maior parte
dos projectos de Jobrotation realizados
na Alemanha. Análises efectuadas às
empresas no âmbito do projecto de
Jobrotation confirmaram estes dados
respeitantes à formação contínua, aliás,
semelhantes aos que caracterizam as
práticas de recrutamento das empresas.
Cerca de 60% das empresas que desde
logo manifestaram interesse pelo
projecto de Jobrotation têm necessidade de pessoal. Esse motivo explica o
facto de as pequenas e muito pequenas
empresas de carácter artesanal estarem
interessadas no Jobrotation. Com
efeito, essas empresas procuram um
sistema que lhes permita avaliar o
desempenho dos trabalhadores no seu
ambiente de trabalho, antes de os
contratar em definitivo. Este período de
familiarização e de experiência esclarece as expectativas quer das empresas
em relação ao desempenho dos
potenciais trabalhadores quer destes
relativamente ao emprego.
Duas expectativas, manifestadas pela
larga maioria das empresas analisadas,
ocupam um primeiro plano:
a) a cooperação com projectos de
Jobrotation não deve implicar um
aumento significativo da burocracia,
nem custos adicionais para a empresa,
e deve dar-lhe a liberdade para
planificar as acções de formação de
que carece;

A maioria das empresas da região de
Bremen estava consciente da necessi- b) de preferência, os trabalhadores substidade de inovação técnica e organizativa,
tutos devem vir directamente de uma
para permanecerem competitivas e
situação de emprego, em lugar de
garantirem os seus postos de trabalho.
iniciar a sua actividade imediatamente
Os responsáveis pelas empresas recoa seguir a um período de desemprego.
nheceram a importância do aperfeiçoaAs empresas esperam, assim, que os
mento e da formação contínua para a
substitutos sejam recrutados num
adaptação dos trabalhadores às mudanconjunto de pessoas já com contrato de
ças estruturais na indústria e nas activitrabalho.
dades artesanais. Contudo, os inquéritos
revelaram como problemáticos os se- Importa também notar que, na região de
guintes aspectos:
Bremen, os empregadores encaravam
inicialmente o projecto com cepticismo e
a) possibilidade de dispensa de traba- reservas: a combinação dos objectivos
lhadores para a sua participação em (promoção da infra-estrutura económica
acções de formação contínua, sobre- e da política de emprego, objectivo
tudo no caso de empresas com um fundamental deste tipo de projecto) eranúmero reduzido de empregados;
lhes "suspeita".

2) Veja-se, a este propósito, entre outras
publicações, o amplo estudo de U.
Benedix, J. Knuth e E. Wachtveitl,
Technologieentwicklung und Qualifika tionsfolgen in Metallindustrie und
Metallhandwerk/ Repräsentativuntersu chung in Bremer und Bremerhavener
Betrieben, Bremen, 1997.
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"Nos programas tradicio nais para reintegração de
desempregados de longa
duração (programas de
criação de emprego –
ABM), a formação nem
sempre se adapta às necessi dades específicas das em presas. Ora, a formação
qualificante dos trabalha dores deveria ajustar-se
muito mais a tais necessida des, tendo por base uma
análise concreta dessas mes mas necessidades indivi duais."

À medida que a cooperação entre as
várias empresas evoluiu de forma
positiva, tais reservas foram diminuindo.
Os trabalhadores
Uma vez que no projecto de Bremen a
formação contínua é da inteira responsabilidade das empresas, a opinião dos
trabalhadores não foi tida em grande
conta nos estudos conduzidos até agora.
Os seus pontos de vista eram, em
princípio, expressos pelos dirigentes,
com base na informação que dispunham
sobre as intenções futuras do pessoal em
matéria de formação contínua. Num
elevado número de casos e, em especial,
nas pequenas e muito pequenas
empresas, foram os inquéritos sobre as
necessidades de qualificação do pessoal
que sensibilizaram as empresas para esta
questão. Frequentemente, os trabalhos
de investigação desenvolvidos pela
universidade levaram os dirigentes das
empresas a encarar, pela primeira vez, a
formação contínua como um domínio da
actividade empresarial. Estudos sobre as
empresas conduzidos pela Universidade
de Bremen/KUAcontribuíram para uma
consciência alargada da necessidade de
formação contínua dos trabalhadores.
Todavia, de uma forma geral, nem as
empresas, nem os trabalhadores, chegaram a formular o conceito de valorização
dos recursos humanos3.

antiga lei de promoção do trabalho
(Arbeitsförderungsgesetz, AFG) foi
substituída pelo novo Código de
Segurança Social (Sozialgesetzbuch, SGB
III) surge a possibilidade de períodos
prolongados de estágios nas empresas.
Esta e outras disposições constituem o
actual quadro jurídico para as substituições
no âmbito dos projectos de Jobrotation.
Todos as pessoas que fazem parte do
grupo de substitutos do projecto de
Bremen são desempregados de longa
duração. Em média, encontravam-se
nesta situação há cerca de dois anos,
antes de terem tido a "oportunidade"de
fazer parte do projecto de Jobrotation. A
sua principal expectativa é a de
conseguirem encontrar, graças a este
projecto, um emprego regular no mercado de trabalho primário, tanto mais que,
para alguns, os esforços anteriores de
reinserção fracassaram e que, para
outros, esta oportunidade nunca lhes foi
proporcionada. Consideram, portanto, o
projecto de Jobrotation, antes de mais,
numa perspectiva de reinserção e esperam muito dele em termos de sucesso, o
que não significa, forçosamente, uma
colocação imediata. Os desempregados
de longa duração que participam no
projecto têm consciência do valor de
uma fase de trabalho de substituição,
mesmo quando esta não implica uma
posterior integração na empresa.

No processo de pré-selecção, as decepções
tinham a ver, sobretudo, com as remunerações. Muitos dos candidatos possuíam
qualificações relativamente elevadas e
alguns tinham uma longa experiência
profissional, adquirida num grande
Nos programas tradicionais para reinte- estaleiro naval de Bremen. Por isso, as
gração de desempregados de longa expectativas ultrapassavam as possibiliduração (programas de criação de dades financeiras dos ABM deste projecto.
emprego – ABM), a formação nem sem- Antes mesmo do início da primeira série de
pre se adapta às necessidades específicas substituições, levantaram-se algumas
dificuldades no que respeita à constituição
das empresas. Ora, a formação qualido grupo de substitutos de acordo com as
ficante dos trabalhadores deveria ajustar- orientações do projecto.
se muito mais a tais necessidades, tendo
por base uma análise concreta dessas Os representantes dos trabalhadores
mesmas necessidades individuais.
apoiaram o projecto. As organizações
sindicais de Bremen mostraram-se
Até há pouco tempo, estes esquemas interessadas pela ideia e pela sua
tradicionais tendiam a incluir apenas uma concretização. De resto, este tipo de
componente mínima de experiência projecto é, desde então, considerado
prática. Está provado que, se forem bem pelas organizações sindicais suprapreparados, os estágios na empresa regionais como um instrumento eficaz
aumentam as hipóteses de inserção; de promoção dos trabalhadores4. Na
contudo, esta possibilidade tem sido pouco Alemanha, os sindicatos revelaram,
utilizada. É forçoso reconhecer que, no desde logo, as suas expectativas quanto à
caso da Alemanha, faltava o necessário configuração do projecto, sobretudo em
enquadramento legal. Apenas quando a relação ao estatuto dos trabalhadores e
Desde logo, eram cruciais as expectativas dos desempregados participantes
no Jobrotation, em parte detectadas já na
fase inicial do projecto.

3) K. Büchter sublinha correctamente
que a identificação das necessidades de
qualificações não implica apenas a
avaliação do conteúdo, mas também a
discussão, a interpretação, a negociação
e, em última análise, a criação das
próprias necessidades de qualificações.
K. Büchter, Algumas regras para a
definição das necessidades de
qualificação das empresas, em Revista
Europeia "Formação Profissional", nº
16, p. 9.
4) Cf. também Rehling, Heiner; Schick,
Hubertus, Jobrotation – Baustein für
mitarbeiterorientierte Personalentwicklung. Gewerkschafliche Bildungspo litik, 2000, nº 1/2 , p. 4 e seg.
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dos substitutos, abandonando o cepticismo inicial relativamente a essas questões. Em Bremen, os representantes dos
trabalhadores participam activamente
nos "diálogos de oficina", durante os
quais as instâncias regionais participantes elaboram regularmente um
balanço provisório e tiram conclusões
para o prosseguimento dos trabalhos.
Intensificaram-se os contactos e a cooperação com as comissões de empresa, e os
seus representantes encaram agora de
forma positiva as possibilidades de
evolução do pessoal proporcionadas pelo
projecto de Jobrotation, considerando-o
um novo instrumento da política das
comissões de empresa.
Serviço Federal de Emprego/Agência
para o Emprego de Bremen Norte
O director da agência de emprego
(Arbeitsamt) de Bremen Norte, a quem
havia sido pedida a definição das
expectativas à partida, lembrou, sem
qualquer hesitação, que as perspectivas
eram bastantes más no mercado
primário de trabalho para os beneficiários das ABM tradicionais.
Invocou estudos recentemente realizados
na Alemanha sobre esta questão que
revelavam que, após seis meses após o
termo das ABM, apenas 11% dos
participantes tinham encontrado um
emprego no mercado primário de trabalho.
Pensa-se que o novo tipo de projecto, no
seio do qual as ABM desempenham um
papel importante na construção do grupo
de trabalhadores substitutos em Bremen,
trará uma melhoria significativa no
acesso ao mercado primário de trabalho,
ou, para ser mais exacto, uma taxa de
colocação superior a 11 %. O representante do serviço de emprego formula
as expectativas suscitadas pelo projecto
do seguinte modo: "Nós queremos o
sucesso, isto é, o fim do desemprego".

REVISTA EUROPEIA
"Invocou estudos recente mente realizados na Alema nha sobre esta questão que
revelavam que, após seis
meses após o termo das
ABM, apenas 11% dos parti cipantes tinham encontrado
um emprego no mercado
primário de trabalho."

que as apoia através de condições de
promoção do emprego, não habituais no
caso das ABM. Para o serviço de
emprego, este projecto é um projectopiloto, o qual concita algumas expectativas em termos de futura política de
emprego, e que importa fomentar
assegurando "condições privilegiadas".
Não é assim exagerado ver nos modelos
de Jobrotation uma espécie de teste para
uma certa transformação da política de
emprego.
Em princípio, o serviço de emprego
considera que este teste foi um sucesso.
Isto significa que as expectativas em
torno do Jobrotation são cada vez mais
elevadas. Também ao nível supraregional, o Jobrotation deve atingir uma
taxa de colocação de cerca 60%. Mas
continua a ser polémico saber até que
ponto estas expectativas conseguirão ser
satisfeitas no futuro.
O Ministro do Trabalho do Land de
Bremen
O Senator für Arbeit [Ministro do
Trabalho do Land de Bremen] entende,
desde há muito, que a sua missão
fundamental é a de prosseguir uma
política activa de emprego, em que a
aquisição de qualificações constitua o
principal instrumento para a prevenção
do desemprego. Vista sob esta perspectiva, tal política encontra-se estreitamente ligada a uma estratégia moderna
de promoção das estruturas económicas,
em particular das pequenas e médias
empresas.

"[...] o Jobrotation deve
atingir uma taxa de
colocação de cerca 60%. Mas
continua a ser polémico
saber até que ponto estas
expectativas conseguirão ser
satisfeitas no futuro."

O Ministro estava, em princípio, aberto
a um projecto com este tipo de
objectivos, embora de início um pouco
céptico relativamente à disposição das
empresas em contratarem um desempregado e em lhe confiarem certas
responsabilidades como substituto no
processo produtivo.

O serviço de emprego teve em conta
estas expectativas, alterando ligeiramente, entre outras, as práticas da
colocação dos desempregados. Como
explicou o seu director, "as pessoas
colocadas não eram, em parte, os
clientes tipo dos ABM", mas pessoas
com um perfil de qualificação e uma
motivação superiores à média para os
desempregados de longa duração.

Relativamente a este aspecto, o Ministro
salientou que o modelo de Bremen
impunha grandes exigências às
empresas. No referido modelo não se
prevê a prestação de apoio às empresas
de Bremen, no que respeita ao
financiamento da formação contínua dos
seus trabalhadores, antes se deixa tal
encargo ao cuidado das próprias
empresas ou do seu pessoal.

Isto mostra que o serviço de emprego
competente tem grandes expectativas e

Devido ao sucesso da sua segunda fase,
os serviços do Land investiram neste
CEDEFOP
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"Aquestão da remuneração
dos trabalhadores substitu tos está longe de ser resol vido. [...] Não apenas a
legislação aplicável aos sub sídios, mas também o desejo
de os trabalhadores auferi rem uma remuneração
adequada podem gerar, na
actual configuração, difi culdades consideráveis."

projecto-piloto um montante de recursos
superior àquele que lhe havia sido
afectado pela iniciativa comunitária
ADAPT. Tal teve em conta as numerosas
funções de gestão e de administração
tornadas necessárias pela diversificação
dos objectivos. Este apoio será mantido
no período que se segue à realização do
projecto, uma vez que se prevê o
alargamento das actividades e a provável
abertura de novos serviços de Jobrotation.
Resultados preliminares
As mencionadas expectativas traduzemse na manifestação de um determinado
número de problemas, não apenas
inerentes ao modelo de Bremen, mas
também relevantes para a generalidade
dos projectos de Jobrotation.
O cepticismo inicial das entidades
patronais mostra que a tarefa de as
persuadir do interesse em ligar o
desenvolvimento da empresa e a política
de emprego – aspecto fundamental do
projecto – se tem revelado difícil numa
primeira fase.
Mas neste ponto verificou-se uma
mudança radical de opinião, devido ao
bom acolhimento prestado ao projecto
por parte das empresas. Por exemplo, os
grémios regionais, que reúnem os
representantes dos empresários, organizaram em 2000 um evento conjunto com
o projecto, reconhecendo assim a sua
integração na política regional.

"O financiamento da for mação contínua do pessoal
das empresas não faz parte
do projecto de Bremen.
Todavia, esse facto não de terminou, de forma eviden te, um menor interesse das
empresas pelo projecto."

Para qualquer forma de financiamento,
será crucial o grau de satisfação das
empresas no que respeita à institucionalização de procedimentos de substituição não burocráticos e pouco onerosos. Isto é especialmente importante
para as pequenas empresas artesanais,
que geralmente não dispõem de um
serviço de gestão de pessoal e em que é
o chefe da empresa que assume essa
função, para além do seu trabalho
normal. Nesta linha, será também
decisivo no futuro, sobretudo para as
pequenas e médias empresas, que os
trabalhadores provenham "directamente
da prática", isto é, que tenham uma
actividade comparável a um emprego
regular. Trata-se de uma exigência difícil
de satisfazer.
Para o serviço de emprego, a reinserção
no mercado de trabalho é evidentemente
o critério de sucesso. Embora encare as
acções de formação desenvolvidas pelas
empresas como um contributo indirecto
para a luta contra o desemprego, não
coloca aí as suas expectativas. Assim, o
serviço de emprego reduz o Jobrotation
a um único aspecto, sem dúvida essencial. Se diminui a eficácia em matéria de
reinserção dos desempregados, diminui
ou mesmo desaparece o interesse do
serviço de emprego no projecto, mesmo
que as acções de formação na empresa
sejam coroadas de êxito.

O financiamento da formação contínua
do pessoal das empresas não faz parte
do projecto de Bremen. Todavia, esse
A questão da remuneração dos facto não determinou, de forma
trabalhadores substitutos encontra-se evidente, um menor interesse das
longe de estar resolvida. Dado que tem empresas pelo projecto. Uma vez que
por ponto de apoio os ABM, o modelo um grande número de projectos de
de Bremen oferece condições relati- Jobrotation foram dotados com fundos
vamente favoráveis ao prever, como financeiros para a formação contínua
parte essencial do grupo de traba- nas empresas, em especial na sua fase
lhadores substitutos, contratos de traba- piloto, é necessário dedicar a este
lho de um ano, sujeitos às cotizações aspecto estudos comparativos mais
sociais. Na actual configuração, não pormenorizados. Com efeito, caso se
apenas a legislação aplicável aos deseje institucionalizar o modelo de
subsídios, mas também o desejo de os Jobrotation, importa saber se este tipo
trabalhadores auferirem uma remune- de financiamento deve ou não subsistir.
ração adequada podem gerar dificulda- Contudo, não se observaram expectades consideráveis. Se em países como na tivas nesta matéria em qualquer dos
Alemanha, onde isso ainda é raro, são estudos conduzidos nas empresas da
previstos períodos de substituição região de Bremen.
bastante alargados, o sistema de
remunerações deverá responder às O serviço de emprego da região de
exigências de um trabalho regular numa Bremen considera o projecto como um
empresa e, portanto, ser bastante elemento-chave da sua política activa de
atractivo para estimular a participação emprego. Está consciente de que
no sistema de Jobrotation.
projectos deste tipo são dispendiosos e,
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sem dúvida, terá presente este aspecto
aquando da institucionalização do
programa.

Resultados
Os resultados do projecto encontram-se
resumidos no Quadro 1.
Na apreciação dos resultados alcançados
até à data, os participantes no projecto
consideraram a sua experiência como
"bastante positiva" ou mesmo "inteiramente positiva".
A larga maioria das empresas
contactadas manifesta um grande interesse e aceita cooperar com um empenhamento que inicialmente não era
esperado. Uma vez que os participantes
não são formados numa acção exclusivamente colectiva, antes são preparados para ocupar postos individuais de
trabalho, o número de substituições
interrompidas é relativamente baixo.
Quando tal acontece, é quase sempre
possível encontrar outro trabalhador
substituto. Também na avaliação realizada a posteriori pelas empresas
participantes, foi mais um vez destacada
a importância da preparação do
trabalhador substituto em condições de
trabalho próximas das condições de
trabalho real.
Atendendo ao elevado número de
reinserções, é frequentemente colocada a
questão de se saber se o Jobrotation cria
empregos. Aresposta é não, pelo menos
em termos de criação directa de
empregos. Em todo o caso, verifica-se
que as empresas utilizam o Jobrotation
como um instrumento de recrutamento e,
muitas vezes, reactivam postos de
trabalho deixados vazios desde há algum
tempo, por impossibilidade do seu
preenchimento, dada a falta de
candidatos com o perfil adequado ou
devido ao acumular de experiências
negativas ocorridas no passado. Noutros
casos, a empresa tencionava, desde há
algum tempo, criar um novo posto de
trabalho, mas é graças ao Jobrotation que
essa decisão é efectivamente tomada.
Assim, pode afirmar-se que o projecto
incentiva a criação de empregos.
Os trabalhadores participantes e, desde
logo, os trabalhadores substitutos, têm
do projecto e dos seus resultados uma
opinião em grande parte positiva. A sua
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Quadro 1

Balanço provisório do projecto "Jobrotation na Região
de Bremen" (no início de 2001)
Substituições efectuadas:
Duração média da substituição:
Cursos de formação contínua baseados no Jobrotation
para trabalhadores da empresa
Na empresa
No exterior
Cursos para trabalhadores manuais
Número de contratos permanentes efectivados
Número de contratos permanentes previstos

apreciação incide não apenas na substituição em si mesma e se esta correspondeu às suas próprias expectativas e
qualificações, mas também na fase de
preparação e de emprego na empresa
participante no projecto e nas oportunidades de trabalho que esta oferece.

62
1-3 meses
81
28
27
26
41
5

"Na apreciação dos resul tados alcançados até à data,
os participantes no projecto
consideraram a sua expe riência como "bastante po sitiva" ou mesmo "inteira mente positiva"."

Os entrevistados a quem a substituição
permitiu encontrar um trabalho permanente têm uma opinião nitidamente mais
positiva do que os outros. O projecto
satisfez as expectativas na grande maioria dos casos. O número relativamente
elevado de substituições efectuadas e de
contratos de trabalho permanente
celebrados no termo das substituições
suscita igualmente grandes expectativas
entre os outros participantes do projecto.
Durante o período de 1999/2000, tornouse evidente que a decisão tomada em
Junho de 1999 de prolongar o projecto
permitiu melhorar a resposta aos pedidos
apresentados pelas empresas de Bremen.
Neste ponto, uma maior cooperação com
outras entidades que organizam programas para desempregados poderia garantir um melhor equilíbrio entre a oferta e
a procura.
O serviço responsável pela colocação
dos trabalhadores, isto é, o serviço local
de emprego, considera, sem quaisquer
reservas, que o projecto é um sucesso.
Nessa apreciação pesam de forma não
negligenciável as percentagens de
reinserção de 60% ou mais, tanto mais
que estes valores são comparados com
os resultados das acções clássicas de
promoção do emprego. Assim, é de
esperar que o serviço de emprego
mantenha, no seu orçamento, o montante
CEDEFOP
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"As autoridades e o serviço
local de emprego estimam
que a percentagem de mu lheres no projecto de Bre men é ainda demasiado
baixa [...]. Esta situação tem
a ver com as profissões
escolhidas como destina tárias da fase-piloto [...]."

das ajudas prestadas a este tipo de
projecto, ou mesmo que o eleve.
Estas reflexões colocam em primeiro
plano o facto de o projecto, ao conferir
uma grande importância aos estágios
realizados por via das substituições,
oferecer aos participantes muitas
oportunidades de reinserção. Para os
serviços de emprego, isto confirma de
forma positiva a decisão tomada pelo
Terceiro Código das Leis Sociais (SGB
III) de aumentar as possibilidades de
oferta de formação em empresa através
do Jobrotation e de estágios em favor do
emprego.
A
instância
política
regional
competente, o Ministro do Trabalho do
Land de Bremen, também emite, sem
qualquer reserva, uma opinião positiva
acerca dos resultados do projecto: "O
projecto foi muito bem acolhido pelas
empresas". Ao mesmo tempo, sublinha
que os potenciais substitutos mostravam, durante a "fase de candidatura",
uma atitude hesitante, que não era de
esperar, mas o problema, foi resolvido
graças à boa cooperação entre a
empresa participante no projecto e o
centro de emprego local.
É de assinalar que a fórmula do grupo
deu bons resultados, em particular no
ano-piloto, mas, à medida que se for
desenvolvendo este tipo de projecto, será
necessário procurar uma outra base para
a região, pois as capacidades deste tipo
de grupo mostrar-se-ão insuficientes.

Vias para a
institucionalização – novas
exigências para o modelo de
Bremen
Os meios para alargar e consolidar o
projecto já foram abordados no contexto
das anteriores reflexões.
Durante a primeira fase-piloto, foi
decidido o alargamento do modelo a
outros ramos e a outros sectores
económicos de Bremen. Nos ramos
técnicos, é sobretudo a indústria da
madeira que se encontra envolvida. O
modelo de Jobrotation deve também ser
aplicado no sector comercial e
administrativo, desde logo tirando
partido dos contactos existentes para
responder a necessidades já conhecidas.
CEDEFOP
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Tendo em conta a particular importância
atribuída pelas autoridades do Land à
política de emprego, foi decidido alargar
o projecto ao sector paramédico. As
autoridades e o serviço local de emprego
estimam que a percentagem de mulheres
no projecto de Bremen é ainda
demasiado baixa, estando longe da parte
que estas representam no conjunto do
desemprego na região. Esta situação tem
a ver com as profissões escolhidas como
destinatárias da fase-piloto, em que os
desempregados de longa duração são
quase todos homens.
Assim, é-se levado a encarar o
alargamento do grupo de trabalhadores,
uma vez que, dada a extensão do
projecto a outros ramos, o grupo não
estará em condições de dar resposta aos
pedidos de substitutos. Uma eficiente
estrutura regional de Jobrotation
permitiria resolver o problema da
inscrição de potenciais substitutos,
trabalhando nos programas de emprego
ou participando em acções de formação
contínua, ou ainda registados no serviço
de emprego. Tal estrutura permitiria ao
pessoal do serviço de Jobrotation ter
uma ideia clara das qualificações e das
competências dos trabalhadores substitutos.
Os objectivos formulados em matéria de
alargamento colocam novas questões.
Quais os pontos de referência a adoptar
pela futura estrutura de Jobrotation na
região de Bremen? Deverão ser espaciais
ou sectoriais, tendo em conta que é
necessário também atender à situação
específica do Land de Bremen enquanto
cidade-Estado?
Do ponto de vista dos dois grupos-alvo
principais (as empresas e o seu pessoal,
por um lado, os desempregados, por
outro), o alargamento implica inovações
com influência nos critérios de êxito até
agora aplicados. Para as empresas, tal
implicará mudanças a nível do processo
de cooperação, mudanças eventualmente
respeitantes às anteriores vantagens
decorrentes de substituições efectuadas
com rapidez e sem formalidades, já que
alguns participantes já não serão
empregados, mas apenas propostos pelo
serviço de Jobrotation.
Para os trabalhadores substitutos que
anteriormente se encontravam desempregados, deverão ocorrer mudanças de
estatuto, que – tendo em conta as
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possibilidades de promoção agora
existentes – dificilmente poderão ser
encaradas como uma melhoria, tanto
mais que, tratando-se de participantes em
acções de formação contínua, e não em
programas para o emprego, os referidos
trabalhadores não terão emprego regular
sujeito às cotizações sociais.

acções de formação. Trata-se de uma
exigência nova e de grande fôlego para os
próximos programas de Jobrotation;

a) a planificação e a realização do projecto-piloto mereceram uma apreciação
positiva a muito positiva. Todas as respostas concordam com o prosseguimento
do projecto, numa base mais alargada;

a) a possibilidade de responder rapidamente a necessidades ad hoc, o que é
decisivo no caso da cooperação com
pequenas e médias empresas (a situação
mais frequente na maioria dos projectos);

b) um certo número de participantes
suscitou a questão dos perfis de qualificação dos trabalhadores substitutos
enquanto questão fundamental para o
futuro. Os agentes do mercado de
emprego salientaram que o fosso entre
os perfis das qualificações disponíveis e
das qualificações procuradas tem
tendência a aumentar e que o Jobrotation
deve saber responder a este desafio;

b) a possibilidade de continuar a oferecer
às empresas modalidades de Jobrotation
que incluam substituições temporárias e
contratações permanentes, efectivadas
de forma não burocrática e relativamente
barata;

REVISTA EUROPEIA
“Importa que o Jobrotation
continue a ser um instru mento aberto, permitindo
uma variedade de fórmulas
assentes em princípios co muns. Cada fórmula e cada
modalidade
de
finan ciamento escolhidas devem
garantir um máximo de
flexibilidade para cada subs tituição considerada indivi dualmente...”

d) no que respeita à estrutura
organizativa de um programa regional de
Jobrotation, foi equacionada a possibilidade de criação de mais serviços de
Jobrotation, semelhantes àquele que
No Outono de 2000, o Ministro do organizou o projecto-piloto para o sector
Trabalho da Região de Bremen solicitou industrial. Esses serviços poderiam
aos investigadores universitários respon- oferecer apoio a outros sectores da
sáveis pelo acompanhamento do pro- economia. Também se aceitou que um
jecto a elaboração de um relatório dos critérios decisivos para a qualidade
técnico sobre o tema "O Jobrotation do Jobrotation seria a exacta definição
como ponto de encontro do espírito das necessidades das empresas.
regional"5. A sua tarefa consistia em
envolver o maior número possível de Os investigadores que trabalharam no
projecto-piloto apresentaram as suas
participantes no estabelecimento de um
recomendações neste relatório técnico6.
plano de institucionalização do Jobro Algumas considerações fundamentais
tation no Land de Bremen, incluindo os são seguidamente expostas, cuja
actores do desenvolvimento económico pertinência ultrapassa o quadro do Land
e da política de emprego, assim como os de Bremen.
participantes nos projectos já realizados
ou eventuais participantes em projectos Importa que o Jobrotation continue a ser
futuros. Este processo permitiu formular um instrumento aberto, permitindo uma
expectativas concretas relativamente ao variedade de fórmulas assentes em
mercado regional de emprego e às princípios comuns. Cada fórmula e cada
finalidades do Jobrotation.
modalidade de financiamento escolhidas
devem garantir um máximo de flexiEntre os aspectos recolhidos destacam- bilidade para cada substituição consise os seguintes:
derada individualmente, isto é:

c) a possibilidade de ampliar a influência
– em especial enquanto serviço de
Jobrotation e no quadro da cooperação
com as pequenas e médias empresas –
sobre a planificação das acções de
c) no que respeita às necessidades das formação contínua das empresas, sem
empresas, a valorização dos recursos lhes impor o que quer que seja. De facto,
humanos reveste-se de uma importância o futuro deste modelo depende de uma
fundamental para as pequenas e médias planificação da formação contínua e das
empresas. Pensa-se que o Jobrotation substituições devidamente coordenada
pode e deve contribuir para a criação de entre três intervenientes: as empresas, os
um serviço global destinado às empresas, centros de formação contínua e os
às quais seria oferecido um conjunto de serviços de Jobrotation.
serviços compreendendo a definição de
necessidades, a planificação da formação Para garantir a satisfação destes requicontínua, a organização do sistema de sitos básicos, deve ser dada resposta a
substituições e a operacionalização das três questões que, em boa medida, irão

5) H. Schick, G. Hammer: Jobrotation
als regionaler Konsens - Expertise im
Auftrag des Senators für Arbeit, Frauen,
Gesundheit, Jugend und Soziales,
Bremen 2001. .
6) Ibid. P. 37-48.
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determinar a qualidade das futuras
iniciativas no âmbito do Jobrotation:
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dores substitutos, de forma a ser possível
avaliar e classificar, com precisão, o
nível de capacidades e de experiência
disponíveis;

a) como é que podem ser concretamente
identificadas as evoluções tecnológicas e
as correspondentes necessidades de uma
formação contínua orientada para
projectos práticos e para o uso deste
novo instrumento?

c) que critérios de qualificação serão
futuramente necessários para os
instrumentos ou projectos de Jobrotation
e que constituem a sua "identidade".

b) que métodos de análise e de
certificação podem ser utilizados para
determinar as qualificações do pessoal
das empresas e dos potenciais trabalha-

A Universidade de Bremen/KUA
continuará a trabalhar nestas questões no
contexto do apoio que vem prestando a
esta iniciativa inovadora.
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Monika Kammeier

Jobrotation: um
relato da sua
aplicação.
O caso da sks...
Introdução
Quando a sks Layoutsatz GmbH (ver
caixa) foi criada em 1 de Janeiro de
1981, o seu domínio de actividade era o
da tipografia tradicional. As tarefas de
edição consistiam exclusivamente na
composição tipográfica de textos e de
tabelas, de acordo com as indicações dos
clientes, e na sua impressão em película
ou papel. Os trabalhadores ao serviço e
formados pela empresa tinham a
qualificação de compositores-tipógrafos.
A generalização dos computadores no
início da década de 90 desencadeou
uma revolução tecnológica vertiginosa.
Em certos domínios, os clientes
transformaram-se em concorrentes.
Hoje em dia, são eles próprios que
tratam uma boa parte dos textos e
apenas nos transmitem os dados
necessários à sua composição,
tratamento e gestão. Os instrumentos
de tratamento digital substituíram uma
parte essencial das anteriores tarefas de
tipografia,
designadamente
os
trabalhos manuais, a montagem e a
reprodução.
As novas tecnologias e os complexos
programas informáticos obrigaram a

sks...
é uma empresa do sector da préimpressão, sedeada em Bielefeld e
que emprega vinte trabalhadores
especializados.
Aempresa projecta, produz e fornece
aos seus clientes produtos impressos
– designadamente catálogos, folhetos,
cartazes, anúncios e calendários –,
bem como produtos electrónicos,
como catálogos em CD-ROM ou
páginas Internet.

Directora comercial da
empresa sks...

mudanças estruturais no sector da
tipografia. As fronteiras tradicionais
entre a agência de publicidade, a
oficina de litografia, a maquetagem e a
impressão desapareceram. Para sobreviver, as tipografias tiveram de transformar-se em empresas de serviços no
domínio dos media, oferecendo produtos impressos e objectos multimedia.

O presente artigo examina
os resultados do Jobro tation numa pequena
empresa alemã e defende
que o Jobrotation permite
conservar os empregos nas
empresas sujeitas a mudanças estruturais e reinserir desempregados no
mercado de trabalho.

As exigências para as
empresas e para os
trabalhadores
O aumento da concorrência num mercado
em plena reestruturação provocou uma
queda generalizada dos preços, originando,
por vezes, uma competição ruinosa. A
algumas empresas faltavam os recursos
financeiros para suportar os necessários
investimentos em tecnologia e facultar a
formação contínua e a reconversão dos
seus trabalhadores. A multiplicidade de
sistemas operativos e de programas
implicava requisitos completamente novos
para os trabalhadores.
O financiamento das medidas necessárias para a requalificação profissional
representava, em especial para as pequenas empresas, uma carga insuportável: para além de continuarem a
pagar salários elevados colectivamente
convencionados, tinham de financiar a
quebra de produção, bem como custos
de formação consideráveis.
Uma alternativa a esta situação seria a
de suprimir postos de trabalho contra o
pagamento de elevadas indemnizações
a um pessoal contratado há longos
anos. Esta hipótese não constituía uma
perspectiva com futuro para as empresas. Do ponto de vista da sua gestão, as
empresas estavam "encurraladas".
Não se dispunha ainda de pessoal
qualificado. Só então surgiram novos
CEDEFOP
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"As necessidade de forma ção foram [...] concretamen te definidas [...].verificou-se
a necessidade de um progra ma de cursos adaptado às
necessidades específicas da
empresa. Assim, foi possível
formar cada trabalhador em
função da sua capacidade de
compreensão e do seu nível
de formação, bem como
transmitir-lhe os conheci mentos necessários num es paço de tempo reduzido, ou
seja, a empresa conseguiu
reduzir ao mínimo as perdas
de produção. Um curso nor mal de formação não teria
conseguido alcançar um
nível semelhante de eficácia.
Os cursos individuais, mais
dispendiosos, foram assim
rendibilizados."

perfis profissionais. Mas para responder às novas exigências técnicas e para,
a longo prazo, assegurar os postos de
trabalho, era necessário adaptar o
pessoal tipográfico com muito tempo
de serviço e, em poucos anos, convertêlo totalmente às novas tecnologias. O
número elevado de encerramentos e de
falências de empresas de composição
tipográfica, de litografia e de reprografia mostra bem que muitas empresas
não conseguiram tal desiderato.
No começo da década de 90, a sks...
solicitou ao serviço de emprego um apoio
para o necessário processo de adaptação,
mas foi-lhes respondido que os programas de reconversão eram financiados
apenas para os desempregados. Não existia qualquer possibilidade para trabalhadores no activo: "Será necessário que os
trabalhadores vão para o desemprego..."
Só assim seria possível readmiti-los,
depois de terem sido requalificados.
O mercado de trabalho reflectia os
resultados deste tipo de aproximação.
Trabalhadores improdutivos, com formação desactualizada, com cinquenta
anos e, por vezes, mais jovens, eram
despedidos com o pagamento de elevadas indemnizações, sendo substituídos por outros, mais jovens, que
haviam crescido com as novas tecnologias e que eram recrutados ou "comprados" no mercado de trabalho,
mediante o pagamento de salários
sensivelmente mais baixos. As empresas
que requalificavam os seus trabalhadores viam-se, de seguida, confrontadas com reivindicações salariais
consideráveis. E como estas exigências
ultrapassavam as capacidades das
empresas, os técnicos com um saberfazer recém-adquirido e pago bem caro
abandonavam a empresa. Entretanto, e
apesar dos programas de reinserção, os
desempregados de longa duração mais
idosos só dificilmente conseguiam
encontrar trabalho.

profissional com poucas hipóteses de
reinserção para os trabalhadores com
mais de 50 anos;
d) falência e encerramento de pequenas
e médias empresas.

Os programas de formação
qualificante
Objectivo
As possibilidades de apoio oferecidas
pelo projecto de Jobrotation eram
extremamente práticas para o sector
tipográfico, embora muito tardias, porque, para muitas empresas e respectivos
trabalhadores, o projecto já chegava
demasiadamente tarde. Uma vez cientes
da existência desse projecto, as
empresas passaram a encará-lo como
um meio para impulsionar a melhoria
das qualificações dos trabalhadores.
O conjunto dos trabalhadores devia
alcançar o nível correspondente ao novo
perfil profissional de compositor electrónico (Mediengestalter). Os trabalhadores com maior capacidade de
aprendizagem deviam formar-se no
sector da produção multimedia.
Realização
O projecto foi realizado em três fases
(veja-se o Quadro 1).
Os trabalhadores frequentaram alternadamente os cursos ministrados no centro
de formação. Nos períodos intermédios,
os conhecimentos adquiridos podiam
ser aplicados na prática e aprofundados
na própria empresa.

As necessidades de formação foram
determinadas e concretamente definidas
na empresa. Perante as primeiras ofertas
feitas pelos centros de formação,
Como consequência desta situação:
verificou-se a necessidade de um
programa de cursos adaptado às necessia) os trabalhadores mais idosos e não dades específicas da empresa. Assim,
adaptáveis, sem os adequados conheci- foi possível formar cada trabalhador em
mentos técnicos, foram despedidos;
função da sua capacidade de compreensão
e do seu nível de formação,
b) o desemprego aumentou, a par com a
bem
como
transmitir-lhe os conhecirarefacção da mão-de-obra qualificada;
mentos necessários num espaço de
c) consideráveis despesas públicas com tempo reduzido, ou seja, a empresa
o pagamento de subsídios de desem- conseguiu reduzir ao mínimo as perdas
prego e de subsistência, bem como o de produção. Um curso normal de
financiamento total de uma formação formação não teria conseguido alcançar
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Quadro 2

Implementação do projecto
2
Qualificação no domínio da
produção Internet ou
multimedia

3
Qualificação no domínio
da produção Internet
ou multimedia

Aquisição de conhecimentos
gerais e básicos
para a produção Internet.
Aquisição de competências
no aconselhamento
a clientes

Aquisição de competências
para articular departamentos
especializados da empresa.
Integração e tratamento
de dados de clientes
de acordo com os novos meios
electrónicos. Aquisição
de competências para
aconselhar clientes

Duração total da formação

19 dias de curso, num
centro de formação
e um estágio em
empresa
7 semanas

3 trabalhadores do
sector de produção com
formação em
fotocomposição,
em tipografia e tratamento
de imagem. 3 trabalhadores
com tarefas executivas
ou de atendimento a clientes,
com formação em
desenho gráfico,
em tipografia
e em litografia.
64 dias de curso, num
centro de formação
e um estágio em
empresa
11 semanas

3 trabalhadores do
sector de produção com
formação em
fotocomposição,
tipografia e tratamento
de imagem. 4 trabalhadores
com tarefas executivas
ou de atendimento a clientes,
com formação em
desenho gráfico (2), em
tipografia e em
litografia.
16 dias de curso, num
centro de formação
e um estágio em
empresa
7 semanas

Substitutos
Duração das substituições

2 desempregados
6 e 4 semanas, respectivamente

1 desempregado
12 semanas

1 desempregado
8 semanas

Título da formação

Objectivos da formação

Participantes

Duração da formação

1
Qualificação de antigos
tipógrafos na composição
electrónica de textos
e imagens
Competências numa vasta
gama de programas
de tratamento de texto e
de imagem para assegurar
uma distribuição mais flexível
e regular do trabalho,
em contraste com a anterior
formação altamente
especializada dos
trabalhadores
3 trabalhadores do
sector de produção
com formação em
fotocomposição (1) e
em tipografia (2)

um nível semelhante de eficácia. Os
cursos individuais, mais dispendiosos,
foram assim rendibilizados.

programa de Jobrotation, o pagamento
dos subsídios aos desempregados não
podia exceder 8 semanas. Uma
trabalhadora empregada na segunda fase
Financiamento
durante doze semanas não recebeu
subsídios nas duas últimas semanas.
Durante o programa de formação, os Apesar disso, completou a formação à
trabalhadores receberam o seu salário sua custa, tendo reconhecido que a
completo. Os custos externos da aquisição de conhecimentos práticos era
formação foram subvencionados pelo para ela mais importante.
programa de financiamento do
Jobrotation, com subsídios de 60%, na Resultados
1.ª fase, e de 50%, na 2.ª e na 3.ª fases.
Ao cabo de três programas de
Os trabalhadores substitutos foram Jobrotation realizados no decurso de
pagos com um subsídio do Serviço de 1999, importa reconhecer o apoio
Emprego. Nos termos das condições do prestado pela Câmara Regional das
CEDEFOP
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Actividades Artesanais, no exercício das
suas funções de coordenação, desempenhadas de forma exemplar e isenta de
inúteis peias burocráticas. A experiência
satisfez totalmente as nossas expectativas e o programa cumpriu plenamente
a sua missão.

"Para a empresa tornou-se
evidente uma evolução po sitiva da produtividade, gra ças ao incremento da quali dade e da quantidade."

Graças aos apoios financeiros e humanos, foi possível oferecer a quase todos
os trabalhadores uma formação avançada e orientada para o futuro, numa escala
que teria sido impossível alcançar sem o
concurso do programa de Jobrotation.
A campanha de formação qualificante
contribuiu para uma sensível melhoria do
ambiente no seio da empresa. Graças a
uma maior auto-estima, os trabalhadores
encontram-se sensivelmente mais motivados. A actualização das suas qualificações garante, para os anos vindouros, a
valia da sua capacidade profissional e a
segurança do seu posto de trabalho.
Quatro trabalhadores substitutos permaneceram na empresa entre quatro a doze
semanas, para aí adquirirem conhecimentos práticos. Antes, tinham frequentado um programa de reconversão profissional. Porém, o mercado de trabalho
procura pessoas "qualificadas", com
experiência prática. Daí que, uma vez
concluído o programa de estágio na
empresa, as hipóteses de estes trabalhadores encontrarem um emprego aumentaram consideravelmente.
"Todavia, uma crítica: foi por
mero acaso que soubemos da
existência do programa de
Jobrotation. Nenhum centro
de formação ou serviço de
emprego mencionou esta
possibilidade de obtenção de
subsídios, muito pelo contrá rio."

Uma mulher, anteriormente desempregada, encontrou um emprego estável e
correspondente à sua qualificação imediatamente após a sua formação. Essa
trabalhadora substituta, que durante a segunda fase demonstrou uma grande motivação, foi contratada pela própria sks...

A empresa também necessitava de
pessoal qualificado para o desempenho
das novas tarefas nos domínios da Internet e do multimedia, que vão progressivamente substituindo a oferta tradicional
de serviços. Sem apoio exterior, a sks...
não teria podido realizar a dispendiosa
formação contínua ou a reconversão requerida pelas novas profissões multimedia, além dos necessários investimentos tecnológicos.
Os programas de formação subsidiados
permitiram que diversos trabalhadores
com uma formação tradicional (desenho
gráfico ou tipógrafo) acedessem ao novo
domínio dos media e multimedia. É
sabido que, actualmente, existe um
deficit de cerca de 100.000 trabalhadores
especializados neste sector com futuro.
Esta empresa, especializada na préimpressão e na prestação de serviços de
multimedia, tem agora a possibilidade de
satisfazer os pedidos dos seus clientes,
assegurando, assim, a sua futura sobrevivência e a dos seus empregados.
Todavia, uma crítica: foi por mero acaso
que soubemos da existência do
programa de Jobrotation. Nenhum
centro de formação ou serviço de
emprego mencionou esta possibilidade
de obtenção de subsídios, muito pelo
contrário. Foi apenas depois de termos
chamado a atenção do serviço de
coordenação que ouvimos falar de outras
iniciativas de Jobrotation realizadas em
empresas gráficas da nossa região. Para
muitas pequenas e médias empresas e
para os seus antigos trabalhadores, o
conhecimento do programa chegou
demasiadamente tarde.

Resumo

Para a empresa tornou-se evidente uma O actual modelo de Jobrotation é uma
evolução positiva da produtividade, medida ideal para prevenir a perda de
graças ao incremento da qualidade e da postos de trabalho nas empresas sujeitas
quantidade. A ocupação optimizada do a mudanças estruturais e para reinserir
conjunto do pessoal teve também efeitos desempregados com grandes dificuldapositivos na gestão interna das enco- des de adaptação profissional.
mendas. O elevado grau de empenhamento da empresa é expressamente Os subsídios previstos no programa de
reconhecido pelos trabalhadores e, junta- Jobrotation – ajuda financeira complemente com a melhoria da sua imagem, mentar – não devem constituir a norma
contribui para manter a flutuação do habitual. Contudo, enquanto as emprepessoal num nível mínimo. Consequen- sas formadoras suportarem, sozinhas, os
temente, o potencial dos trabalhadores riscos inerentes à formação qualificante,
bem qualificados permanece na empresa o modelo de Jobrotation parece ser
e constitui, para esta, um importante adequado, atendendo aos seguintes
motivos:
factor de produção.
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a) prevenção, assegurando a continui- empresas concorrentes que não prodade do emprego para os trabalhadores, cederem assim podem adquirir os
incluindo os mais idosos, sem neste caso saberes-fazer necessários oferecendo
esquecer o aspecto psicológico de se salários correspondentes.
sentirem úteis mesmo após os 50 anos;
Desta forma, irão persistir os efeitos
b) melhores perspectivas de inserção negativos: número crescente de desempara os desempregados, graças à pregados, financiamento integral das
aquisição de uma experiência prática medidas de reconversão profissional
complementar adquirida durante o pelo Estado e carência de mão-de-obra
período em que actuam como traba- nas novas profissões.
lhadores substitutos;
Para os seguintes cenários e situações
c) efeito económico positivo para os será possível imaginar os efeitos
centros de formação profissional, positivos do Jobrotation no futuro
devido ao aumento da procura;
mercado de trabalho:
d) garantia de sobrevivência das
pequenas e médias empresas graças à
inovação e à competitividade.
A política de negociações colectivas
deveria ter em conta a necessidade de
formação ao longo da vida. As medidas
de qualificação profissional deveriam
ser institucionalizadas com carácter
obrigatório. Se não for esse o caso, a
empresa que financia a formação contínua e regular dos seus trabalhadores
continuará a suportar um duplo encargo,
sempre que o trabalhador reivindicar um
aumento importante de ordenado com
base na sua nova qualificação. As

a) sectores em crise;
b) grandes avanços tecnológicos;
c) desaparecimento de indústrias e
sistemas de produção obsoletos e
emergência de outros ramos novos (por
exemplo, passagem do carvão à energia
solar ou transformação da tipografia nos
novos media).
Em qualquer destes casos, graças à
evolução positiva do mercado de trabalho, o Jobrotation pode contribuir para
assegurar, a todas a partes interessadas,
um bom retorno do seu investimento.
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Jobrotation
- um êxito
sem futuro?

AOF Project &
Development

Thomas Braun
Braun & Vejlebo
Consultancy

Introdução

Na sua forma actual, o
"Jobrotation" é um modelo
dinamarquês que tem
conhecido tentativas de
transferência para outros
contextos nacionais.

O Jobrotation não é um instrumento
universal que permita resolver todos os
problemas do mercado de trabalho. O
facto de ter sido utilizado como tal na
Dinamarca deve-se a factores contextuais, raramente, ou mesmo nunca,
presentes noutros países. O uso da
noção de "melhor prática" relativamente ao Jobrotation não deixa de levantar
alguns problemas. Como veremos na
primeira parte deste artigo, em termos
estatísticos, o projecto de rotação deu
muito bons resultados num pequeno
país nórdico com condições particularmente favoráveis.

No entanto, para que a
mais recente promoção do
modelo se fundamente numa base objectiva, é essencial reconhecer as fragilidades que este apresenta e
que se têm vindo, pouco a
pouco, a revelar, sobretudo
neste período que tem
registado maiores índices
de emprego.

Na sua forma actual, o Jobrotation é um
modelo dinamarquês que tem conhecido tentativas de transferência para
outros contextos nacionais, para o que
têm contribuído as estatísticas convincentes e as numerosas e bem sucedidas
experiências dinamarquesas; mas, para
que a mais recente promoção do
modelo se fundamente numa base
objectiva, é essencial reconhecer as
fragilidades que este apresenta e que se
têm vindo, pouco a pouco, a revelar,
sobretudo neste período que tem
registado maiores índices de emprego.
A segunda parte do artigo debruçar-seá sobre este aspecto.

O modelo de rotação do
trabalho é uma resposta
entre outras dadas à procura de formação ao longo
da vida, na sociedade da
informação. É uma técnica
que, se adequadamente
desenvolvida, pode fazer
com que toda a população
adulta "volte aos bancos da
escola" a intervalos razoáveis.
Será possível, por exemplo,
encarar o Jobrotation como
um direito do cidadão
contemporâneo?

O modelo de Jobrotation é uma
resposta entre outras dadas à procura de
formação ao longo da vida, na sociedade da informação. É uma técnica
que, se adequadamente desenvolvida,
pode fazer com que toda a população
adulta "volte aos bancos da escola" a
intervalos razoáveis. O debate político
na Dinamarca tem de analisar este
potencial a longo prazo, bem como
outras perspectivas negligenciadas até
agora: será possível, por exemplo,
encarar o Jobrotation como um direito
CEDEFOP
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do cidadão contemporâneo. Abordaremos esta questão na última parte do
artigo.

Um êxito incomparável
O êxito do Jobrotation na Dinamarca
explica-se, em primeiro lugar, pela
existência de uma estrutura administrativa relativamente tolerante, que
permitiu o florescimento de milhares
de projectos. As instituições públicas
que financiam os projectos de rotação
não quiseram opor-se às numerosas e
diversas iniciativas apresentadas. Visto
à distância, é evidente que nenhuma
instituição pública ousou duvidar do
programa cujo lançamento, diga-se de
passagem, foi amplamente mediatizado
e cujo sucesso ultrapassou todas as
expectativas. Infelizmente, faltam-nos
dados estatísticos e informações sobre
as questões centrais. A consequência
certamente mais grave desta lacuna é o
facto de termos que ficar reduzidos a
conjecturas sobre a incidência quantitativa do programa sobre o emprego.
Fala-se em que 75% dos beneficiários
arranjaram um emprego temporário,
mas desconhece-se o que lhes aconteceu no final dos contratos a termo certo. Embora tenham sido feitas muitas
análises críticas, este deficiente acompanhamento do efeito das iniciativas do
Jobrotation talvez explique, em parte,
o crescimento tranquilo do êxito do
programa.
Uma outra parte da explicação reside
talvez na oportunidade oferecida pelo
programa a praticamente todos os
prestadores de formação com talento
para pôr de pé um projecto de Jobro tation. Os fundos destinados a financiar
o programa, na década de 90, formavam uma verdadeira manta de retalhos:
havia um fundo para desempregados,
um para pessoas com necessidades for-
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mativas, um para as formações suplementares, um para a formação em
contexto de trabalho, um para projectos
sociopolíticos, etc. Qualquer organizador de projectos que soubesse como
aceder a um destes fundos e estivesse
na disposição de fazer um esforço para
empenhar neste plano outras partes
interessadas, podia criar uma rede de
financiamento.
O que foi dito atrás leva-nos a uma
outra explicação para o êxito que o
programa experimentou na Dinamarca:
os parceiros sociais e a tradição de
procura de consensos. Falando de uma
forma um pouco simplista, pode
afirmar-se que o espírito de equipa está
tão desenvolvido neste país que as
organizações patronais e sindicais dão,
normalmente, o acordo antecipado a
um projecto específico de Jobrotation.
A gestão política de todos os grandes
fundos que constituem a manta de
retalhos das fontes de financiamento do
programa é tripartida, sendo o Estado a
terceira parte. Diga-se de passagem
que, se os representantes das organizações patronais e sindicais estão de
acordo com o projecto, este não pode
ser recusado.
Uma quarta explicação para o êxito do
modelo dinamarquês reside no grande
interesse manifestado pelos estabelecimentos de ensino e de formação relativamente aos projectos de Jobrotation.
Para sobreviverem, esses estabelecimentos têm necessidade de alunos e
quantos mais tiverem, melhor. Os
subsídios que recebem do Estado são
calculados "à unidade", por isso,
quanto mais alunos tiverem, maiores
serão as quantias recolhidas. O inverso
é também verdadeiro: se o efectivo de
alunos diminuir e se mantiver baixo
durante um período prolongado, o
estabelecimento será encerrado. O
sistema educativo dinamarquês baseiase, assim, inteiramente no princípio da
oferta e da procura, por isso, o Estado
tem razão ao considerar que uma escola
vazia reflecte a sua incapacidade de
adaptação às exigências do mercado.
Nessas condições, não admira que os
estabelecimentos de ensino recorram a
métodos agressivos para entrarem na
competição, orientando projectos de
rotação ou criando os seus próprios
projectos. Dito de uma forma positiva,
ou até eufemística, os estabelecimentos
de ensino dinamarqueses, nestes
últimos anos, deram provas de uma
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considerável capacidade de adaptação.
A participação destes em projectos de
Jobrotation, nomeadamente, aproximou-os muito das empresas e levou-os
a compreender melhor as necessidades
destas e a forma como reagem perante
a realidade, tal como a percepcionam.

"Por outras palavras, o
modelo de Jobrotation dava
resposta a numerosos proble mas concretos com que se
defrontavam os empresários,
tais como a necessidade de
rápida actualização do pes soal, a urgência em encon trar substitutos competentes
e, finalmente, o desejo de
facilitar a formação em
contexto de trabalho."

A quinta e última das numerosas explicações possíveis para o êxito do Jobro tation na Dinamarca decorre da prontidão
com que os empresários se empenharam
neste tipo de projecto. Não que o tenham
feito por idealismo ou por terem receio
que o sistema lhes escapasse, mas porque
conheciam a qualidade dos cursos
propostos, em cuja concepção eles
próprios tinham participado. Os responsáveis pelos projectos afirmam muitas
vezes que a única coisa que interessa aos
empresários é, nem mais nem menos, do
que o aumento do nível das qualificações
do respectivo pessoal. Aliás, pelo menos
nos últimos trinta anos, foi o Estado quem
o fez por eles, assumindo, em grande
parte, os encargos, no âmbito do
programa de estágios de adaptação 1. O
único problema é que este programa
partia do princípio de uma diminuição de
mão-de-obra, subentendendo-se que as
empresas não arranjariam substitutos para
os trabalhadores que eram mandados para
a formação. Os estágios de formação
contínua desenrolavam-se, assim, durante
os períodos de menor afluência de encomendas. Por outras palavras, o modelo de
Jobrotation dava resposta a numerosos
problemas concretos com que se defrontavam os empresários, tais como a necessidade de rápida actualização do pessoal,
a urgência em encontrar substitutos
competentes e, finalmente, o desejo de
facilitar a formação em contexto de
trabalho. Além disso, em muitas empresas
os programas de Jobrotation tornaram-se
num assunto colectivo que conseguiu
deslocar a atenção sobre o indivíduo
(desenvolvimento da carreira profissional, etc.) para o emprego e, desta
forma, para uma concepção progressista
do desenvolvimento organizacional. O
modelo de Jobrotation forneceu um
quadro para experiências de formação
colectiva e de inovação.
Ao apresentar o contributo de cada um
destes cinco factores para o êxito do
modelo de Jobrotation na Dinamarca, é
importante sublinhar que, embora este
país deseje compartilhá-lo com outros,
não é possível transpô-lo para contextos nacionais diferentes sem problemas
de maior. Não basta observar um

(1) Desde o início de 2000, os projectos
tornaram-se ligeiramente mais complexos e, em geral, menos favoráveis, em
particular para os desempregados. O
orçamento de 2001 previa, no entanto, o
restabelecimento de uma parte das
subvenções.
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"[...] embora este país
[Dinamarca] deseje compar tilhá-lo [este modelo] com
outros, não é possível trans pô-lo para contextos nacio nais diferentes sem proble mas de maior.

exemplo bem sucedido; cada país deve
criar o seu próprio quadro para os
projectos e compreender que é
necessário elaborar muitos modelos e
não apenas um. O que pode ser
transposto para outros países são as
técnicas e os métodos que permitam
que a Jobrotation atinja os melhores
resultados possíveis. Ora, a este nível,
o intercâmbio de conhecimentos e de
experiências desempenha, indubitavelmente, um papel de primeiro plano.

Problemas
O modelo de Jobrotation foi, muitas
vezes, aplicado na Dinamarca como
um instrumento universal para lidar
com diferentes problemas da política
do mercado de trabalho. Embora se
tenha mostrado eficaz, também deu
origem a grandes dificuldades para os
organizadores de alguns projectos, que
tiveram que dar provas de enorme
obstinação para não renunciarem antes
do final das negociações burocráticas.
Precisaram de pedir vários fundos ao
mesmo tempo e de defender os
projectos, avançando o argumento de
múltiplos objectivos políticos, tais
como a educação de adultos, a
integração dos imigrantes, a igualdade
de oportunidades, a flexibilização dos
mercados do emprego, etc. E como se
não bastasse, também foram, por vezes,
forçados a pedir derrogações a uma
legislação demasiado restritiva. Em
geral, esses esforços foram bem
sucedidos, mas à custa de recursos
consideráveis.

[...] O que pode ser trans posto para outros países são
as técnicas e os métodos que
permitam que o Jobrotation
atinja os melhores resultados
possíveis."

[...] O programa de Jobro tation [...] não conseguiu
estender-se a todos os ramos
da economia. Alguns secto res, entre eles a indústria do
turismo, pouco se envolve ram na iniciativa e as
pequenas empresas, de uma
maneira geral, mal benefi ciaram dela. Os principais
beneficiários foram as gran des e as médias empresas
públicas e privadas, em
expansão [...]."

Os trabalhos preliminares representam
um fardo bastante pesado e, na maior
parte dos casos, requerem a assistência
de peritos. Pode parecer paradoxal, mas
as autoridades que impuseram as mais
pesadas formalidades aos promotores
dos projectos, os serviços de emprego,
são também as que mais apoio moral
deram às iniciativas de Jobrotation.
Queriam evitar que o trabalho preliminar
se tornasse um obstáculo intransponível,
mas é difícil impedir que se tropece e se
ponha o dedo nalgum ponto mais
sensível do aparelho administrativo. O
Ministério do Trabalho, aparentemente,
suspendeu todos os trabalhos destinados
a regulamentar o programa do
Jobrotation mediante um instrumento
legislativo simplificado e completo.
Considerando o êxito do programa, cabe

2) Objectivos 2, 3 e 4 do Fundo Social
Europeu, etc.
3) Ou, caso exista, não figura nas
estatísticas.
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perguntar por que razão esse instrumento
não existe há mais tempo. Actualmente,
num período de quase pleno emprego, a
situação alterou-se radicalmente.
Sobretudo no final da década de 90, a
Dinamarca desenvolveu uma forte
cultura de concepção de projectos
assente, sobretudo, na capacidade de
associar as fontes nacionais de financiamento aos programas europeus 2. Os
intervenientes eram múltiplos: estabelecimentos de ensino comercial e técnico, prestadores de formação profissional
de adultos, consultores dos sindicatos e
organismos de educação permanente.
Um olhar retrospectivo sobre as
iniciativas bem sucedidas não permite
encontrar um fio condutor temático para
todos os conteúdos ou para a qualidade
dos cursos considerados. A crítica
menciona actualmente a ausência de
acompanhamento especializado como
causa da incapacidade de resposta às
expectativas dos participantes. Paradoxalmente, a ausência de legislação
regulamentando o modelo de Jobrotation
(que, teoricamente, definiria normas de
qualidade, etc.) parece ter servido de
estímulo ao programa.
Embora o programa tenha polarizado a
atenção dos media, devido, sobretudo,
ao grande interesse manifestado pelos
serviços de emprego, não conseguiu
estender-se a todos os ramos da
economia. Alguns sectores, entre eles a
indústria do turismo, pouco se
envolveram na iniciativa e as pequenas
empresas, de uma maneira geral, mal
beneficiaram dela. Os principais
beneficiários foram as grandes e as
médias empresas públicas e privadas, em
expansão, pois tinham os recursos
necessários para efectuar os trabalhos
preliminares,
podiam
apresentar
objectivos estratégicos e tinham o peso
adequado para negociar com as
autoridades com poder para conceder os
subsídios.
Por exemplo, na Dinamarca, não há
nenhum caso de oficina de automóveis
com cinco trabalhadores entre os
beneficiários do programa 3.
Não admira que muitas empresas
públicas tenham utilizado o programa
de Jobrotation para permitir que os respectivos empregados, em particular o
pessoal pouco qualificado nos sectores
da saúde e da segurança social, pu-

FORMAÇÃO PROFISSIONAL Nº 24
dessem beneficiar de uma formação
suplementar. Também foi dada uma
atenção especial aos grupos até então
alvo de menor interesse, o que permitiu
que os desempregados de longa duração
substituíssem esses trabalhadores durante o período de formação e adquirissem as qualificações necessárias em
cursos de curta duração e formação no
trabalho.
Esta prática coloca dois problemas,
ambos da responsabilidade dos processos iniciados. Os trabalhadores
ganham, em geral, gosto pela formação
contínua e sentem-se defraudados se as
acções de formação são apenas pontuais.
Esperam que o Jobrotation seja "um
movimento perpétuo" e não um prazer
que se tem uma só vez na vida. O mesmo
se passa com os desempregados de longa
duração. São colocados em grupo, mas
cada um deles precisa de tempo para se
adaptar ao mercado de trabalho. Seria
preferível dar-se-lhes tempo para se
prepararem e vencerem a distância que
os separa de um emprego normal. É
como se os esforços para dar mais
actividade aos desempregados tivessem
sido em vão, ou como se estes tivessem
sido activados sem que o mercado de
trabalho tivesse, a longo prazo, necessidade deles. O modelo de Jobrotation
desencadeou um movimento que não
conduz a parte nenhuma. É necessário
prestar muito mais atenção ao investimento pessoal que faz parte do processo
de rotação.
O programa de Jobrotation oferece às
grandes e médias empresas a oportunidade de analisarem as respectivas
estratégias de desenvolvimento do pessoal do ponto de vista dos desempenhos,
isto é, na perspectiva da rendibilidade da
produção. As experiências retiradas
deste programa revelam uma clara
preponderância dos estágios de curta
duração, nos quais o participante típico é
o operário de produção semi-qualificado, pertencente a um grupo muito
vulnerável no contexto dinamarquês.
Uma mudança mínima na organização
do trabalho é, muitas vezes, suficiente
para que a empresa deixe de ter necessidade de operários semi-qualificados ou
para os colocar numa situação de difícil
concorrência com a mão-de-obra externa. Do ponto de vista dos trabalhadores, é evidente que o Jobrotation não
é uma oferta para desprezar, mas o
programa despertou neles a consciência
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de que não são insubstituíveis, o que
explica uma atitude de inércia tomada,
por vezes, no local de trabalho, que
resulta de uma legítima preocupação
relativamente ao futuro. Tendo-se
observado entre os empresários, durante
a década de 90, uma tendência cada vez
maior para a utilização da rotação como
mecanismo de contratação, os trabalhadores ignoravam se os projectos de
Jobrotation eram motivados pela
vontade de criação de mais empregos ou
pelo desejo de selecção de mão-de-obra
a longo prazo.

"Os trabalhadores ganham,
em geral, gosto pela forma ção contínua e sentem-se
defraudados se as acções de
formação são apenas pon tuais. Esperam que o Jobrotation seja ‘um movimento
perpétuo’ e não um prazer
que se tem uma só vez na
vida."

A situação em 2000/2001
Com a introdução progressiva da
Vo k s e n E f t e r U d d a n n e l s e s re f o r m
[reforma da educação permanente dos
adultos], no Outono de 1999, foram
impostas importantes restrições aos
futuros projectos de Jobrotation em
grande escala4. Desta forma, só será
possível obter subsídios de licença de
formação para as pessoas que frequentem "estágios formais de qualificação".
Por outras palavras, isto significa que a
grande maioria dos projectos integrados
no programa de Jobrotation já não
podem ser realizados no âmbito deste.
Significa também fechar quase todas as
portas, num futuro próximo, a novas
experiências de rotação, na Dinamarca.
Se partirmos da hipótese de que este
final de facto do programa de Jobro tation, provocado pela entrada em vigor
da reforma VEU, reflecte uma estratégia
deliberada do governo dinamarquês,
importa, antes de mais, perguntar porquê
e, em segundo lugar, analisar as razões
do favorecimento intencional dos
"estágios formais de qualificação",
muito pouco representados nos antigos
projectos de rotação.
A resposta talvez resida no facto de se
considerar o Jobrotation mais do que um
simples instrumento da política educativa, um instrumento diferente. O Jobro tation é (talvez antes de mais) um
instrumento de política económica a
curto prazo, com o qual se pretende manter em forma os trabalhadores desempregados durante os períodos de recessão e de forte desemprego. As empresas que participaram nos projectos
proporcionaram aos desempregados
excelentes oportunidades de formação
e, consequentemente, de empenhamento num trabalho mais construtivo

4) De acordo com cálculos provisórios
(cf. AOF Perspective, Outubro 2000),
em 2000 deveriam diminuir 60%, em
relação a 1999, e 90%, em relação a
1996.
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do que um que lhes podia ser proposto
pelos diferentes projectos de activação.

derados individualmente e que os
estágios formais de qualificação também
podem definir-se como formação indiviAsupressão de facto da possibilidade de dual específica. Numa reflexão centrada
apresentação de projectos de Jobrotation nas perspectivas a longo prazo das expecoincide, logicamente, com um acentua- riências retiradas do programa de Jobro do aumento de procura de mão-de-obra tation, é importante observar que a
na Dinamarca. Esta situação representa rotação não serviu apenas para facilitar a
uma mudança radical na importância formação individual, mas que também
atribuída ao programa. Manter os de- criou uma oportunidade de formação
sempregados ocupados durante os perío- colectiva em contextos de trabalho do
dos de recessão é uma intervenção sector público e do sector privado. Os
activa; reconduzi-los para uma bolsa projectos de Jobrotation destinavam-se,
residual de desemprego é uma política frequentemente, a determinadas empreretroactiva do mercado de emprego. Os sas que mandavam todo o pessoal ou
desempregados da Dinamarca fazem grupos completos de pessoal frequentar
parte de grupos da população confron- os cursos. Essa circunstância permitiu
tados com problemas decorrentes da que se desenvolvesse um quadro conpertença a um grupo étnico, da idade, da ceptual comum, por exemplo, para a
condição física, do sexo, do nível de criação de grupos autónomos de
instrução, etc., e a base financeira de trabalho. A imagem do programa de
Jobrotation deixou de ser politicamente Jobrotation será mais fiel se incluirmos
sustentável.
a formação ao nível da organização nas
considerações de política educativa.
O problema seguinte prende-se com as
qualificações que os trabalhadores com
um emprego permanente tiveram opor- Cepticismo?
tunidade de adquirir. Como já mencionámos atrás, a grande maioria dos cursos Quem encare a experiência dinamarpropostos no âmbito do programa de quesa com cepticismo e queira marcar
Jobrotation não faziam parte dos um ponto relativamente à política
estágios aprovados com direito a uma industrial pode sempre argumentar que a
qualificação formal. Foram, geralmente, indústria, na Dinamarca, assenta nas
organizados para dar resposta às pequenas e médias empresas e baseia-se
necessidades de formação específica das em grandes exigências de flexibilidade e
empresas participantes, tendo tido um numa política do mercado de trabalho
grau de sucesso variável, conforme uma que estimula uma forte mobilidade. Só
análise efectuada pelo Instituto Nacional os chefes de serviço na função pública e
de Tecnologia (DTI, 1999), com base em os porteiros5 têm a garantia de um emexperiências retiradas de projectos prego para toda a vida. O resto da força
visando um segmento muito restrito da de trabalho mantém-se nos respectivos
população dinamarquesa. De acordo empregos até encontrar outro ou ser
com essa análise, um estágio com menos despedida. Mas se examinarmos outras
de oito semanas, dirigido ao pessoal experiências do modelo de Jobrotation
permanente, em geral, não surte nenhum na Europa, ressalta com nitidez que se
efeito mensurável que mereça ser destinavam, sobretudo, às pequenas e
referido. É interessante notar, neste médias empresas, portanto, à área
contexto, que a avaliação dos estágios económica que mais claramente maniem questão incide sobre a melhoria das festa a necessidade de recorrer a uma
qualificações dos participantes consi- formação permanente.

5) Inclui-se também um pequeno número de outras categorias de funcionários
públicos como, por exemplo, os faroleiros.
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O presente artigo pretende
comunicar a experiência
adquirida a partir de um
estudo de caso, analisando
o processo de implementação do Jobrotation e as
principais condições do seu
êxito. Nele também é
examinado o papel desempenhado pelo Jobrotation
na política de emprego e na
política de formação.

Introdução
O presente estudo de caso descreve um
programa de Jobrotation destinado aos
empregados da empresa Maersk Medical Business Unit Infusion Devices
(MM-BUID), sedeada em Ostde, na
Dinamarca, e aos trabalhadores substitutos inscritos no serviço de emprego
da região de Roskilde. Esse programa,
que no seu conjunto se desenrolou de
Outubro de 1997 a Março de 2000,
compreendia dois ciclos de Jobrota tion: o primeiro com início em Fevereiro de 1998 e termo em Maio de
1998; o segundo desde Setembro de
1999 até Fevereiro de 2000. Os programas de Jobrotation faziam parte do
projecto ATTAK1 98/AT/2279Medstyr
2. Os seguintes actores desempenharam um papel fundamental na
concepção e no acompanhamento dos
programas:

forma pormenorizada, mas é conveniente expor desde já o historial do
programa.

Historial

AMaersk Medical levou a cabo diversas
iniciativas em matéria de formação, ao
longo dos dez últimos anos. O delegado
dos trabalhadores e a direcção da
empresa realizaram conjuntamente um
grande e variado número de actividades.
O interesse do delegado pelo Jobro tation foi despertado por um curso de
curta duração organizado pela divisão
local do Sindicato das Trabalhadoras
(KAD). Desde o final dos anos 80, a
KAD desenvolve actividades de
assessoria e de formação. Numa
primeira fase, estas actividades, tendo
por principal objectivo motivar os
membros da União em termos de
formação e de trabalho, eram destinadas
às desempregadas. Actualmente, as
a) a direcção da MM-BUID;
mesmas actividades também são
b) os delegados dos trabalhadores da destinadas às trabalhadoras no activo. O
elo de ligação das várias iniciativas de
MM-BUID;
motivação das trabalhadoras era o
c) o Sindicato das Trabalhadoras conselheiro regional de formação. Todo
este esforço intenso e claramente prio(KAD) de Roskilde;
ritário teve resultados positivos, tradud) o Serviço de Emprego (AF, zindo-se num aumento do número de
trabalhadoras não qualificadas em
Arbejdformidlingen) de Roskilde;
formação e/ou actividade. Concretae) a divisão de Projectos e Desen- mente, a título de exemplo, na região de
Roskilde e no ano de 1999, coube à
volvimento (P&D) da AOF Greve.
KAD cerca de 70% dos fundos soliciOs programas eram financiados pelo tados para o Jobrotation junto do ConseConselho Regional de Emprego (RAR) lho Regional de Emprego. O contributo
da região de Roskilde, pela MM- da KAD consistiu em assessorias não
BUID, pelos fundos do ATTAK e por tradicionais e inovadoras, em programas
subsídios do Estado. O financiamento de formação e na realização de sessões
do projecto é adiante apresentado de de informação para desempregados.

O artigo conclui que o
Jobrotation é um modelo
adequado quer para lidar
com as mudanças estruturais, ajudando as pessoas
fortemente afectadas pelo
desemprego, quer para
apoiar as empresas, dando
resposta às suas necessidades específicas em matéria de formação.

1) Programa realizado de 1994 a 1999,
financiado pelo Fundo Social Europeu
(Objectivo 4).
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Integrada no grupo MM, especializado
na produção de artigos de plástico
descartáveis para uso médico, a empresa
MM-BUID, onde decorreram os dois
programas de Jobrotation comentados
neste artigo, produz seringas para
injecção de insulina aos diabéticos. Os
encargos salariais inerentes a esta
produção são pesados e, para a empresa,
a deslocação da indústria para países
com salários mais baixos seria uma perspectiva realista e com futuro. O projecto
ATTAK 98/AT/2279Medstyr 2 e os
ciclos de Jobrotation a ele associados
são motivados pela aposta de que este
tipo de postos de trabalho apenas poderá
permanecer na Dinamarca se, entretanto,
for possível romper com a clássica
organização do trabalho segundo o
modelo taylorista e se for organizada
uma produção em moldes flexíveis, com
trabalhadores qualificados e motivados.
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Condições para Jobrotation
na região de Roskilde

"Antes da emissão do pare cer do RAR, a empresa e o
centro de formação prepa ram uma proposta de
objectivos e programas para
os projectos de Jobrotation.
[...] O pedido só é submetido
ao RAR após todos os
participantes estarem de
acordo com o programa.."

Diversas condições gerais respeitantes
à região de Roskilde merecem ser
previamente descritas. Trata-se dos
procedimentos e dos critérios para a
aprovação dos projectos, dos elementos
de cálculo do orçamento dos projectos
e da distribuição das tarefas entre os
participantes nos programas de Jobro tation.
Procedimentos e critérios de
aprovação

Ao contrário de muitas outras regiões,
onde os programas de Jobrotation
podem ser aprovados por funcionários
do secretariado do Conselho, o Conselho
de Emprego da Região de Roskilde
(RAR)
decidiu que o processo de
Uma evolução deste tipo iniciou-se na
J
o
b
ro
t
a
t
i
on deve ser aprovado a nível
MM-BUID, em 1991, quando foram
2
p
o
l
í
t
i
c
o
.
introduzidos grupos de co-gestão na
empresa. Os trabalhadores da produção
foram organizados por grupos, de acordo Antes da emissão do parecer do RAR,
com funções e/ou tipos de produtos a empresa e o centro de formação
específicos, e assumiram a responsabili- preparam uma proposta de objectivos e
dade de contratar colegas, de realizar programas para os projectos de
certos controlos de qualidade, de plani- Jobrotation. Após a apresentação da
ficar uma pequena parte da produção, proposta e da sua discussão no seio do
etc. No início, estas medidas impulsiona- grupo de coordenação da rotação, o
ram o crescimento económico e aumen- centro de formação elabora um pedido
taram o bem-estar dos trabalhadores na de Jobrotation, entregue aos membros
empresa. Devido a circunstâncias inter- do grupo de coordenação sob a forma
nas e externas, esta evolução positiva em de anteprojecto, o que permite a
matéria de satisfação dos trabalhadores apresentação de sugestões de alteração
não pôde ser mantida. As partes interes- ou de correcção. O pedido só é
sadas no projecto acordaram o lança- submetido ao RAR após todos os
mento de um projecto de Jobrotation participantes estarem de acordo com o
destinado a revitalizar o processo de co- programa.
gestão. O primeiro programa teve um
carácter exploratório, dando indicações Os pedidos apresentados pelos membros
sobre as atitudes e as expectativas de do grupo de coordenação são elaborados
todos os trabalhadores em matéria de com base nas seguintes orientações:
trabalho e de cooperação no âmbito da
MM-BUID. O segundo programa teve a) o programa deve ser apoiado pela
um carácter mais concreto: ampliar o direcção da empresa e pelos reprenível de co-gestão real da empresa por sentantes dos trabalhadores;
parte dos trabalhadores da produção. Em
seguida começaremos por descrever as b) a componente do programa dedicada
condições de realização dos programas ao ensino deve ter por objectivo o increde Jobrotation na região de Roskilde e, mento das qualificações dos particinum segundo momento, a repartição de pantes (desempregados ou activos)
tarefas entre os participantes no projecto. enquanto trabalhadores da região;
Depois destacaremos as circunstâncias
particulares dos dois programas c) o programa deve dar uma oportunidarealizados na MM-BUID e, por fim, de de emprego temporário aos grupos
concluiremos com a discussão da especialmente atingidos pelo desemutilidade dos programas de Jobrotation. prego;

2) Veja-se a composição do RAR em:
http://roskilde.af.dk/reg_roskilde/rar/rar
liste.htm
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"No caso de formação para o
emprego de tipo privado, o
desempregado recebe um
salário fixado de acordo com
as convenções colectivas,
mas não adquire o direito a
prestações diárias. Por isso, o
sindicato está interessado em
que se realize uma formação
para o emprego no mais cur to espaço de tempo possível,
enquanto a empresa tem o
interesse contrário."

d) o programa deve aumentar as possibilidades de os desempregados encontrarem trabalho subsequentemente ao
Jobrotation;

conflito de interesses não foi significativo
no projecto em apreciação, uma vez que
a MM-BUID disponibilizou um generoso co-financiamento.

e) deve existir uma relação razoável
entre a formação para o emprego e a
colocação regular dos trabalhadores;

Contudo, no caso de outros projectos em
que a empresa não disponha de idênticas
reservas financeiras ou num futuro em
f) deve existir uma relação razoável entre que a motivação económica para lançar
o financiamento público e o co-finan- um programa de Jobrotation seja fortemente limitada, a questão da repartição
ciamento assumido pelo empregador.
entre o trabalho subsidiado (formação
O aspecto financeiro assume frequen- para o emprego) e o trabalho regular será
temente uma importância decisiva, de grande importância.
merecendo, por isso, um tratamento mais
pormenorizado.

"[...] a questão da repartição
entre o trabalho subsidiado
(formação para o emprego) e
o trabalho regular será de
grande importância."

Financiamento

Cooperação entre os
participantes no projecto

Os programas de Jobrotation são financiados por diversos fundos: co-financiamento estatal, regional e empresarial3.
Estes fundos devem financiar o conjunto
dos custos correspondentes aos centros
de formação, à totalidade do salário dos
trabalhadores da empresa durante o
decurso do programa e ao salário dos
desempregados que substituem os trabalhadores durante as acções de formação.
Aforma como se estrutura o referido cofinanciamento é seguidamente descrita.

Para o êxito de um projecto de Jobro tation é indispensável definir claramente
o seu sistema geral de organização, bem
como os papéis a desempenhar por cada
um dos participantes. Na região de
Roskilde, o Conselho Regional de Emprego, órgão gerido pelos parceiros
sociais, deve dar o seu acordo político a
cada projecto. Para conduzir o projecto,
é então designado um grupo de
coordenação.

O RAR contribui com os fundos destinados aos trabalhos preparatórios, à realização dos cursos, às licenças para formação na primeira fase do processo de substituição e à formação para o emprego na
segunda fase do processo de substituição.

Foram propostos numerosos modelos
para os grupos de coordenação dos
projectos de Jobrotation e adquiriu-se,
neste ponto, muita experiência. O
presente artigo foi elaborado pela
Divisão de Projectos e Desenvolvimento
da Associação para a Formação de
Trabalhadores (AOF), em colaboração
com a KAD e resume a experiência de
muitos anos neste campo.

Os trabalhadores da empresa beneficiam
de um subsídio VUS (apoio à formação
de adultos) ou de uma licença para
formação.
A empresa co-financia complementarmente os subsídios VUS e/ou as licenças
para formação de que beneficia o
trabalhador, até atingir a totalidade do
salário que este auferiria durante o
período de formação, bem como também se encarrega de pagar o salário (não
subsidiado) do trabalhador substituto
durante uma parte do período de
emprego (terceira fase).
No caso de formação para o emprego de
tipo privado, o desempregado recebe um
salário fixado de acordo com as convenções colectivas, mas não adquire o direito
a prestações diárias. Por isso, o sindicato
está interessado em que se realize uma
formação para o emprego no mais curto
espaço de tempo possível, enquanto a
empresa tem o interesse contrário. Este

3) As rotações a que se refere o presente
artigo foram indirectamente financiadas
pela UE, através dos fundos do ATTAK
destinados à planificação e à coordenação do projecto.
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Projectos de rotação e distribuição
responsabilidades
Grupo de coordenação
O grupo de coordenação deve ser considerado como o conselho de administração do
projecto, nele têm assento representantes
das diversas partes interessadas. O grupo
de coordenação define os objectivos gerais
e os critérios de sucesso do programa de
Jobrotation, ocupando-se de matérias
como a definição dos destinatários do
projecto, o desenvolvimento coerente da
vida profissional, a estruturação pedagógica dos cursos, a organização do
projecto e a escolha dos parceiros.
Na composição do grupo de coordenação figuram sempre representantes da
ou das empresas, do ou dos sindicatos,
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do serviço público de emprego e do
centro de formação. O grupo de coordenação pode deliberar a inclusão de
outros parceiros. Assume-se que a entidade responsável pela formação e que lidera o projecto é o contratante principal.
O grupo de coordenação reúne-se sempre que necessário e, pelo menos, uma
vez por trimestre.
Tarefas e responsabilidades do contratante principal, a divisão P&D da
AOF Greve
O contratante principal, a divisão de
Projectos e Desenvolvimento (P&D) da
AOF Greve, assume o secretariado do
grupo de coordenação e a gestão
corrente do projecto, em todas as suas
fases (preparação, realização e acompanhamento dos resultados). A divisão
P&D é também responsável pelo cumprimento dos objectivos do programa e,
caso se verifiquem divergências ou
problemas, informação em tempo útil
aos membros do grupo de coordenação e
às entidades exteriores ao grupo (RAR,
outras entidades co-financiadoras, representantes dos empresários, etc., em função do tipo do projecto).
As tarefas e as responsabilidades da
divisão P&D incluem o secretariado, a
convocação das reuniões, a proposta da
ordem de trabalhos, a presidência das
reuniões e a redacção das respectivas
actas.
Durante a fase de preparação, a divisão
P&D estabelece uma apresentação geral
do projecto para ser submetida ao grupo
de coordenação, o que implica que, relativamente ao conteúdo, aos grupos destinatários, ao financiamento do projecto,
etc., seja alcançado consenso entre as
partes interessadas, incluindo eventuais
entidades subcontratantes. A referida
divisão redige os pedidos de ajuda financeira necessários e acordados e estabelece
um plano de trabalho, organizativo e
financeiro, para o projecto, bem como um
calendário; elabora a documentação necessária para os grupos destinatários do
projecto e apoia o serviço de emprego e a
empresa ou as empresas durante as reuniões de informação; organiza cursos de
formação de acordo com os objectivos do
programa e segundo métodos pedagógicos adequados à satisfação das necessidades de formação do ou dos grupos-alvo.
Durante a fase de implementação,
compete à divisão P&D:
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a) apoiar a empresa ou as empresas na
administração do projecto e na gestão
dos respectivos subsídios;
b) assegurar a qualidade do ensino e a
gestão do projecto, o que significa, entre
outras coisas, recrutar gestores de
projecto e docentes qualificados, bem
como a coordenação de eventuais
entidades subcontratantes;
c) apresentar relatórios da evolução do
projecto, incluindo a sua avaliação; durante o período de formação dos trabalhadores substitutos, elaborar um relatório destinado a informar o grupo de
coordenação das ausências e abandono
destes trabalhadores;
d) assegurar a ligação – nos termos previamente acordados – entre a formação e
a vida profissional.
Durante a fase de acompanhamento
dos resultados, compete à divisão P&D:
a) proceder à avaliação do projecto,
eventualmente com o apoio de um avaliador externo; o relatório de avaliação
deverá basear-se nos objectivos e nos
critérios de sucesso do projecto;
b) apresentar uma proposta para acompanhamento e prosseguimento do projecto, para o/os local/locais de trabalho
interessados; esta proposta deve ser
apresentada em tempo oportuno, para
que possa ser assegurada a realização das
acções de formação contínua ou o seu
prosseguimento, no que respeita tanto
aos trabalhadores como aos locais de
trabalho no seu conjunto.
Tarefas e responsabilidades dos sindicatos membros do grupo de coordenação
Aos representantes
compete:

dos sindicatos

a) designar uma pessoa de contacto na
secção sindical e no fundo de desemprego para cada projecto, devendo essas
pessoas participar nas reuniões do grupo
de coordenação na fase de preparação do
projecto, bem como nas fases subsequentes, sempre que necessário;
b) proceder ao levantamento sistemático
e exaustivo dos desempregados eventualmente a contratar como trabalhadores substitutos;
c) participar nas sessões de informação
destinadas aos desempregados e aos
trabalhadores activos;
CEDEFOP
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d) reunir informação relevante (salárioshora, remunerações suplementares, horários de trabalho, etc.) para os desempregados e para os trabalhadores activos
aderentes;

e) procurar trabalhadores substitutos,
quer para a fase de arranque do programa, quer para o caso de desistências
ao longo da sua realização.

Desta descrição da repartição de tarefas
e
responsabilidades ressalta que o papel
e) difundir a informação respeitante aos
crucial
no desenvolvimento dos projeceventuais efeitos do programa (novo
cálculo dos salários, sistemas de incen- tos de Jobrotation é desempenhado pelo
tivos, remuneração de horas extraor- centro de formação. Contudo, a descridinárias, etc.) em relação aos aderentes. ção do papel atribuído ao sindicato pode
ser enganosa, caso se tenha em conta a
duração global do projecto, desde o iníTarefas e responsabilidades das em- cio até ao final. A função – absolupresas
tamente central – do sindicato precede as
medidas formais de criação dos
Às empresas compete:
programas de Jobrotation.
a) apresentar ao grupo de coordenação
os objectivos a curto e a longo prazo,
bem como os critérios de sucesso;
b) estabelecer o perfil das qualificações
dos trabalhadores substitutos, com apoio
de trabalhadores dos grupos em que
aqueles vão ser incluídos;

Realização do primeiro
programa de Jobrotation
Para quê um Jobrotation?

Os programas de Jobrotation analisados
no presente estudo de caso fazem parte
c) incluir os delegados dos trabalhadores de um projecto ATTAK mais vasto.
e eventualmente outros representantes Embora a acção de formação a realizar
dos grupos de trabalhadores directa- no âmbito deste projecto não tivesse de
ser obrigatoriamente concretizada nos
mente interessados no programa;
moldes do Jobrotation, a empresa tinha
três
motivos especiais para encarar o
d) fornecer, em tempo oportuno,
processo
de rotação como uma solução
informação relevante a todos os grupos
óbvia.
Em
primeiro lugar, a MM-BUID
de trabalhadores e aos delegados dos
trabalhadores directa ou indirectamente não podia permitir que a realização do
programa implicasse uma redução
interessados no programa;
significativa da produção. Dito de outra
e) assegurar a atenção da direcção forma, a empresa tinha necessidade de
relativamente ao projecto, de forma a recrutar mão-de-obra para colmatar o
vazio deixado pelos trabalhadores do
que este conte com o apoio da direcção
sector de produção que frequentavam as
geral da empresa.
acções de formação. Em segundo lugar,
a empresa podia obter uma ajuda
Tarefas e responsabilidades do serviço financeira (financiamento da formação
para trabalhadores e apoio à formação
público de emprego (AF)
para o emprego dos trabalhadores
desempregados)
caso realizasse o
Ao serviço público de emprego comprograma
de
formação
no âmbito do
pete:
Jobrotation. Em terceiro lugar, a
a) apoiar a empresa na definição do empresa encontrava-se numa fase de
perfil das qualificações dos trabalha- expansão e estava disposta a contratar os
trabalhadores substitutos no termo do
dores substitutos;
programa de Jobrotation. A empresa
assegurava
assim a possibilidade de
b) colaborar com os fundos de desemcontratar
a
mão-de-obra
cuja
prego adequados (municipais, etc.) na
qualificação
tinha
sido
parcialmente
selecção dos trabalhadores substitutos;
subsidiada.
c) convocar as sessões de informação e
suportar os respectivos encargos;
d) anunciar os programas de Jobrotation
nos meios de comunicação adequados;
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As vantagens para outros participantes no
projecto também eram evidentes. Para
além de estar especialmente interessada
em melhorar as qualificações dos seus
membros actuais e futuros, a KAD
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partilhava do mesmo interesse do serviço
público de emprego: dar a certos grupos
de desempregados, em situação precária,
a oportunidade de se inserirem no
mercado de trabalho. O serviço público
de emprego estava também interessado
em atingir determinados objectivos em
matéria de formação para o emprego,
enquanto a AFO ganhava a realização de
uma acção de formação suplementar: a
formação dos desempregados.
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dores, suscitando a sua participação num
programa que, a seu ver, irá beneficiar a
empresa. Mas o sindicato e a entidade de
formação podem prestar um grande
apoio à direcção no desempenho desta
sua tarefa. Aliás, os próprios sindicatos
consideram ser sua missão contrariar as
referidas resistências, a fim de que o
plano de formação global venha a incluir
os grupos de trabalhadores que se
encontram em situação precária.

"A rotação tinha dois objec tivos fundamentais: um
orientado para a empresa,
outro para os desemprega dos: [...] obter uma reserva de
pessoal para futuros traba lhos e acções de cooperação
no seio da MM-BUID [e] na
medida do possível, assegu rar a permanência no merca do de trabalho dos desempre gados que tinham actuado
como trabalhadores substitu tos."

Neste como em outros programas, para
além das sessões de informação, foram
utilizados estágios práticos para motivar
A rotação tinha dois objectivos fun- os trabalhadores. Os formadores/condamentais: um orientado para a empresa, selheiros que estão em contacto com os
outro para os desempregados.
estagiários ao longo da formação participam numa ou duas jornadas de trabaEm conformidade com o programa lho, como estagiários ligados à produATTAK, o objectivo consistia em obter ção. Para além de um melhor conheciuma reserva de pessoal para futuros mento da cultura da empresa, o formador
trabalhos e acções de cooperação no seio tem assim oportunidade de expor o plano
da MM-BUID, tendo em vista o do curso, as experiências por ele realiarranque de um processo destinado a zadas no contexto de idênticos programodificar a organização do trabalho na mas e o que, segundo ele, os trabalhaempresa, mediante uma co-gestão alar- dores podem lucrar com a formação.
gada e renovada.
Outra vantagem é a de que o formador
mostra um rosto humano. Ao entrar num
Em conformidade com os objectivos do contexto (o estágio) em que o formador
RAR, o programa devia, na medida do
é um recém-chegado que deve apelar ao
possível, assegurar a permanência no mersaber e à experiência dos trabalhadores,
cado de trabalho dos desempregados que
cria-se uma situação que dá aos trabalhatinham actuado como trabalhadores
dores da produção a oportunidade de
substitutos.
criar expectativas relativamente aos tempos de sala de aula diferentes daquelas
Motivação
que resultam dos anos de escolaridade da
Os programas de Jobrotation aqui sua infância. Convém sublinhar que as
descritos dirigem-se maioritariamente às experiências de motivação através de um
pessoas com uma formação escolar curta estágio são particularmente positivas. A
(sete a nove anos de escolaridade). Na única sombra neste quadro é que o
maior parte dos casos, este grupo estágio pode reforçar a tendência para a
destinatário não deseja participar em "fusão" entre a empresa e os formadoactividades de formação contínua. Algu- res/conselheiros, o que é susceptível de
mas pessoas pretendem simplesmente um dificultar o distanciamento crítico em
trabalho que não exija uma grande relação ao programa e à empresa (proactividade cerebral, outras receiam que os blemática bem conhecida e descrita em
trabalhadores substitutos sejam mais bem pormenor nos relatórios metodológicos
qualificados e que a empresa prefira sobre a investigação-acção).
contratá-los e, enfim, frequentemente há Embora o estágio prático seja um meio
quem se julgue demasiadamente velho frequentemente utilizado para motivar
para aprender qualquer coisa de novo. Em os trabalhadores, foi feito um esforço
muitos destes casos, tais atitudes são
especial neste programa, dado que a
devidas a más experiências vividas durantotalidade do pessoal da MM-BUID
te a escolaridade. Para que os resultados
(trabalhadores da produção, trabalhaprometidos pela formação contínua sejam
dores administrativos, técnicos e
alcançados importa combater a resistência
à formação, isto é, importa motivar as direcção) tinha de frequentar acções de
pessoas, levando-as a participar nas acções formação. Tratava-se, portanto, de um
grupo destinatário demasiado amplo
de formação contínua.
para poder ser abrangido por métodos
Em princípio, cabe à direcção da em- experimentados. Foram escolhidos
presa a tarefa de motivar os trabalha- grupos de apoio para os diversos gru-

Objectivos

"Em princípio, cabe à
direcção da empresa a tarefa
de motivar os trabalhadores,
suscitando a sua participa ção num programa que, a
seu ver, irá beneficiar a em presa."

"[...] os próprios sindicatos
consideram ser sua missão
contrariar resistências, a fim
de que o plano de formação
global venha a incluir os
grupos de trabalhadores que
se encontram em situação
precária."

"Neste como em outros pro gramas, para além das ses sões de informação, foram
utilizados estágios práticos
para motivar os trabalha dores."

CEDEFOP
45

FORMAÇÃO PROFISSIONAL Nº 24

REVISTA EUROPEIA

"O percurso de formação dos
trabalhadores substitutos
consistiu em seis semanas
consecutivas [...]. Aformação
assentava em três módulos.
No primeiro, os trabalhado res substitutos eram informa dos sobre as condições do
mercado de emprego e a
organização do trabalho sob
um ponto de vista próximo da
empresa [...]. No segundo
módulo, os trabalhadores
substitutos trabalharam num
projecto por eles escolhido
[...].O terceiro módulo acen tuava a cooperação e a
comunicação."

pos de pessoal, tais como trabalhadores
da produção, técnicos e trabalhadores
administrativos. Foi apresentado um
projecto sobre os objectivos e o conteúdo
do curso e, posteriormente, discutido
com grupos de apoio, ficando estes encarregados de transmitir a informação
sobre o programa do curso no seu
respectivo meio. Os grupos não foram
apenas informados dos objectivos e do
conteúdo, mas também participaram na
sua criação. Por um lado, esta opção
correspondia ao desejo de satisfazer, tão
concretamente quanto possível, as necessidades de formação do grupo destinatário e, por outro, permitia aos grupos de trabalhadores apropriarem-se da
actividade de formação.
O último aspecto positivo desta acção de
motivação assentava sobre o efeito de
"bola de neve" criado pelo rumor de que
se tratava de um bom programa de formação. Com a ajuda de representantes da
direcção e dos trabalhadores, conseguiuse constituir a primeira equipa (de um
total de oito), formada por pessoas cuja
resistência ao programa se traduzia num
saudável cepticismo. No termo da uma
semana de formação, quando essa equipa regressou à empresa e testemunhou
que o programa era positivo, a motivação aumentou visivelmente entre os
trabalhadores.
A acção de motivação acima descrita
respeita apenas aos trabalhadores permanentes da MM-BUID. A acção dirigida
aos trabalhadores substitutos era de mais
simples realização, talvez porque os desempregados não se encontram em condições de impor as mesmas exigências
quanto às actividades em que têm o
direito e o dever de participar. A motivação foi suscitada no decurso de três
sessões de informação (40 a 50 pessoas
por reunião) convocadas e presididas
pela AF, e nas quais também participaram representantes da empresa (chefe
de produção e delegado dos trabalhadores aderentes à KAD), do fundo de
desemprego da KAD e da entidade de
formação. Dos comentários feitos pelos
trabalhadores substitutos ressalta que o
factor de motivação mais importante era
constituído pelas boas perspectivas de
contratação a título permanente no final
do programa.

4) Para qualquer informação respeitante
às reflexões sobre o conteúdo e os
métodos, bem como aos resultados do
programa de JB veja-se o relatório de
avaliação de Medstyr 2 que pode ser
obtido junto dos autores do presente
artigo.

Realização
A análise do programa de formação dos
trabalhadores permanentes levar-nos-ia
CEDEFOP
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muito longe, uma vez que o objectivo e
o conteúdo eram demasiadamente específicos da empresa para poderem ser
aplicados de uma forma geral4. Contudo,
o mesmo não sucede no caso dos
trabalhadores substitutos.
O percurso de formação dos trabalhadores substitutos consistiu em seis
semanas consecutivas, agrupadas sob a
designação Evolução das condições de
trabalho da década de 50 à actualidade.
Esta abordagem foi escolhida para que
os trabalhadores substitutos pudessem
ter uma ideia mais exacta sobre a rapidez
com que se processaram as transformações das condições de trabalho e a
dinâmica da evolução.
A formação assentava em três módulos.
No primeiro, os trabalhadores substitutos
eram informados sobre as condições do
mercado de emprego e a organização do
trabalho sob um ponto de vista próximo
da empresa, por exemplo, as condições
do mercado de trabalho a três níveis:
regional, nacional e internacional. Anível
regional, um representante da AF veio
falar da actual situação do emprego na
região de Roskilde. Anível nacional, um
representante da KAD apresentou a
evolução do mercado de trabalho e o
modo como a KAD reagia a essa
evolução. A nível internacional, tomouse por ponto de partida um programa de
televisão sobre a posição da Dinamarca
no contexto do mercado de emprego
internacional. Questões como "Quais são
as qualificações pedidas?" ou "Quais são
os imperativos de competitividade que se
colocam à mão-de-obra na Dinamarca?"
ocuparam o primeiro plano.
O exame das condições do mercado de
trabalho tomava como ponto de partida as
tendências dominantes em matéria de
desenvolvimento organizacional das empresas na Dinamarca (a ideia que os sindicatos faziam do "trabalho fonte de desenvolvimento", comparada com uma abordagem mais orientada para os empregadores, a "organização aprendente").
No segundo módulo, os trabalhadores
substitutos trabalharam num projecto por
eles escolhido: A situação de um desem pregado em 1998. Os trabalhadores
substitutos apresentaram o seu trabalho
aos representantes da MM-BUID, da AF,
ou serviço de emprego, e do fundo de
desemprego, sob a forma de uma peça de
teatro.
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O terceiro módulo acentuava a cooperação e a comunicação. A formação
combinava, por um lado, exposições
sobre o processo de psicologia de grupo,
as formas de comunicação, os meios de
resolução de conflitos, e, por outro lado,
exercícios práticos de cooperação.
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pelo chefe de produção, pelo delegado
dos trabalhadores, por um trabalhador
permanente que, em anterior formação,
havia sido trabalhador substituto, e por
um trabalhador permanente de origem
libanesa. O objectivo era o de apresentar
aos potenciais trabalhadores substitutos
uma imagem tão ampla quanto possível
da empresa.

"A ideia que sustentava o
projecto Medstyr 2 era a de
aproximar a empresa e a
formação [...]. Os formado res foram associados à
empresa, levando a cabo um
período de estágio e reunindo
à sua volta os grupos do
projecto que puseram de pé o
segundo programa de forma ção. Os próprios trabalha dores da empresa, atendendo
ao apoio pedagógico presta do por aqueles, actuaram
como formadores no progra ma de formação."

Mudanças entre o primeiro
e o segundo programa de
Jobrotation

As sessões de informação desenrolaram-se da seguinte forma: a AF
introduzia o tema dos direitos e deveres
dos desempregados, a entidade de
Anível de procedimento, a realização do formação procedia à exposição de cada
segundo programa de Jobrotation desen- um dos elementos do programa de
rolou-se nos mesmos moldes do pri- formação (formação prévia, estágio de
meiro. Contudo, o procedimento adopta- formação, formação para o emprego e
do no recrutamento dos trabalhadores contratação a título permanente) e a
MM-BUID apresentava a empresa.
substitutos sofreu algumas alterações.
Mas o que sobretudo despertava a
Recrutamento dos trabalhadores atenção eram os testemunhos de
trabalhadores já empregados, após
substitutos
terem sido trabalhadores substitutos em
Após o primeiro programa de Jobro - anteriores programas.
tation, verificou-se uma acentuada
diminuição da taxa de desemprego na Após a sessão de informação, os desemregião de Roskilde. Ao mesmo tempo, os pregados deviam indicar se estavam
serviços de emprego mostraram-se ainda dispostos, ou não, a participar no programais renitentes em aceitar as raras ma de Jobrotation como trabalhadores
derrogações à regra segundo a qual os substitutos. Os que aderiam, eram
trabalhadores substitutos deviam ser sumariamente entrevistados por uma
recrutados entre os desempregados em comissão de trabalhadores da produção,
fase de reinserção. Estes dois factores, para avaliar se mereciam ser convocados
combinados com as regras aplicáveis às para uma entrevista na própria empresa.
acções de reinserção, entretanto tornadas Apesar destes amplos esforços, que se
mais exigentes, tiveram por efeito uma desenrolaram satisfatoriamente, na
forte redução, do primeiro para o opinião das entidades participantes no
segundo programa, do número de programa, apenas foi possível preencher
desempregados em condições de serem 17 das 18 vagas para trabalhadores
recrutados como trabalhadores substitu- substitutos.
tos. No âmbito de outro projecto, a AOF
Greve deparou-se com uma situação tão
Considerações finais
problemática que teve de o abandonar.
Perante esta situação, as entidades Que qualificações ou competências
participantes no programa consideraram foram adquiridas pelos trabalhaser necessário recorrer a outros meios dores?
para recrutamento de trabalhadores
substitutos. A AF estendeu a procura a A ideia que sustentava o projecto
outras regiões e convocou um maior Medstyr 2 era a de aproximar a empresa
número de sessões de informação (25 e a formação, a fim de levar os actores
pessoas no máximo). A apresentação da destes dois universos a responsabilidocumentação distribuída antes das zarem-se solidariamente pelo conjunto
sessões de informação foi visivelmente do programa de qualificação. Os formamelhorada em termos de texto e de dores foram associados à empresa,
paginação. O fundo de desemprego da levando a cabo um período de estágio e
KAD enviou a documentação junta- reunindo à sua volta os grupos do
mente com a factura das cotizações aos projecto que puseram de pé o segundo
associados desempregados. Para partici- programa de formação. Os próprios
par nas sessões de informação, a MM- trabalhadores da empresa, atendendo
BUID designou um grupo constituído ao apoio pedagógico prestado por
CEDEFOP
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"Do ponto de vista do
conteúdo e da pedagogia/me todologia, os projectos de
Jobrotation apresentam-se
sob formas muito variadas.
[...] O único denominador
comum dos projectos de
Jobrotation é o enquadra mento dado pelo modelo a
que obedecem."

aqueles, actuaram como formadores no
programa de formação.

Por via de regra, os formadores são
sempre os principais responsáveis por
aquilo que se passa na aula e a direcção
No segundo programa de formação, da empresa por aquilo que ocorre nesta.
obteve-se um êxito especial no que Isto coloca certas exigências às duas
respeita à transição gradual do trabalho partes no que respeita à sua participação
para a formação e desta novamente para e às prioridades estabelecidas. O futuro
o trabalho. Assim se confirmou a nossa nos dirá se a responsabilidade dos
tese de que os benefícios dos programas trabalhadores pela sua própria formação
de formação aumentam significati- será remetida para segundo plano face às
vamente quando se põem em prática tais suas reivindicações e às exigências da
processos.
direcção da empresa em matéria de
aumento de produtividade, o que, a
A análise dos resultados deste programa acontecer, terá como resultado o
de rotação não foi realizada nas con- esquecimento ou o abandono das novas
dições ideais, uma vez que o cumpri- competências, o melhor conhecimento
mento do prazo para entrega da avalia- da empresa, maior compreensão dos
ção do projecto implicou uma apreciação problemas de cooperação e vontade de
demasiadamente próxima do termo dos discutir, em conjunto, as mudanças e as
cursos de formação. Seja como for, melhorias de produção.
verificou-se que o desenvolvimento do
curso foi feito em conformidade com um Um programa de Jobrotation pode dar
projecto em que forma e conteúdo origem a ofertas especiais de
estavam orientados para a empresa e que formação?
a transição gradual dos trabalhadores foi
bem sucedida.
Do ponto de vista do conteúdo e da
pedagogia/metodologia, os projectos de
A questão da cooperação foi particu- Jobrotation apresentam-se sob formas
larmente crucial e as entidades partici- muito variadas. Podem ter este ou aquele
pantes procuraram, antes de mais, conteúdo, recorrer a este ou àquele
conhecer e compreender as causas dos princípio pedagógico de aprendizagem
problemas e a forma de os resolver. De ou abarcar períodos de curta ou longa
uma forma evidente, o curso suscitou duração. O único denominador comum
reflexões colectivas entre os trabalha- dos projectos de Jobrotation é o
dores da produção e, em menor grau mas enquadramento dado pelo modelo a que
em termos não desprezíveis, reflexões obedecem. Importa, assim, concentrar a
pessoais sobre o futuro da empresa.
atenção nesse enquadramento e colocar a
seguinte questão: os projectos de
Um em cada quatro estagiários sente uma Jobrotation constituem uma oportunidadiferença positiva: uma mais estreita de para realizar programas de formação
cooperação e um melhor diálogo com contínua não incluídas noutras ofertas de
outros grupos da empresa. Uma boa parte formação contínua?
desses estagiários considera que a
situação melhorou significativamente. O Aqueles que realizaram estes projectos
incremento do nível de informação podem responder com um "sim"
reflecte-se nas respostas dadas às per- prudente a esta questão. Prudente,
guntas sobre o processo de desenvol- porque é sempre possível afirmar que a
vimento: 87% dos inquiridos demons- oferta de formação será realizada sem o
traram um melhor conhecimento. O apoio financeiro e organizacional que o
desejo de se manter informado aumentou modelo de Jobrotation implica. Contude um modo evidente, sendo de notar que do, estamos convencidos de que a maior
a satisfação no trabalho passou a parte dos numerosos programas de
depender da circunstância de o traba- Jobrotation em que participámos como
lhador se encontrar, ou não, associado ao principais responsáveis não se teriam
desenvolvimento dos produtos (65%). O realizado se a empresa ou as empresas
empenhamento dos trabalhadores da participantes não tivessem recebido uma
produção é tão importante que cerca de substancial ajuda financeira. A este
metade deles pensa que poderiam propósito, é imprescindível mencionar
contribuir ainda mais para a melhoria da que os grupos destinatários dos nossos
produção. Por outras palavras, existe um programas eram maioritariamente forpotencial que os cursos de formação mados por mulheres não qualificadas.
ajudaram a desenvolver.
Neste caso, os destinatários são, quase
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por definição, ameaçados de exclusão no
mercado de trabalho e, paradoxalmente,
apenas beneficiam de uma magra fatia
das ajudas públicas (e privadas). Assim,
existem três argumentos a favor do
Jobrotation como enquadramento para
os programas de formação contínua.
Os programas de Jobrotation são um
instrumento (entre outros) especialmente
adequado para operar mudanças
organizacionais nos locais de trabalho.
Verificámos que um maior nível de
formação favorece as mudanças no
sentido de uma estrutura horizontal na
empresa e de um acréscimo de autogestão entre os trabalhadores da produção.
Não basta que umas quantas pessoas
recebam formação contínua pertinente:
os demais trabalhadores devem
encontrar um novo equilíbrio face a uma
mudança que a todos diz respeito. O
modelo de Jobrotation dá a possibilidade
de não circunscrever a oferta de formação a algumas pessoas, mas antes de
a propor ao conjunto dos trabalhadores.

REVISTA EUROPEIA

nos cursos de formação destinados aos
trabalhadores permanentes. Durante os
cursos, os trabalhadores substitutos
suscitavam uma certa simpatia, uma vez
que, como recém-chegados, sempre se
admiravam com as frequentes reacções
do género "sempre fizemos assim",
típicas de qualquer cultura de empresa.
Ser novo e inexperiente, considerado em
alguns contextos como um inconveniente lamentável, foi, afinal, apresentado
como um recurso negligenciado. A todos
os trabalhadores substitutos que
participaram nos programas foi
oferecido um contrato de trabalho e a
maior parte deles ainda hoje continua a
trabalhar na empresa.

[...] "existem três argumen tos a favor do Jobrotation
como enquadramento para
os programas de formação
contínua."

"Os programas de Jobrotation são um instrumento [...]
especialmente
adequado
para operar mudanças orga nizacionais nos locais de
trabalho."

O modelo de Jobrotation tem por
finalidade responder a necessidades
específicas de formação e, consequentemente, dá lugar a soluções de formação
flexíveis. Os programas acima descritos
são disso um exemplo. Dificilmente será
possível incluir estas acções na
planificação de cursos de formação para
o emprego (AMU) ou das escolas
Caso sejam concebidos de uma forma técnicas. Numa época em que as
correcta e com o requerido apoio por empresas consideram a flexibilidade
parte dos empresários, os projectos de como um parâmetro essencial para a
Jobrotation podem ser uma via para a competitividade, é razoável colocar esta
reinserção no mercado do trabalho de mesma exigência às prestações dos
pessoas fortemente afectadas pelo estabelecimentos de formação. O
desemprego. Nos programas de Jobro - Jobrotation constitui uma oportunidade
tation anteriormente examinados, os para satisfazer necessidades específicas
trabalhadores substitutos participaram de formação.

[...] "os projectos de
Jobrotation podem ser uma
via para a reinserção no
mercado do trabalho de
pessoas fortemente afectadas
pelo desemprego."

[O] "Jobrotation tem por
finalidade responder a
necessidades específicas de
formação e, consequente mente, dá lugar a soluções de
formação flexíveis."
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Sørensen
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Dinamarca

As experiência da Alemanha
e da Dinamarca

O Jobrotation caracterizase pela flexibilidade dos
instrumentos que utiliza.
Desde o início, os seus
"inventores" dinamarqueses alertaram contra a
tentação de ver nele um
"modelo" de política de
emprego ou de qualificação. Pelo contrário, este
sistema combina criativamente a formação de
competências profissionais
com a criação de empregos
e de opções de financiamento, de modo a encontrar o equilíbrio entre os
múltiplos objectivos das
empresas, dos trabalhadores e dos desempregados,
em termos de mercado de
emprego e de formação
profissional, desde que
exista o quadro estrutural
adequado.

Introdução
Antes da unificação da Alemanha, já era
evidente que o desemprego não constituía apenas um problema temporário
provocado por factores económicos. O
processo de adaptação estrutural,
acompanhado da supressão massiva de
postos de trabalho, tinha-se tornado,
manifestamente, um corolário inevitável
da concorrência mundial.
As exigências das empresas, que
reclamam por formas de trabalho mais
flexíveis e por uma maior mobilidade
dos trabalhadores, são encaradas de
forma cada vez mais pacífica pela
sociedade, que vê nelas o "preço" a pagar
por uma melhor participação na
concorrência mundial.

Uma análise das estatísticas do mercado
de emprego mostra à evidência que a
taxa de desemprego só pode diminuir se
for combatido o desemprego de longa
duração.
Nos últimos anos, os responsáveis
políticos reconheceram que o conceito
de Jobrotation aqui descrito, com origem na Dinamarca, propõe uma estrutura de transição para o emprego que
alia, de modo flexível, os efeitos em
termos de políticas de emprego, tempo
de serviço e formação profissional.
Também a Comissão Europeia sublinhou, nas suas linhas de orientação para
o emprego, que o Jobrotation constituía
um modelo de boa prática internacionalmente reconhecido, podendo servir
para melhorar tanto as hipóteses de
emprego dos activos como as possibilidades de inserção ou de reinserção dos
desempregados.

Todos os conceitos da actual política do
mercado de trabalho, que prevêem um
apoio activo ao emprego e a activação ou
a reactivação dos desempregados, O Jobrotation caracteriza-se pela flexipartem do princípio de que os empregos bilidade dos instrumentos que utiliza.
remunerados têm futuro. Ora a política Desde o início, os seus "inventores"
de pessoal adoptada por muitas empresas dinamarqueses alertaram contra a
particularmente
afectadas
pela tentação de ver nele um "modelo" de
globalização e pelas megafusões revela política de emprego ou de qualificação.
claramente que nunca foi tão difícil Pelo contrário, este sistema combina
como agora garantir a um trabalhador o criativamente a formação de competênacesso a um emprego ou a estabilidade cias profissionais com a criação de
no que já possui. Por isso, o estatuto do empregos e de opções de financiamento,
emprego face à participação do de modo a encontrar o equilíbrio entre os
indivíduo na sociedade e no consenso múltiplos objectivos das empresas, dos
trabalhadores e dos desempregados, em
social tem tendência a aumentar.
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termos de mercado de emprego e de
formação profissional, desde que exista
o quadro estrutural adequado.
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permitir que os trabalhadores beneficiassem de "licenças para formação".

"[...] mais de 60% dos
desempregados que foram
chamados para substituir
trabalhadores em formação
arranjaram logo a seguir um
emprego permanente."

Esta tendência foi apoiada por diversos
acordos colectivos. No início dos anos
Jobrotation e política activa 90, em certos países europeus, alguns
grandes sindicatos conseguiram que os
de emprego na Dinamarca
trabalhadores pudessem beneficiar de
uma ou duas semanas de licença por ano
Nos últimos anos, 1,3% da população para fazerem formação. Os parceiros
activa e 3% dos desempregados partici- sociais também recomendaram a criação
param, na Dinamarca, em programas de de comissões de formação nas empresas
rotação emprego-formação, no âmbito para promover a planificação das acções.
de programas de Jobrotation. Esses
programas, como se depreende, têm uma Esta evolução, nomeadamente a combiimportância relativamente grande no nação de dispositivos legislativos e de
contexto da política activa de emprego. regras fundamentadas em acordos colecÉ certo que não se deve sobrevalorizar o tivos em benefício tanto dos trabalhapapel do Jobrotation na diminuição do dores activos como dos desempregados,
desemprego no país, que passou de 12% constituiu o ponto de partida do modelo
(300 000 pessoas), em 1993, para menos de Jobrotation, que só foi reconhecido
de 6% em 1999. Mas não há dúvida que em 1994.
contribuiu para esta diminuição, pois
mais de 60% dos desempregados que
foram chamados para substituir trabalhadores em formação arranjaram logo a O modelo de base do
seguir um emprego permanente.
Jobrotation
O contributo do Jobrotation para o
crescimento do emprego na Dinamarca
deve, antes de mais, ser considerado do
ponto de vista do seu significado
histórico. No final dos anos 80, o desemprego era elevado e parecia inevitável
um novo agravamento. Esta situação deu
origem a uma multiplicidade de iniciativas, que punham em causa o facto de os
beneficiários do subsídio de desemprego
permanecerem num estado de espera
permanente e inútil, uma vez que a
situação persistente de inactividade lhes
proporcionava escassas possibilidades
de trabalho.
Como alternativa, considerou-se que
seria preferível que os desempregados
participassem em programas de
formação profissional a tempo completo.
Mas os políticos dinamarqueses tinham
como objectivo melhorar as qualificações do conjunto da população activa,
para que fosse possível vencer os
desafios colocados pelas novas tecnologias da informação e da comunicação e
pela concorrência internacional cada vez
mais agressiva. Por isso, também incluíram na agenda política o aumento da
participação dos trabalhadores com
emprego nos programas de formação
contínua. Foram, igualmente criados
instrumentos de financiamento para

A ideia que está na base do modelo de
Jobrotation consiste em dar às pessoas
que têm um emprego a oportunidade de
frequentarem formação profissional
contínua, sendo durante esse período
substituídas por desempregados, que,
deste modo, terão a possibilidade de
fazer uma experiência laboral. O diagrama 1 que se apresenta a seguir ilustra
este princípio básico.
O aspecto mais convincente deste princípio reside na capacidade de adaptação às
mais diversas condições. Permite combinar, pelo menos em parte, os objectivos
da política de emprego com os das
políticas do mercado de trabalho, da
formação contínua e das empresas,
inicialmente muito heterogéneos e até,
em certos casos, contraditórios.

"O aspecto mais convincente
deste princípio [Jobrotation]
reside na capacidade de
adaptação às mais diversas
condições. Permite combi nar, pelo menos em parte, os
objectivos da política de
emprego com os das políticas
do mercado de trabalho, da
formação contínua e das
empresas, inicialmente muito
heterogéneos e até, em certos
casos, contraditórios."

A lista abaixo apresentada constitui um
exemplo da possibilidade de conciliação
desses objectivos pela utilização do
modelo de Jobrotation:
Vantagens para as empresas:
a) os trabalhadores adquirem competências profissionais e uma maior motivação;
b) as perdas de produção durante a
ausência dos trabalhadores em formação
são poucas ou nenhumas;
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Quadro 1

O princípio do Jobrotation
Planeamento
de formação
qualificante

Empregados:

Participação
em programas
de formação

Aplicação no posto de trabalho,
melhoria das perspectivas de
carreira profissional

Objectivos
das empresas

Desempregados:

Formação/colocação
e selecção

Trabalho
em empresa
como "substituto"

Emprego permanente
ou
melhores perspectivas
de emprego graças à experiência
prática adquirida

Fonte: Jobrotation in Deutschland, Eine bundesweite Auswertung. Pub. Adapt. Bowel.

"A experiência dinamar quesa demonstrou que nem
sempre é possível conciliar
objectivos tão diversos."

c) o índice de rotação do pessoal e as
faltas por doença diminuem;

c) deixam de ser desempregados durante
um certo tempo;

d) a produtividade aumenta e a qualidade
e a competitividade da empresa melhoram;

d) as suas perspectivas de inserção ou de
reinserção profissional melhoram.

Aexperiência dinamarquesa demonstrou
que nem sempre é possível conciliar
objectivos tão diversos1. Existem diferenças fundamentais tanto na organização e nas finalidades dos projectos,
como nas motivações e nas expectativas
Vantagens para os trabalhadores:
dos interessados. Era importante que as
empresas mantivessem contactos estreia) a formação contínua contribui para tos com os organismos de formação, os
melhorar a posição dos trabalhadores no serviços públicos de emprego e os
mercado de emprego;
sindicatos da região. O número de
substitutos ao abrigo deste projecto foi
b) os trabalhadores tornam-se mais duas vezes mais elevado nas empresas
flexíveis, adaptam-se melhor e ganham públicas do que nas empresas privadas, e
mais gosto pelo trabalho;
o maior êxito verificou-se, particularmente, nas médias empresas (100 a 200
c) o grau de satisfação no trabalho trabalhadores). Também houve um eco
aumenta.
muito positivo nas empresas que
tomaram voluntariamente a iniciativa de
Vantagens para os desempregados participar no projecto e já possuíam uma
contratados como substitutos:
estratégia própria de formação contínua.
A melhor relação entre o número de
a) os desempregados adquirem qualifi- trabalhadores em licença de formação e
cações suplementares;
o número de substitutos foi de 4 para 1,
sobretudo quando o período de
b) adquirem uma experiência profis- substituição foi precedido de um longo
sional e podem estabelecer uma rede de período de formação prévia dos
contactos;
substitutos.
e) a contratação de um substituto evita os
longos e dispendiosos processos de
selecção de trabalhadores e de posterior
familiarização destes com a empresa.

"O número de substitutos ao
abrigo deste projecto foi duas
vezes mais elevado nas
empresas públicas do que
nas empresas privadas, e o
maior êxito verificou-se, par ticularmente, nas médias em presas (100 a 200 trabalha dores)."

1) Cf. a avaliação de 26 projectos
dinamarqueses de JB pelo DTI (Instituto
Dinamarquês de Tecnologia), efectuada
em Março de 1999.
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Perspectivas para os
trabalhadores substitutos
O Jobrotation permite combinar dois
objectivos, em geral, abordados separadamente noutros países: formação profissional dos trabalhadores e inserção ou
reinserção dos desempregados.

REVISTA EUROPEIA

Um dos aspectos fundamentais do
Jobrotation é o reconhecimento da necessidade de se assegurar de modo sistemático a qualificação dos substitutos.
Estes últimos devem ter a possibilidade
de receber, no final da formação e do
período de substituição, um certificado
reconhecido. Isto implica um desafio
complexo para os organismos de formação, que devem estruturar a respectiva
oferta de formação de modo a que esta
inclua nos programas de formação as
tarefas a executar durante o período de
substituição. O resultado global assim
atingido apresenta um interesse prático e
os conhecimentos adquiridos poderão
ser aplicados em empregos futuros.

"Quanto maior é o potencial
(inexplorado) de qualifica ção dos desempregados inter venientes, mais eficaz se tor na o Jobrotation. Só nestas
circunstâncias os desempre gados poderão substituir os
trabalhadores que ocupam
posições-chave dentro da
empresa."

O projecto oferece aos substitutos a oportunidade de interromperem, por um
período determinado de tempo, a
situação de desemprego e de adquirirem
uma experiência profissional e uma rede
de contactos. A preparação para a substituição permite-lhes adquirir competências suplementares. As experiências da
Dinamarca e da Alemanha demonstraram
que o Jobrotation aumentava considera- Jobrotation na Alemanha
velmente as hipóteses de inserção ou de
O primeiro projecto de Jobrotation, na
reinserção no mercado de emprego.
Alemanha, teve lugar em Berlim, tendo
Ainserção (ou a reinserção) pode assumir sido lançado em 1996, pela SPI Service
duas formas: ou o substituto recebe uma Gesellschaft, no âmbito da iniciativa
proposta de emprego após o regresso do comunitária ADAPT. O objectivo contrabalhador efectivo, ou a experiência sistia em fornecer formação contínua aos
adquirida durante o período de substi- trabalhadores das pequenas e médias
tuição aumenta as suas hipóteses de empresas que, por razões inerentes à próencontrar emprego noutro local. O pria empresa, dificilmente podem ausenprimeiro relatório nacional de avaliação tar-se para frequentar uma formação
do projecto de Jobrotation dá conta da prolongada de seis meses a um ano. Na
primeira acção realizada, houve cerca de
situação dos antigos substitutos2.
120 participantes a frequentar programas
Há três aspectos das experiências de formação contínua, enquanto outros
realizadas até agora que desempenham tantos desempregados asseguraram as
um importante papel na avaliação da substituições correspondentes, depois de
terem frequentado um programa de
eficácia do Jobrotation.
formação profissional contínua.
O modelo de Jobrotation não é uma
panaceia que permite reabsorver o desemprego massivo. Dada a complexidade desta questão, o sucesso do
programa depende, mais do que no caso
de outros sistemas, do exacto ajustamento da sua concepção às expectativas
de todos os interessados (empresas,
trabalhadores necessitados de formação,
trabalhadores substitutos e instituições
de formação e de emprego).
Quanto maior é o potencial (inexplorado) de qualificação dos desempregados
intervenientes, mais eficaz se torna o
Jobrotation. Só nestas circunstâncias os
desempregados poderão substituir os
trabalhadores que ocupam posiçõeschave dentro da empresa. Doutra forma,
apenas poderão ocupar lugares no
escalão inferior da cadeia de processos
da empresa e, nesse caso, a formação
será menos eficaz.

Depois deste primeiro projecto em
Berlim, o Jobrotation conheceu na
Alemanha uma considerável expansão3.
Actualmente, encontram-se em fase de
execução vinte e cinco projectos, nos
quais participam ou se prevêem participar todos os Länder. Aduração dos projectos vai de seis a trinta e nove meses.
Participam nestes projectos 740 pequenas
e médias empresas, 2032 trabalhadores
obtiveram uma licença de formação,
tendo sido recrutados 968 substitutos.
A duração média da formação contínua
proposta aos trabalhadores era de 6,7
semanas. Em relação aos conteúdos,
57% incidiam sobre matérias especializadas e 43% sobre temas interdisciplinares. Os substitutos frequentaram uma
média de 14,3 semanas de formação
profissional e trabalharam, em média,
10,8 semanas.

2) Gabinete de apoio ao programa
ADAPT, integrado no Bundesansalt für
Arbeit (Instituto Federal de Emprego),
(publ.)a rotação do trabalho in
Deutschland – Eine bundesweite Aus wertung. Bona/Berlim, 2000. .
3) As informações aqui incluídas
baseiam-se no relatório de avaliação
citado na nota 1.
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"A execução de um projecto
de Jobrotation suscita um
problema fundamental: o
financiamento. O enquadra mento é mais complicado na
Alemanha do que na Dina marca ou em qualquer outro
país escandinavo."

A execução de um projecto de Jobro tation suscita um problema fundamental:
o financiamento. O enquadramento é
mais complicado na Alemanha do que na
Dinamarca ou em qualquer outro país
escandinavo. É necessário clarificar e
resolver cinco questões relacionadas
com o financiamento por meio da
combinação de complexos sistemas de
financiamento, para custear:

O futuro do Jobrotation na
Dinamarca (problemas e
perspectivas)

O mérito do Jobrotoation como instrumento de luta contra o desemprego depende, essencialmente da situação
económica das empresas participantes e
da respectiva política de pessoal. A
questão consiste em saber se uma dada
a) a gestão dos projectos;
empresa está interessada em integrar
b) a formação contínua dos trabalha- desempregados ou unicamente em proporcionar formação contínua ao seu pródores em licença para formação;
prio pessoal. Neste último caso, só admic) os salários dos trabalhadores em tirá desempregados para substituírem os
formação;
trabalhadores em formação. No passado,
estas duas estratégias foram aplicadas
d) a formação preparatória dos substi- nas empresas dinamarquesas. A proportutos;
ção de substitutos relativamente ao
número
de empregados é reveladora da
e) os subsídios aos trabalhadores substiestratégia
predominante da empresa.
tutos.
Quanto maior é o número de substitutos
Nos projectos realizados na Alemanha, em relação ao número de trabalhadores
cerca de 69% dos recursos destinados a em licença para formação, maior a
financiar a respectiva gestão provinha do predominância na empresa do objectivo
Fundo Social Europeu. Houve também "formação da mão-de-obra". Na Dinaoutros recursos financeiros procedentes marca, até meados dos anos 90, a relação
dos Länder e dos organizadores dos era de um trabalhador substituto para
projectos. A formação contínua dos dois trabalhadores; nos finais dos anos
trabalhadores era financiada em cerca de 90, era de um para quatro.
80% pelo Fundo Social Europeu. Em
20% dos projectos, foram as empresas Esta tendência indicia uma mudança nas
participantes que tomaram a seu cargo o prioridades das empresas que recorrem
custo integral da formação contínua.
ao Jobrotation. Estas estão mais
interessadas em proporcionar a um
Em todos os casos, os salários dos grande número de trabalhadores a
trabalhadores em licença para formação aquisição de qualificações específicas e
continuaram a ser pagos pelas entidades interdisciplinares, próprias da empresa,
empregadoras.
em programas de curta duração, do que
em permitir que o seu pessoal não
Os custos da formação dos substitutos e qualificado melhore as respectivas
os respectivos subsídios eram financia- competências.
dos, principalmente, pelos orçamentos
previstos no Código da Segurança Social No entanto, este facto não explica a
(SGB III). De acordo com a situação
actual tendência observada nos projectos
daqueles e a natureza das acções, os
de
Jobrotation, na Dinamarca.
substitutos recebiam ou um subsídio de
desemprego ou um subsídio de solidariedade ou ainda um subsídio de subsistên- A diminuição do interesse pelo Jobro cia e, em certa medida (cerca de 10 a tation também pode ser interpretada
15% para cada caso), esses subsídios como resultado de uma redução da taxa
eram reforçados com apoios da União de desemprego no país, a ponto de se
Europeia e com apoios previstos na falar actualmente de um "estranguBundessozialhilfegesetz (Lei Federal lamento" e de se lamentar uma falta geral
de mão-de-obra competente e para um
sobre a ajuda social).
emprego de carácter permanente.
A complexidade do financiamento mostra que, quando os subsídios europeus Em relação ao modelo de Jobrotation, os
forem suprimidos, o Jobrotation só empresários censuram agora os serviços
conseguirá sobreviver se funcionarem à de emprego por estes não serem capazes
escala nacional as condições prévias de encontrar desempregados suficientenecessárias (leis e regulamentos).
mente qualificados e motivados para

"Na Dinamarca, até meados
dos anos 90, a relação era de
um trabalhador substituto
para dois trabalhadores; nos
finais dos anos 90, era de um
para quatro."

"Estas [as empresas] estão
mais interessadas em pro porcionar a um grande
número de trabalhadores a
aquisição de qualificações
específicas e interdisciplina res, próprias da empresa, em
programas de curta duração,
do que em permitir que o seu
pessoal não qualificado me lhore as respectivas compe tências."
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assegurarem as substituições. Ao mesmo
tempo, a situação actual do mercado de
emprego é tal que se torna particularmente difícil para as empresas encontrar
pessoal qualificado. Portanto, de uma
maneira geral, as empresas visam prioritariamente melhorar as qualificações do
conjunto do respectivo pessoal.
Com esta estratégia, as empresas
podem continuar a recorrer ao modelo
de Jobrotation, mas em moldes em que
a relação entre trabalhadores efectivos
e substitutos é de cinco para um. No
entanto, a situação do emprego não
deve tornar-se tão "boa" que seja impossível encontrar substitutos qualificados. Importa notar também que, na
Dinamarca, o equilíbrio entre os
diferentes objectivos do Jobrotation
está a alterar-se, pois os objectivos da
política industrial estão a suplantar os
da política de emprego.
Embora o Jobrotation continue a
permitir a aquisição de qualificações,
assiste-se, contudo, a um afastamento
em relação ao objectivo igualitário de
uma formação profissional para os
desempregados e para os trabalhadores
não qualificados, em benefício de uma
oferta de formação contínua para todos
os trabalhadores, sem ter em conta as
diferenças de nível educativo e de
qualificações anteriormente adquiridas.
Pode, pois, dizer-se que, pelo menos no
que diz respeito a este instrumento de
política de emprego, a Dinamarca está
a afastar-se da sua política de formação
igualitária, garantida pelo Estadoprovidência, para se voltar para
objectivos mais orientados para as
empresas e para a concorrência.
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era o primeiro Land a passar da fase de
experimentação do modelo de Jobro tation à sua aplicação regular. A ministra
do Trabalho do Land fez saber que o
enorme êxito desta abordagem tinha
convencido todos os interessados a convertê-la numa oferta regular. Decisivo
para a sua institucionalização como
programa regular foi o facto de ter sido
assumido pelo Land o pagamento de
metade dos custos da formação contínua
dos trabalhadores em licença para
formação, isto é, os custos que, na fase
de experimentação, eram assumidos pela
UE.

"[...] pelo menos no que diz
respeito a este instrumento de
política emprego, a Dina marca está a afastar-se da
sua política de formação
igualitária, garantida pelo
Estado-providência, para se
voltar para objectivos mais
orientados para as empresas
e para a concorrência."

"[...] é importante passar em
revista todas as experiências
dos projectos-piloto, pois
podem proporcionar um pa norama das principais insu ficiências da formação contí nua na Alemanha."

Embora este primeiro passo seja
animador, tanto mais que, certamente,
não deixará de fazer escola nos outros
Länder, é importante passar em revista
todas as experiências dos projectospiloto, pois podem proporcionar um
panorama das principais insuficiências
da formação contínua na Alemanha.
Aregulamentação relativa à licença para
formação é inadequada e restritiva. É por
isso que, desde há décadas, não se
consegue tirar todo o proveito das
possibilidades que as disposições legais
oferecem, estejam elas contidas na
legislação ou nas convenções colectivas.

"A regulamentação relativa
à licença para formação é
inadequada e restritiva."

As estruturas de financiamento da
formação profissional contínua, em
particular nas empresas, são também
inadequadas e restritivas. Durante anos,
caracterizaram-se por uma divisão da
formação contínua por áreas, o que
reflectia as pretensões das grandes
associações profissionais, desejosas de
serem os "representantes exclusivos" dos
respectivos sectores para todas as
questões relacionadas com a formação
contínua nas empresas, e pela persistente
falta de participação dos poderes
O futuro do Jobrotation na públicos.
Os Países Baixos, muitas vezes
Alemanha (problemas e
elogiados como um enclave que se
distinguia por uma sã cooperação e um
perspectivas)
grande sentido de responsabilidade dos
Depois de uma experiência de quase parceiros sociais, com os numerosos
cinco anos, na Alemanha, pode afirmar- fundos sectoriais de formação contínua,
se que o modelo de Jobrotation não dispõem de um instrumento eficaz para a
resultou, ou por não se adequar a este realização de projectos de Jobrotation.
país, ou por ser necessário criar as Na Alemanha, os acordos concluídos no
condições prévias requeridas para a sua quadro das convenções colectivas, em
determinados domínios, e as emendas à
efectivação.
Betriebsverfassungsgesetz (Lei sobre a
No final de Março, a agência de notícias organização interna das empresas),
tornar-se
instrumentos
alemã (Deutsche Presseagentur) anun- poderiam
ciou que a Renânia do Norte-Vestefália eficazes de aplicação do Jobrotation.

"As estruturas de finan ciamento da formação pro fissional contínua, em parti cular nas empresas, são tam bém inadequadas e restri tivas."
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"É necessário introduzir mu danças [...] a fim de melhorar
o estatuto dos trabalhadores
substitutos [...] e propor in centivos financeiros razoá veis [...]"

É necessário introduzir mudanças no
SGB III a fim de melhorar o estatuto dos
trabalhadores substitutos e propor aos
desempregados incentivos financeiros
razoáveis, sob a forma de subsídios
suplementares, de forma a estimulá-los a
trabalharem como substitutos.

Hoje em dia, com as perspectivas favoráveis de ampliação do Jobrotation e
com o seu uso praticamente institucionalizado, torna-se particularmente importante organizar estruturas destinadas a
facilitar o rápido desenvolvimento de
projectos adequados de Jobrotation. É
necessário que se criem redes regionais
Importa suprimir os obstáculos ao Jobro - operacionais em que as associações
tation e que resultam do co-financia- profissionais, as câmaras, os centros de
mento da União Europeia. As condições emprego e os serviços sociais, os
de atribuição dos apoios reduzem a parceiros sociais, os organismos de
flexibilidade de utilização das oportuni- formação e, bem entendido, as empresas,
dades existentes. Por exemplo, o facto de possam trocar regularmente experiências
se restringir às pequenas e médias em- e tomar a iniciativa de novas acções. A
presas impede a sua aplicação nas em- questão consiste em saber se será
presas que têm experiência em matéria possível aumentar a eficácia da prática
de integração do desenvolvimento da de substituição de trabalhadores, criando
própria organização com o do pessoal e uma reserva de potenciais trabalhadores
a formação profissional, e que estariam substitutos e dando-lhes formação
em melhores condições para propor aos qualificante com vista à sua colocação
substitutos um emprego fixo.
no futuro.

"Importa
suprimir
os
obstáculos ao Jobrotation
[...]"

"[...] torna-se particular mente importante organizar
estruturas destinadas a faci litar o rápido desenvolvi mento de projectos adequa dos de Jobrotation."
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Conclusão
A compilação de artigos que apresentámos no presente número da Revista
Europeia não esgota, evidentemente, a
questão do Jobrotation.

permite encontrar uma solução para o
desemprego de longa duração das
pessoas com um baixo nível de
qualificação, nem como um simples
instrumento de formação contínua que
Apenas com duas excepções (Athana- permite que as empresas mantenham e
sios Papathanassiou e Patrick Guilloux), ampliem as competências do respectivo
todos os artigos são da autoria de dina- pessoal sem, com isso, diminuir o ritmo
marqueses e de alemães, que apresentam da produção. O Jobrotation é, na
as respectivas experiências e opiniões realidade, um instrumento que
sobre o Jobrotation, muito embora este estabelece a ligação entre a política de
modelo seja praticado em 14 dos 15 formação e a política do emprego; é um
países da UE. Aassociação europeia EU instrumento que permite encontrar uma
JobRotation, que reúne uma grande par- solução não conservadora para a grande
te das organizações que promovem na questão da relação entre a formação e o
Europa o Jobrotation e que, desde 1996, emprego; e é um instrumento
com o apoio de financiamentos euro- suficientemente versátil para se adaptar
peus, tem contribuído para a divulgação tanto às grandes como às pequenas
deste instrumento, milita a favor do empresas, tanto aos trabalhadores
modelo, sem qualquer fanatismo ou qualificados como aos trabalhadores
sectarismo. Esta associação tem, eviden- com baixos níveis de qualificação, tanto
temente, um sítio na Internet (<http:// aos sectores industriais como ao sector
w w w. e u j o b . d k / p a g e s / e u _ l e t t . h t m l > , terciário; utilizável tanto em período de
onde está disponível informação sobre desemprego, enquanto instrumento de
os responsáveis da rede em cada um dos luta contra o desemprego de longa
países da UE. AEU JobRotation publica, duração, como em período de pleno
entre outros documentos, uma folha in- emprego, enquanto instrumento de
formativa teledescarregável na Internet requalificação constante da mão-de-obra
(www.eujob.dk/pages/eu_lett. html <http: e de luta contra os estrangulamentos das
//www.eujob.dk/pages/eu_lett.html>).
qualificações.
A leitura dos artigos publicados neste
número será, pois, completada, com a
maior utilidade, com uma visita ao sítio
da associação EU JobRotation.

É um instrumento de base da formação
ao longo da vida. Permite inscrever a formação contínua no centro das preocupações das pequenas empresas que, até
aí, não conseguiam penetrar na cultura
Embora sem qualquer pretensão a ser da formação profissional contínua, pois
exaustiva, a presente compilação, consti- o facto de os seus colaboradores se
tuída por artigos seleccionados de acor- ausentarem para frequentar a formação
do com critérios científicos e académi- provocaria a desorganização das respeccos pela comissão independente de leitu- tivas actividades produtivas. Permite a
ra da Revista Europeia, permite, contu- adaptação flexível das empresas às
do, traçar um panorama bastante correc- mudanças tecnológicas e organizacioto, por um lado, das vantagens e dos nais que caracterizam o nosso actual
benefícios acerca do Jobrotation e, por modo de produção. Finalmente, tem
outro, das dificuldades e das medidas a como efeito estimular o conjunto da
tomar para garantir o seu desenvol- mão-de-obra, incluindo aqueles que não
vimento futuro.
fazem formação externa, e obrigando o
conjunto da empresa a adoptar uma
Sem entrar em pormenores, pois tudo organização diferente para uma melhor
isto já foi desenvolvido nos artigos atrás integração dos trabalhadores vindos do
publicados, convém, contudo, insistir no exterior. Esses substitutos têm, entre
facto de não se poder considerar o outras, a vantagem de poder lançar sobre
Jobrotation como um simples a empresa um novo olhar sem
instrumento do mercado de trabalho, que complacências, susceptível de contribuir

"Se o Jobrotation apresen ta tantas vantagens, como se
explica, então, que este mo delo não se tenha desenvol vido mais rapidamente na
Europa? Como se explica
que não se tenha tornado
num instrumento básico da
relação formação-emprego?
A lentidão evolutiva do
modelo de Jobrotation ex plica-se pela resistência dos
diferentes intervenientes a
tudo o que este sistema
pretende revolucionar."
CEDEFOP
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"É, pois, necessário que,
na medida do possível,
cada país adopte uma
regulamentação própria
para o Jobrotation, na
qual se prevejam as li cenças para formação e
os financiamentos ade quados a cada tipo de
participante."

para que se ponha em causa um certo
número de barreiras e de obstáculos
prejudiciais à integração das evoluções
tecnológicas.
Se o Jobrotation apresenta tantas vantagens, como se explica, então, que este
modelo não se tenha desenvolvido mais
rapidamente na Europa? Como se explica que não se tenha tornado num instrumento básico da relação formação-emprego? A lentidão evolutiva do modelo
de Jobrotation explica-se pela resistência dos diferentes intervenientes a tudo o
que este sistema pretende revolucionar.
Como já foi referido, a cultura das pequenas e médias empresas ainda não
integrou a formação profissional contínua e, nas grandes empresas, os próprios
trabalhadores mostram-se muito relutantes face a uma medida que tem por princípio a alternância no posto de trabalho,
provando, assim, que ninguém é insubstituível. A administração, por seu lado,
não está pronta a integrar um instrumento "que a ultrapassa". Efectivamente, a
administração encontra-se compartimentada por áreas de intervenção: este
ministério ou aquela direcção-geral ou
ainda aquele gabinete da direcção
intervêm em matéria de política de emprego, aquele outro intervém em matéria
de política de formação profissional.
Pela sua própria natureza, um instrumento do tipo "emprego-formação" não
depende de pleno direito de nenhum
organismo administrativo e obriga a
acordos e negociações entre instituições,
o que é incompatível com os processos
habituais da burocracia. Quando se lança
um projecto experimental de Jobrotation,
este converte-se, imediatamente, num
quebra-cabeças burocrático que obriga a
procurar os financiamentos junto de
tantas fontes diferentes quantos os
intervenientes: desempregados em formação de requalificação, desempregados
substitutos, trabalhadores a frequentarem
formação (custo da formação e custo do
salário), organismo responsável pelo
projecto concreto de Jobrotation, etc.
Se estamos convencidos do interesse do
Jobrotation e se desejamos garantir o seu
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desenvolvimento sustentado na Europa,
como proceder para que todas essas
resistências não acabem por sufocar a
iniciativa? Sørensen e Grünewald, com
as suas respostas, aderem às conclusões
do Agora VIII: o Jobrotation só poderá
desenvolver-se se continuar a ser para as
empresas, para os trabalhadores e para os
desempregados uma medida de acesso
simples, não asfixiada por regras burocráticas, e de rápido financiamento. É,
pois, necessário que, na medida do possível, cada país adopte uma regulamentação própria para o Jobrotation, na qual
se prevejam as licenças para formação e
os financiamentos adequados a cada tipo
de participante. Finalmente, e acima de
tudo, cada país deve designar um operador único, com um único centro a funcionar, financiado por meio de recursos
nacionais próprios, tomando a seu cargo
o conjunto de problemas colocados pelo
Jobrotation, desde a procura de substitutos até à formação dos trabalhadores em
licença para formação. A experiência
com o financiamento dos projectospiloto iniciais feito pela Comunidade
Europeia (ADAPT, EQUAL...) revela
que, efectivamente, sem o financiamento
de uma instituição motivada (e militante), as iniciativas do tipo Jobrotation
extinguem-se rapidamente devido à
complexidade dos vínculos que requerem. Aassociação de âmbito europeu EU
JobRotation e os responsáveis pela rede
poderiam constituir, neste aspecto, um
primeiro núcleo de base, em torno do
qual surgiriam organizações responsáveis pelo Jobrotation nos diversos países
europeus, com a tripla finalidade de
promover o modelo junto das empresas,
simplificar ao máximo a burocracia do
projecto em relação às empresas, aos
trabalhadores e aos desempregados, e
servir de interlocutor junto da administração para a elaboração e a adaptação da
legislação nacional e local relacionada
com o Jobrotation. Embora se mostre
necessário e imprescindível um financiamento europeu para esta rede, as
estruturas locais do Jobrotation deverão
ser financiadas pelos Estados-Membros
interessados, ou até mesmo pelas
regiões.

Leituras
Secção preparada por
Anne Waniart,
responsável pelo serviço de
documentação do
CEDEFOP, com o apoio dos
membros da rede de infor mação documentação.

Europa - Internacional
Informações e estudos
comparativos
Corporate social responsability: partners for progress
[A responsabilidade social das empresas: parceiros para o progresso]
Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD [Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico]
Partners for Progress: Towards a new
approach to Corporate Social Responsabitlity [Parceiros para o Progresso:
para um novo modelo da responsabilidade social das empresas], Paris, 2000
Paris: OECD, 2001, 149 p.
(Gouvernance)
ISBN 9264195122

conferência "Partners for Progress Towards a new approach to Corporate
Social Responsability" [Parceiros para o
Progresso - Para uma Nova Abordagem
da Responsabilidade Social das Empresas], realizada em Paris, em Novembro
de 2000, cuja leitura se recomenda aos
responsáveis políticos, às ONG, às empresas e a todos os intervenientes locais
interessados no desenvolvimento sustentado.

A rubrica "Selecção de lei turas" propõe uma descrição
geral das mais importantes e
recentes publicações sobre
novos desenvolvimentos em
matéria de formação e de
qualificações, tanto a nível
europeu como a nível interna cional. Ao privilegiar os estu dos comparativos, destaca
igualmente estudos nacionais
realizados no âmbito de pro gramas europeus e interna cionais, análises sobre o
impacto da acção comunitária
nos Estados-membros, bem
como estudos que abordam, de
uma perspectiva externa, um
determinado país. A secção
«Da parte dos Estados-mem bros» reúne uma selecção de
importantes publicações na cionais.

Regards sur l’éducation: les indicateurs de l’OCDE 2001
[Um olhar sobre a educação: os
indicadores da OCDE 2001]
Organisation de coopération et de développement économique - OCDE [Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico]
Centre pour la recherche et l’innovation
dans l’enseignement - CERI [Centro de
Investigação e de Inovação no Ensino]
Paris: OCDE, 2001, 444 p.
ISBN 9264286683

Ao assumirem uma responsabilidade
social, as empresas estão a contribuir
para o desenvolvimento sustentado.
Hoje em dia, o comportamento empresarial não deve apenas assegurar um
rendimento aos accionistas e aos sócios, Em todos os países da OCDE, os poum salário aos trabalhadores e produtos deres públicos esforçam-se por aumentar
e serviços aos clientes, mas deve a eficácia dos respectivos sistemas
também dar resposta a preocupações de educativos e por encontrar recursos
carácter social e ambiental. As culturas suplementares para fazer face à cresde natureza local servem de contrapeso à cente procura de educação. Os indicaglobalização da economia e às tensões dores do ensino da OCDE permitem que
entre as forças do comércio mundial e os os diferentes países se situem em relação
interesses das culturas locais geram uns aos outros. A edição de 2001 da
novas políticas. Para ultrapassar as publicação Regards sur l’éducation - Les
barreiras da responsabilidade social, é indicateurs de l’OCDE propõe um
necessário que todos os parceiros e grande conjunto de indicadores compasectores estejam dispostos a adoptar uma ráveis e actualizados, que resultam do
estratégia social coerente no interesse da acordo de concertação a que chegaram
sociedade no seu conjunto. Através das especialistas acerca dos meios para
suas relações com os trabalhadores, as medir o estado actual da educação à esONG, e as colectividades locais, as cala internacional. Proporcionam inforempresas devem contribuir para a luta mações sobre os recursos humanos e ficontra a exclusão social e outros pro- nanceiros investidos na educação, sobre
blemas internos, definindo e aplicando o funcionamento e a evolução dos sistesoluções inovadoras, para que o diálogo mas de ensino e de formação e sobre o
político encare, a nível local, os desafios rendimento do investimento educativo.
sociais. Esta publicação proporciona A apresentação temática desta publiuma visão global da responsabilidade cação e as informações que acompasocial das empresas, apresentando as nham os quadros e os gráficos fazem
experiências e as práticas a nível local. dela um instrumento precioso para todos
Mostra que as relações com outros os que se interessam pela análise comagentes interessados constituem um parativa dos sistemas educativos. Esta
poderoso mecanismo que estimula a edição de Regards sur l’éducation
responsabilização social das empresas. inclui novos indicadores: a evolução do
Nesta obra, encontram-se reunidas nível e da repartição dos resultados dos
várias comunicações apresentadas na alunos; os incentivos propostos pelos
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poderes públicos para atrair e reter os
docentes qualificados; a acessibilidade e
a utilização das tecnologias da informação e da comunicação nos processos
de ensino e de aprendizagem; as subvenções e as transferências públicas para o
ensino e os respectivos beneficiários; a
participação da população activa empregada em acções de requalificação profissional. Doravante, são muito mais numerosos os países da OCDE que comunicam dados relativos à maioria dos indicadores. Além disso, graças ao programa
sobre os Indicadores da Educação no
Mundo, são também muitos os países
não membros cujos contributos estão
também incluídos nesta edição de
Regards sur l’éducation, alargando,
assim, o universo abrangido por certos
indicadores a cerca de dois terços da
população mundial.
Os dados em que se apoiam os indi cadores podem ser consultados na Inter net através do endereço <http://www.
oecd.org/els/education/ei/index.htm>.

final, porque descreve a maturação de
um longo processo de reflexão por parte
de um grande número de pessoas e de
instituições, um começo, porque traça o
esboço de uma política cultural e da sua
execução nos próximos anos.
Evaluation and the invisible student:
theories, practice and problems in
evaluation distance education provision
[A avaliação e o estudante invisível:
teorias, práticas e problemas de
avaliação do ensino à distância]
Gilroy, Peter et al.
Quality Assurance in Education, Vol. 9,
nº 1 (2000), p. 14+22
Bradford: MCB University Press, 2001
ISSN 0968-4883

Para assegurar a qualidade da experiência proposta aos estudantes, é fundamental garantir que o ensino superior
a distância corresponda às expectativas
daqueles. É particularmente delicado
avaliar se um ensino ministrado à distância, sem o habitual contacto frenteEuropean perspectives on cultural poli- a-frente entre os professores e os estucy: cultural policy reviews, requiremen- dantes, mantém as suas promessas,
sobretudo quando é confrontado com
ts for a sustainable cultural policy
[Perspectivas europeias sobre política concepções alternativas e avaliações
cultural: panorama das políticas externas da qualidade. Este documento
culturais, condições para uma política define a natureza controversa da qualidade, analisa modelos de avaliação,
cultural sustentável]
relaciona-os com as formas de avaliaGordon, Christopher e Mundy, Simon
United Nations Educational, Scientific ção actualmente existentes no ensino e
and Cultural Organisation - UNESCO propõe um método alternativo constru[Organização das Nações Unidas para a tivista baseado na noção de serviço de
referência.
Educação, a Ciência e a Cultura]
Paris: UNESCO, 2001, 117 p.
ISBN 92-3-103771-4
Innovative networks: co-operation in
national innovation systems
"Quando a cultura é entendida como a [Redes inovadoras: cooperação nos
base do desenvolvimento, a própria sistemas nacionais de inovação]
noção de política cultural tem que ser Organisation for Economic Co-operaconsideravelmente alargada. Qualquer tion and Development - OECD [Orgapolítica de desenvolvimento deve ser nização de Cooperação e de Desenvolmuito sensível à cultura e inspirar-se na vimento Económico - OCDE]
própria cultura." Esta citação é uma das Paris: OECD, 2001, 340 p.
conclusões de maior alcance do relatório (Ciência e Inovação)
intitulado "Our Creative Diversity" [A ISBN 9264195483
nossa diversidade criativa]. Há muito
que uma das funções veiculares da Esta publicação analisa o papel das
UNESCO consiste na difusão de novas redes na difusão das inovações e das
ideias junto do grande público do mundo tecnologias. Passa em revista as
inteiro. Por isso, a organização convidou iniciativas políticas de promoção de
Christopher Gordon e Simon Mundy redes eficazes em determinados países
para traçarem o panorama das políticas da OCDE e retira as conclusões mais
culturais e analisarem as exigências de importantes em termos de política
uma política cultural sustentável, apoia- pública. Faz a apresentação dos novos
dos na perspicácia e na experiência que conceitos e dos dados objectivos acerca
possuem. Esta obra é, ao mesmo tempo, deste importante mecanismo do
um ponto final e um começo: um ponto crescimento induzido pela inovação.
CEDEFOP
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Innovative people: mobility of skilled
personnel in national innovation systems
[Gente inovadora: a mobilidade do
pessoal qualificado nos sistemas nacionais de inovação]
Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD [Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico - OCDE]
Paris: OECD, 2001, 149 p.
(Ciência e Inovação)
ISBN 9264195416
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chave e identificar as principais
perguntas para as quais é necessário
encontrar resposta.
URL: <http://libserver.cedefop.eu.int
/vetelib/euorg/enqa/2001_0003_en.pdf>

Innovationen nationaler Berufsbildungssysteme von Argentinien bis
Zypern: Berufsbildungsprofile im
Blickfeld des Internationalen Fachkräfteaustausches (IFKA)
[Inovações nos sistemas nacionais de
A mobilidade da mão-de-obra quali- formação profissional, da Argentina a
ficada, tanto entre os sectores público e Chipre: perfis profissionais e interprivado como no interior de cada um câmbios internacionais de pessoal
deles, constitui um mecanismo vital de qualificado]
difusão de conhecimentos tácitos nos Hellwig, Wolfgang; Lauterbach, Uwe e
sistemas de inovação ao nível local, navon Kopp, Botho (dir.)
cional e mundial. Partindo de novos daCarl Duisberg Gesellschaft - CDG
dos empíricos, esta publicação compara
Baden-Baden:
Nomos
Verlagsos índices e os padrões de mobilidade da
Gesellschaft,
2001,
226
p.
mão-de-obra altamente qualificada numa amostra de países membros da (Schriftenreihe der Carl Duisberg
OCDE. Também descreve a rápida Gesellschaft, 11)
internacionalização deste modo de circu- ISBN 3-7890-7556-6
lação do saber e propõe orientações para
se melhorarem, nesta área, as estatísticas A presente publicação traça o perfil do
comparáveis numa escala internacional. sistema de formação profissional dos
seguintes países: África do Sul, Argentina, Austrália, Áustria, Brasil, Bulgária, Canadá, Chile, China, Chipre,
International Initiatives and Trends in Coreia, Dinamarca, Eslováquia, EspaQuality Assurance for European nha, Estados Unidos, Finlândia, FranHigher Education
ça, Grécia, Hungria, Indonésia, Irlanda,
[Iniciativas europeias e tendências da Itália, Japão, Malásia, Noruega, Pológarantia de qualidade no ensino supe- nia, Reino Unido, República Checa,
rior na Europa]
Roménia, Rússia, Suécia, Suíça,
Campbell, Carolyn e van der Wende, Tailândia, Taiwan, Turquia, Vietname.
Marijk
European network for quality assurance
in higher education - ENQA[Rede Euro- Investir dans les compétences pour
peia de Garantia da Qualidade no Ensino tous: communiqué / réunion des ministres de l’éducation des pays de
Superior]
l’OCDE
Helsínquia: ENQA, 2001, 37 p.
[Investir nas competências para todos:
ISBN 951-98680-0-3
comunicado / reunião dos ministros da
ENQUA,
E-mail: enqa@minedu.fi <mailto:enqa Educação dos países da OCDE]
Organisation de coopération et de
@minedu.fi>.,
développement économiques - OCDE
URL: <http://www.enqa.net/>
[Organização de Cooperação e de
Este relatório visa, sobretudo, descrever Desenvolvimento Económico - OCDE]
as iniciativas e os processos relevantes Paris: OCDE, 2001, 7 p.
no domínio da garantia e do reconhecimento da qualidade, que transcendem A reunião dos ministros da Educação,
o nível nacional. Vem, pois, completar os realizada em Paris de 2 a 4 de Abril de
relatórios sobre o estado da garantia da 2001, tinha como tema "Investir nas
qualidade nos Estados-Membros da UE competências para todos", e pôs mais
e do EEE. Faz, além disso, uma análise directamente em evidência os resultaàs questões em jogo no debate sobre a dos do que os investimentos em si. No
garantia da qualidade na Europa. A sua âmbito desta nova orientação, a OCDE
intenção não é dar resposta a essas espera trabalhar, entre 2002-2006,
questões mas sim detectar os problemas- sobretudo em temas como: as compeCEDEFOP
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tências necessárias para uma participação efectiva na sociedade do conhecimento; indicadores novos e mais
comparáveis sobre as competências e a
formação ao longo da vida, com
particular insistência nas competências
dos adultos; estratégias de desenvolvimento e de promoção das competências (abarcando mudanças a nível do
ensino, do recrutamento e do aperfeiçoamento profissional dos docentes,
bem como as estruturas formais e
informais do ensino e da formação);
estratégias de financiamento do
investimento no desenvolvimento das
competências; contributo do capital
humano e social para o crescimento
económico e o bem-estar individual e
social; a investigação e a inovação
relacionadas com a sociedade do
conhecimento.

Learning for life
[Aprender para a vida]
Masao, Homma
Look Japan, Julho de 2001, p. 1-17
[S.l. ]: Look Japan, 2001
Neste artigo, Homma Masao, directorgeral dos serviços administrativos da
Universidade de Kyoto e, durante
muito tempo, figura influente na política educativa, passa em revista as mudanças operadas no sistema nacional.
Refere que, actualmente, é dado relevo
à diversidade e à individualidade nos
estabelecimentos de ensino, bem como
à promoção da formação ao longo da
vida.
<URL:http://www.lookjapan.com/LBc
overstory/01JulyCS.htm>

Linkages between vocational education and training providers and industry [Relações entre os prestadores de ensino e formação profissional
e a indústria]
Choi, Jihee et al.
National Centre for Vocational Education Research - NCVER [Centro Nacional de Investigação em Formação];
Korea Research Institute for Vocational
Education and Training - KRIVET
[Instituto Coreano de Investigação sobre a Formação e o Ensino Profissionais]
Adelaide: NCVER, 2001, 116 p.
ISBN 0873976991
CEDEFOP
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Esta publicação reúne as comunicações
apresentadas no seminário coreanoaustraliano sobre a formação e o ensino
profissionais, realizado em Seul, na
República da Coreia, em 10 de Novembro de 2000. Compreende o resumo de
alguns estudos de caso sobre as relações entre empresas e prestadores de
formação coreanos e australianos dos
sectores de hotelaria e turismo e de
electrónica e tecnologias da informação, com uma análise das vantagens e
das dificuldades relativa a cada estudo
de caso.
Policy borrowing: lessons from European attempts to transfer training
practices
[Empréstimos políticos: ensinamentos colhidos das tentativas de transferência de práticas de formação na
Europa]
Turbin, Jill
Leicester: CLMS, 2001, 35 p.
(Documento de trabalho)
University of Leicester, Centre for
Labour Market Studies - CLMS
[Universidade de Leicester, Centro de
Estudos do Mercado de Trabalho]
Information Officer,
Centre for Labour Market Studies,
103 Princess Road East
University of Leicester
UK-Leicester LE17LA
A globalização estimulou as transferências de estratégias e de "melhores
práticas" entre os diversos países. Este
documento faz a análise desses
empréstimos no domínio específico da
formação e do ensino profissionais. A
partir de dados sobre estudos de caso
extraídos de uma avaliação minuciosa
de um programa europeu, põe em
relevo alguns dos obstáculos que
surgem quando se procura transferir
princípios, práticas e sistemas de formação de um país para outro. Embora
reconheça que é importante "aprender"
com maior amplitude, o estudo defende
que os sistemas de ensino e formação
profissional se inscrevem num determinado contexto social, institucional e
cultural mais vasto que limita o êxito
da transferência.
URL<: http://www.clms.le.ac.uk/WWW/
publications/wkpapers/working_paper
No27.pdf>
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tes programas. Esses critérios também
podem servir para preparar pedidos de
Quality Assurance in the Nordic propostas de cursos de formação em
Higher Education: accreditation-like electrónica ou para fazer uma avaliação
practices
formativa. Compreende seis folhetos
[Garantia de qualidade no ensino su- de avaliação, vários testes úteis para os
perior nos países nórdicos: práticas do alunos e fichas de acompanhamento.
tipo "acreditação"]
European network for quality assurance
in higher education - ENQA [Rede Towards the goal of full employment:
Europeia de Garantia da Qualidade no trends, obstacles and policies
[Rumo ao pleno emprego: tendências,
Ensino Superior]
obstáculos e políticas]
Helsínquia: ENQA, 2001, 38 p.
Richards, Peter
ISBN 951-98680-2-X
ENQUA,
International Labour Office - ILO [OrgaE-mail: enqa@minedu.fi <mailto:enqa nização Internacional do Trabalho - OIT]
Genève: BIT, 201, 143 p.
@minedu.fi>.,
ISBN 92-2-111389-2
URL: <http://www.enqa.net/>
Vários organismos dos países nórdicos
membros da ENQA realizaram, em
2000, um projecto comum destinado a
analisar o conceito da acreditação e a
identificar os procedimentos de acreditação e as práticas afins. Esses organismos são os seguintes: Danish Evaluation
Institute [Instituto Dinamarquês de
Avaliação], The Finnish Higher Educa tion Evaluation Council [Conselho
Finlandês de Avaliação do Ensino
Superior], The National Agency for
Higher Education, Sweeden [Agência
Sueca para o Ensino Superior] e The
Network Norway Council [Conselho
Norueguês das Redes]. O resultado
desse projecto constitui um relatório que
expõe claramente as concepções da acreditação e da avaliação nos países nórdicos e que também apresenta, de forma
coerente e inteligível, as diferentes
questões que, actualmente, se prendem
com a acreditação e a avaliação.
URL: <http://libserver.cedefop.eu.int/
vetlib/euorg/enqa/2001_0001_en.pdf>

Este minucioso estudo proporciona um
excelente panorama da situação do emprego no mundo de hoje e analisa a
eficácia das políticas existentes e as deficiências de uma parte delas face ao
actual clima económico. Apresenta o
emprego com realismo, como uma
questão complexa, e ajuda o leitor a não
o considerar apenas em termos de
rendimento e de crescimento económico,
e a compreender que ele também depende muito do contexto nacional e das
instituições. Ao longo deste estudo, acentuam-se especialmente os problemas da
igualdade no emprego - liberdade de
associação e participação dos trabalhadores, não discriminação e igualdade
de oportunidades. O estudo demonstra,
em particular, de que forma as normas e
as recomendações da OIT, que definem,
efectivamente, os parâmetros das
estratégias nacionais de emprego, podem
contribuir para melhorar a situação do
emprego no mundo, já que recomendam
uma abordagem política de carácter
global. Uma secção dedicada aos países
em vias de desenvolvimento analisa os
factores que determinam o crescimento,
a procura de mão-de-obra e a diminuição
da pobreza. Apublicação também critica
certas políticas e comenta o contributo
da OIT na condução do processo de
crescimento económico para resultados
socialmente aceitáveis.

Quality standards for evaluating
multimedia and online training
[Normas de qualidade para a
avaliação da formação multimedia e
em linha]
Gillis, Lynette
American Society for Training and
Development [Sociedade Americana
para a Formação e o Desenvolvimento]
La politique de la jeunesse en Estonie
Virginia: ASTD, 2001, 240 p.
[A política da juventude na Estónia]
Esta publicação poderá apoiar as Conseil de l’Europe - COE
organizações na selecção dos progra- [Conselho da Europa]
mas de formação mais eficazes de entre Strasbourg: COE, 2001, 52 p.
a oferta de cursos existentes. Propõe ISBN 92-871-4597-0
uma grelha de avaliação que permite
comparar as características dos diferen- Dois factores principais caracterizam a
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actual política da juventude, na
Estónia: a importância tradicional da
educação e dos valores educativos e a
necessidade de gerir as estruturas nacionais de educação e de tempos livres,
úteis, mas dispendiosas, herdadas do
passado comunista do país. No entanto,
nestes últimos anos, assistiu-se ao
aparecimento de um conjunto de estruturas e de medidas destinadas a alargar o
âmbito da política nacional da juventude.
O trabalho a realizar é considerável,
especialmente o que se prende com o
dilema étnico e da cidadania, bem como
com a repartição das tarefas relacionadas
com a política da juventude entre o
Estado, as regiões e os municípios.
Graças à sua análise crítica dos êxitos e
das dificuldades de um país em
transição, esta publicação fornece um
contributo ao debate europeu sobre os
princípios, os conteúdos e as normas
para uma política moderna da juventude.

European Centre for the Development of
Vocational Training - Cedefop
[Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional Cedefop];
European forum on quality of vocational
training
[Fórum europeu sobre a qualidade da
formação profissional]; Bruxelas, 2001
Thessaloniki, Cedefop, 2001, 8 p.
Cedefop,
P.O. Box 22427 - Finikas
GR-55102 Thessaloniki
tel. (30-31) 490111,
fax 830-31) 490102
E-mail: info@cedefop.eu.int <mailto:
info@cedefop.eu.int>,
URL: <http://www.cedefop.eu.int/>

Amissão e os objectivos gerais do Fórum
foram definidos na proposta de acção da
Comissão. O Fórum é um valioso
instrumento de cooperação e de intercâmbio entre a Comissão, os EstadosMembros e os parceiros sociais no que
respeita à qualidade da formação profisLa politique de la jeunesse en
Roumanie
sional. Nessa medida, constitui uma pla[A política da juventude na Roménia] taforma útil para fomentar um consenso
Conseil de l’Europe - COE [Conselho da acerca de novas actividades e para
Europa]
formular propostas, servindo de correia
Strasbourg: COE, 2001, 80 p.
de transmissão de novos conhecimentos
ISBN 92-871-4599-7
aos decisores, a nível europeu e nacional.
Tem como objectivos assegurar o conA Roménia atravessa um período de trolo e o acompanhamento dos trabalhos
complexa transformação que se revela a empreender à escala comunitária sobre
muito interessante para o estudo das a qualidade da formação profissional;
sociedades em transição. O interesse do clarificar as questões (os problemas) que
estudo do caso romeno prende-se tam- se prendem com a qualidade, tanto espebém com a situação do país, na fronteira cíficas como comuns aos diferentes
secular entre o Leste e o Oeste, o que países, assim como as diligências necesexplica o interesse sociológico que apre- sárias para a qualidade (contributo para a
sentam algumas das opções tomadas resolução dos problemas) em diferentes
para o desenvolvimento da política da níveis, no quadro da formação inicial e
juventude na Roménia, como, por exem- contínua; promover a definição e a
plo, a escolha entre uma política facilitadifusão das inovações no domínio da
dora ou uma política intervencionista.
"gestão da qualidade", incluindo as que
decorrem do programa Leonardo da
Vinci; fomentar e alargar o debate e o
União Europeia: políticas,
intercâmbio de informações, de experiênprogramas e intervenientes cias
e de "boas práticas" no domínio da
gestão da qualidade, na União Europeia;
European Fórum on quality of assegurar a interacção entre as compevocational training. Brussels 2001:
tências e as decisões políticas, através da
summary of conclusions: inaugural
formulação
de propostas para as políticas
meeting, 29-30 may 2001
e
a
prática;
apoiar
os Estados-Membros,
[Fórum europeu sobre a qualidade da
a
Comissão
e
os
parceiros
sociais, forneformação profissional. Bruxelas 2001:
cendo
um
valor
acrescentado
comuniresumo das conclusões: sessão
tário
aos
trabalhos
orientados
por
orgainaugural, 29-30 de Maio de 2001]
nizações
qualificadas,
neste
sector,
a
European Commission [Comissão
nível
nacional.
Europeia]; Directorate General for
Education and Culture; [Direcção-Geral <http://libserver.cedefop.eu.int/vetlib/eu/p
ub/cedefop/internal/2001_0004_en.doc>
Educação e Cultura];
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<http://libserver.cedefop.eu.int/vetlib/eu/
pub/cedefop/internal/2001_0004_fr.doc>
Future Challenges for human resource development professionals in European learning-oriented organisations
[Futuros desafios para os profissionais
do desenvolvimento dos recursos
humanos nas organizações aprendentes na Europa]
Buyens,Dirk;
Wouters,Karen
e
Dewettinck, Koen
Journal of European Industrial Training,
Vol. 25, Nº 9, p. 442-453
London: MCB, 2001
ISSN 0309-0509

L-2985 Luxembourg
e nos postos de venda nacionais.
tel. (352-29) 2942118,
fax (352-29) 2942709,
E-mail: info.info@opoce.cec.be,
URL: <http://www.eur-op.eu.int/>

Assurer la transparence des compétences: identification, évaluation e
reconnaissance de l’apprentissage non
formel en Europe
[Assegurar a transparência das competências: identificação, avaliação e
reconhecimento da aprendizagem não
formal na Europa]
Bjørnåvold, Jens
Luxembourg: EU-OP, 2001, 239 p.
(Referência Cedefop)
ISBN 92-896-0007-1; nº cat. TI-32-00871-FR-C
Disponível em EUR-OP,
2, rue Mercier,

Este estudo, elaborado pelo Instituto do
Trabalho (INE) da Confederação Geral
dos Trabalhadores (GSEE), apresenta
os resultados do projecto ULYSSES,
realizado no quadro do programa comunitário Leonardo da Vinci. O projecto tinha como objectivo examinar o
papel dos delegados do pessoal, na
Grécia e na Europa, para a promoção
do diálogo social sobre a formação
profissional nas empresas. Inclui cinco
relatórios nacionais sobre a Grécia, os
Países Baixos, a Espanha, a Bélgica e a
Alemanha, que se debruçam sobre os
seguintes aspectos: a) o contexto das
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O presente relatório propõe um panorama geral e uma interpretação da evolução verificada no domínio da identificação, da avaliação e do reconhecimento dos saberes adquiridos por via
não formal na Europa. Põe em relevo os
desafios que enfrentam os que se esforçam por desenvolver metodologias e
criar instituições nesta área e apresenta
Na linha do projecto Targeted Socio- as actividades actualmente realizadas a
Economic Research (TSER) [Investi- nível nacional e europeu. É também
gação sócio-económica com finalidades referido um certo número de condições
próprias] (1998-2000), que tinha como prévias para o desenvolvimento futuro
objectivo analisar as recentes iniciativas de metodologias e de sistemas. O anexo
de desenvolvimento dos recursos huma- do relatório é constituído por um
nos (DRH) nas organizações apren- glossário dos conceitos mais utilizados.
dentes na Europa, o presente estudo Espera-se que o relatório e o glossário
compara as conclusões da Bélgica com o estimulem trabalhos sobre as aprenpanorama europeu. Examina a forma dizagens não formais.
como os serviços de desenvolvimento
dos recursos humanos nas organizações
´
´
aprendentes encaram o novo papel que
´
´
´
lhes cabe, e que consiste no estímulo e
´
´
no apoio à formação contínua dos
´
´
´
trabalhadores, as estratégias adoptadas
´
´
´
por esses serviços para o desempenho
´
desse papel e as dificuldades encontradas quando procuram realizá-lo. Uma [As comissões de trabalhadores e o
sondagem efectuada junto de 165 diálogo social face à formação
empresas, das quais 39 localizadas na profissional contínua: estudos de
Bélgica, revela uma escassez de práticas caso na Grécia, nos Países Baixos, na
inovadoras de desenvolvimento dos Bélgica, em Espanha e na Alemanha]
recursos humanos. Os profissionais refe- Bruinsma, Gerben
rem, contudo, que as estratégias de apoio Atenas: INE, 1999, 468 p.
às empresas e de estímulo à formação e (Meletes, 11)
à partilha dos conhecimentos serão cada ISBN 960-7402-15-4
vez mais importantes no futuro. Este INE, Emm. Benaki 71ª
estudo também menciona os factores GR-10681 Atenas
que criam mais obstáculos ao processo tel. (30-1) 0 3327710-15,
fax (30-1) 0 3304452
de mudança.
URL: <http://www.inegsee.gr>
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relações entre os parceiros sociais, em
cada um dos países; b) o contexto institucional do funcionamento das comissões de trabalhadores e o seu papel dentro das empresas; c) as relações entre os
sindicatos e os delegados do pessoal; d)
o papel dos sindicatos e dos delegados de
pessoal na promoção da formação
profissional contínua nas empresas; e) a
diferença, em termos de responsabilidades e de poderes, entre as comissões
de empresa e os sindicatos. O estudo encontra-se subdividido em seis capítulos.
O primeiro incide sobre a criação das
comissões de empresa, o segundo, sobre
o seu funcionamento na Grécia e os
restantes, sobre a criação das comissões
de empresa noutros países.
Transition entre le système éducatif et
la vie active: chiffres clés surla formation professionnelle dans l’Union
Européenne
[Transição do sistema educativo para a
vida activa: números-chave sobre a
formação profissional na União Europeia]
Commission européenne [Comissão
Europeia]; Direction générale éducation
et culture [Direcção-Geral Educação e
Cultura];
Office statistique des Communautés
européennes - EUROSTAT [Gabinete
estatístico das Comunidades Europeias]
Centre européen pour le développement
de la formation professionnelle - Cedefop
[Centro europeu para o desenvolvimento
da formação profissional - Cedefop]
Bruxelles: EUR-OP, 2001, 166 p.
(Referência Cedefop)
Disponível em EUR-OP,
2, rue Mercier,L-2985 Luxembourg,
e nos postos de venda nacionais.
tel. (352-29) 2942118,
fax (352-29) 2942709,
E-mail: info.info@opoce.cec.be,
URL: <http://www.eur-op.eu.int/>

cular os menos qualificados, são, frequentemente, mais afectados pelo desemprego do que os adultos. Os empregos
que ocupam são, muitas vezes, precários
e é cada vez mais longo o período de
transição entre a saída do sistema educativo ou o fim da formação e a entrada
na vida activa. Torna-se necessário reunir dados e indicadores empíricos que
permitam tomar, com conhecimento de
causa, as decisões políticas e as medidas
adequadas a cada situação. Em relação à
luta contra o desemprego e à oferta de
emprego apropriado, importa determinar
se as medidas tomadas serão úteis e
eficazes para apoiar os jovens na fase de
transição entre a formação e a vida
activa. O objectivo consiste em ajudar
cada jovem a encontrar o seu lugar na
moderna sociedade do conhecimento.
Como contributo para atingir esse objectivo, este documento apresenta uma
compilação de dados estatísticos provenientes, na sua maioria, do inquérito à
mão-de-obra na União Europeia. A análise efectuada a esses dados, apresentados sob a forma de indicadores, é reinserida no seu contexto por meio de um sistema conceptual baseado nas conclusões
de trabalhos de investigação sobre a
transição provenientes de diversas teorias económicas e sociais. A combinação
de métodos descritivos e analíticos
contribui para uma melhor compreensão
dos fenómenos em jogo, ao mesmo
tempo que põe em relevo o potencial das
estatísticas disponíveis a nível europeu potencial que nos esforçamos constantemente por melhorar.

Training and learning for competence:
second report on vocational training
research in Europe: synthesis report
[Formar e formar-se para a competência: segundo relatório sobre a investigação em formação e ensino profissionais na Europa]
Descy, Pascaline e Tessaring, Manfred
Atransição entre a escola e o mundo do Luxembourg: EUR-OP, 2001, 3 vol.
trabalho é uma questão essencial, à qual (Referência Cedefop)
os responsáveis políticos da União ISSN 1608-7089
Europeia prestam grande atenção. Disponível em EUR-OP,
Apesar de uma nítida diminuição do 2, rue Mercier,L-2985 Luxembourg,
número de jovens, de uma melhoria e nos postos de venda nacionais.
geral no nível de qualificações, de um tel. (352-29) 2942118,
alargamento da escolaridade e do pro- fax (352-29) 2942709,
longamento do tempo de formação, do E-mail: info.info@opoce.cec.be,
desenvolvimento superior à média dos URL: <http://www.eur-op.eu.int/>
sectores que empregam, sobretudo,
jovens, e do reforço das medidas activas O segundo relatório de fundo sobre a
de inserção profissional, ainda se man- investigação em formação e ensino protém difícil a situação dos jovens na entra- fissionais, na Europa, foi publicado pelo
da da vida activa. Os jovens, em parti- Cedefop em 2001. Nele, encontram-se
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artigos sobre as actuais investigações
acerca da criação e do uso de competências e de saberes, e, relativamente a
cada contributo, a apresentação das teorias de base, dos métodos e dos resultados, bem como a análise das principais
consequências para as futuras investigações, para a política e para a prática.
São abordadas várias questões fundamentais, como a gestão dos sistemas de
ensino e formação profissionais; o
financiamento e a transformação do
papel dos profissionais da formação e do
ensino profissionais, a formação e a
aquisição de conhecimentos no contexto
da formação ao longo e "ao largo" da
vida; a formação, o emprego e o desenvolvimento dos recursos humanos encarados na perspectiva da empresa; a
dinâmica do mercado de emprego e o
seu impacto sobre as competências e os
conhecimentos; o desempenho individual, a exclusão social e a transição da
escola ou da formação para a vida activa;
a investigação na área do ensino e da
formação profissionais em determinados
países não membros da União Europeia.
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lho da União Europeia]
Journal officiel des Communautés
européennes [Jornal Oficial das Comunidades Europeias], C 204, p. 3-5
Luxembourg, EUR-OP, 2001
Disponível em EUR-OP,
2, rue Mercier,L-2985 Luxembourg,
e nos postos de venda nacionais.
tel. (352-29) 2942118,
fax (352-29) 2942709,
E-mail: info.info@opoce.cec.be,
URL: <http://www.eur-op.eu.int/>

O Conselho convida os Estados-Membros e a Comissão a: 1) prestar uma
atenção particular à execução de um
plano de acção sobre o e-learning; 2)
tirar partido do potencial da Internet, dos
multimédia e da formação virtual, de
modo a melhorar e a acelerar a realização da formação ao longo da vida
como princípio pedagógico de base, para
permitir que todos tenham acesso ao
ensino e à formação; 3) promover a necessária oferta de formação, com o apoio
das tecnologias da informação e da
comunicação nos sistemas de ensino e de
formação; 4) prosseguir os esforços de
formação inicial e contínua dos docentes
Résolution du Conseil du 13 juillet na utilização didáctica das tecnologias da
2001 sur le e-learning
informação e da comunicação e acom[Resolução do Conselho, de 13 de panhar e analisar o processo de integraJulho, 2001, sobre o e-learning]
ção e de utilização dessas tecnologias no
Conseil de l’Union européenne [Conse- ensino, na formação e na aprendizagem.
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Da parte dos
Estados-membros
A

Modernisierung dualer Berufsbildungssysteme: Probleme und
Strategien in 7 europäischen Ländern
[Modernização dos sistemas de formação em alternância: problemas e estratégias de 7 países da Europa]
Schneeberger, Arthur
Wien: IBW, 2000, 185 p.
(IBW-Schriftenreihe, 117)
ISBN 3-900671-90-7
IBW, Rainergasse 38,
A-1050 Wien,
tel. (43-1) 54516710
fax (43-1) 545167122
E-mail: info@ibw.at <mailto:info@
ibw.at>.
URL: <http://www.ibw.at/>

É urgente que os sistemas de formação
se modernizem para fazer face às mudanças que ocorrem nas estruturas da
economia e das profissões, bem como
nas tecnologias, mas também face à
evolução das expectativas e dos comportamentos da população em matéria
de educação. São, antes de mais, os
factores culturais e sociopolíticos que
vão determinar se as adaptações conseguirão impor-se e quais serão essas
adaptações. O estudo apresentado nesta
publicação analisa os desafios de
ordem geral com que se defrontam os
sistemas de formação em alternância,
na Europa, e debruça-se sobre as respostas específicas dos países abrangidos pelo estudo: a Suíça, a Alemanha,
os Países Baixos, a Dinamarca, a Áustria, o Luxemburgo e o Liechtenstein.

Qualifikation Heute: die Anforderungen den Industrie an die Ausund Weiterbildung: Ergebnisse einer
Bestandsaufnahme und begleitender
Beratungen mit Industrieunternehmen im Bundesland Salzburg
[A qualificação hoje em dia: as exigências da indústria para com a formação inicial e contínua: resultados
de uma análise e de uma recolha de
opiniões junto das empresas industriais no Bundesland de Salzburgo]
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Schedler, Klaus
Wien: IBW, 2000, 185 p.
(IBW-Schriftenreihe, 117)
ISBN 3-900671-90-7
IBW, Rainergasse 38,
A-1050 Wien,
tel. (43-1) 54516710
fax (43-1) 545167122
E-mail: info@ibw.at <mailto:info@
ibw.at>.
URL: <http://www.ibw.at/>
Com este estudo sobre a qualificação, a
indústria do Bundesland de Salzburgo
pretende contribuir para tornar esta região economicamente atractiva. As
indústrias modernas têm necessidade
de trabalhadores altamente qualificados. Ora, devido ao envelhecimento
da população e da insuficiência de
mão-de-obra disponível na região, é
cada vez mais difícil encontrar jovens
com o perfil requerido. Para garantir a
sobrevivência da bacia económica de
Salzburgo, é importante que o desenvolvimento da oferta de formação
profissional corresponda ao potencial
de desenvolvimento económico no
mercado de trabalho e na indústria.
Valorisierung von Leonardo da Vinci
in Österreich: ein Bericht zur
Veranstaltungsreiche der Leonardo
da Vinci Nationalagentur Österreich
[Valorização do programa Leonardo
da Vinci na Áustria: relatório da
série de acções promovidas pela
agência nacional Leonardo da Vinci,
na Áustria]
Leonardo da Vinci Nationalagentur
Österreich
Wien: Österreichischer Akademischer
Austauschdienst, 2001,315 p.
Leonardo da Vinci Nationalagentur
Österreich,
Schottengasse 7/5,
A-1010 Wien
tel. (43-1) 53726,
fax (43-1) 5372680,
E-mail:
info@leonardodavinci.at
<mailto:info@leonardodavinci.at>
URL: <http://www.leonardodavinci. at>

FORMAÇÃO PROFISSIONAL Nº 24
Durante o ano 2000, foram debatidos
os resultados da primeira fase do
programa Leonardo da Vinci na Áustria, para se reflectir sobre a sua
sustentabilidade a nível nacional e se
delinear a realização da segunda fase
no país. Este projecto, da iniciativa e
com o apoio da Comissão Europeia,
destinado a valorizar a primeira fase
do programa Leonardo da Vinci, teve
o seu início em Viena, em Fevereiro de
2000, no âmbito de uma série de
seminários, e culminou com uma conferência internacional de valorização,
realizada em Salzburgo, em 16 de
Junho de 2000. Os seminários especializados focaram três grandes temas:
o sistema de formação em alternância,
a formação profissional contínua e as
competências linguísticas.

D

Fremde Bildungswelten: alternative Strategien lebenslangen
Lernens
[Diferentes mundos de formação:
estratégias alternativas para a formação ao longo da vida]
Bolder, Axel e Hendrich, Wolfgang
Opladen: Leske und Budrich, 2000, 274 p.
(Studien zu Erziehungswissenschaft und
Bildungsforschung, 18)
ISBN 3-8100-2884-3

REVISTA EUROPEIA

Jahrbuch Arbeit, Bildung, Kultur
2000: Schwerpunkt. Erwachsenenbildung zwischen Regionlität und
Internationalität
[Anuário do trabalho, da educação e
da cultura 2000: grandes eixos. A educação dos adultos entre o regionalismo
e o internacionalismo]
Forschungsinstitut für Arbeiterbildung FiAB
Bochum: FiAB, 2001, 221 p.
(Jahrbuch Arbeit, Bildung, Kultur, 18
(2000)
ISBN 0941-3456
FiAB,
Kirschplatz 2,
D-45657 Recklinghausen,
URL: <http://www.ruhr-uni-bochum.de/
fiab>
Este relatório anual do FiAB (Instituto de
Investigação em Educação dos Adultos)
centra-se na influência da globalização
na educação dos adultos. Compreende
também capítulos sobre a mudança na
educação e na sociedade, a educação da
mulher, a formação e o ensino
profissionais e a história da educação dos
adultos.

LebensLangesLernen: Expertisen zu
Lebenslangem Lernen, Lebensarbeitszeiten, Lebensweiterbildungskonten
[Aprender ao longo da vida: opiniões
Os autores apresentam os resultados do de especialistas sobre a formação ao
projecto de investigação subordinado ao longo da vida, os tempos de trabalho e
tema "A formação contínua prima pela as contas da formação contínua]
ausência", no âmbito do qual foi reali- Senatsverwaltung für Arbeit, Berufliche
zado um estudo empírico comparativo Bildung und Frauen [Ministério do
sobre as oportunidades sociais no Leste e Trabalho, do Ensino Profissional e das
no Oeste da Alemanha. O estudo Mulheres]
desmente quer a tese segundo a qual a Berlin: BBJ Verlag, 2001
formação ao longo da vida já tinha (Schrieftenreihe der Senatsverwaltung
entrado nos hábitos, quer a que sustenta für Arbeit, Berufliche Bildung und
haver uma abstenção generalizada Frauen, 44)
relativamente à formação contínua. ISBN 3-930411-18-0
Aqueles cujo ganha-pão depende das
qualificações gerais também aprendem Num contexto de mudanças permanentes
ao longo da vida, mas não no quadro de e cada vez mais rápidas na sociedade e na
cursos formais, propostos por prestadores economia da Europa, não apenas no
de formação de natureza comercial. As âmbito profissional mas em todos os
qualificações desses trabalhadores domínios da vida, torna-se necessário
baseiam-se em saberes e competências reforçar a disponibilidade e a capacidade
adquiridos pela experiência, no local de do indivíduo para tomar a iniciativa e a
trabalho. As acções de formação contínua responsabilidade de nunca abandonar a
não são frequentadas quando não formação. As contribuições e as análises
parecem contribuir para a carreira incluídas nesta publicação voltam a
profissional ou quando os custos são lançar o debate sobre o conceito de
demasiado elevados ou implicam uma formação ao longo da vida. Trata-se,
diminuição da qualidade de vida.
antes de mais, de dar resposta a questões
CEDEFOP
69

FORMAÇÃO PROFISSIONAL Nº 24

REVISTA EUROPEIA
de princípio: como organizar a formação
nas estruturas temporais da sociedade;
como inserir os tempos de formação
relativamente a outras actividades dentro
das formas de utilização do tempo da
sociedade; quais os obstáculos e os
problemas que impedem a aplicação
prática do conceito; que impulsos esperar
a nível europeu?
Lessons we can learn from other
countries
[Os ensinamentos que podemos retirar
dos outros países]
Walwei, Ulrich; Werner, Heinz; König,
Ingeborg
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung - IAB
In IAB topics: labour market research, 44
(2001), 21 p.
Nürnberg: IAB, 2001
ISSN 0945-8093

Bonn: BMBF, 2000, paginação diversa
BMBF,
Heinemannstr. 2,
D-53175 Bonn-Bad Godesberg,
tel. (49-228) 57-0,
fax (49-228) 57-3601
E-mail: information@bmbf.bund400.de
<mailto:information@bmbf.bund400.de>
URL: <http://www.bmbf.de>
O presente relatório é o resultado de um
trabalho conjunto do Bundesministerium
für Bildung und Forschung [Ministério
Federal da Formação Profissional], do
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsfor schung der Bundesanstalt für Arbeit
[Instituto de Investigação para o Emprego do Instituto Federal do Trabalho],
do Deutsches Institut für Wirtscha ftsforschung [Instituto Alemão de Investigação Económica] e do Wissenscha ftszentrum [Centro de Investigação
Científica]. Compreende os seguintes
capítulos: génese e principais conteúdos
do primeiro relatório; desenvolvimento
da estrutura das qualificações e transformação das profissões; qualificações
profissionais, mudança de profissão e
valorização das qualificações; qualificações e actividade profissional em
1979-1999; projecções (este capítulo
apresenta os resultados das projecções e
das previsões estabelecidas pelo IAB, em
colaboração com o Prognos AG acerca
do desenvolvimento das actividades e
das qualificações); identificação das
necessidades de qualificação como tarefa
comunitária (este capítulo estabelece
uma comparação internacional dos métodos de recenseamento das necessidades
de qualificação e de tradução dessas
necessidades sob a forma de medidas
concretas nos diferentes países).

O Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung - IAB (Instituto de
Investigação para o Emprego) organizou,
em Setembro de 2000, uma conferência
internacional sobre as "vias e os meios
para o desenvolvimento do emprego", no
âmbito da exposição universal, em
Hanover. Essa conferência foi apadrinhada e financiada pelo Ministério
Federal do Emprego e dos Assuntos
Sociais. Participaram nela personalidades
académicas de reconhecido mérito,
oriundas de seis países, para debaterem
problemas nacionais e supranacionais
relacionados com o mercado do emprego. Esta publicação contém o contributo
do IAB para a conferência, concebido
para introduzir e orientar a apresentação
dos problemas do mercado de emprego e
dos resultados a que chegaram os países
analisados durante a conferência - a
França (F), os Países Baixos (NL) a
Dinamarca (DK), a Grã-Bretanha (GB),
Uddannelse, læring og
os Estados Unidos (USA) e a Alemanha
demokratisering
(D) - e o debate que se seguiu. O [Educação, formação e democraconteúdo das intervenções de Ulrich tização]
Walwei e de Heinz Werner foram revistos
à luz dos comentários críticos proferidos Christensen, Albert A.
pelos especialistas do IAB. Os dados Undervisningsministeriet - UVM,
incluídos nos quadros e nos gráficos Uddannelsesstyrelsen
foram actualizados.
Københaven: UVM, 2001, 366 p.
Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie,
nº 16 - 2001
Qualifikationsstrukturbericht 2000
ISBN 87-603-1979-8
[Relatório 2000 sobre a estrutura das ISSN 1399-2279
qualificações]
Undervisningsministeriets forlag,
Bundesministerium für Bildung und Strandgade 100 D,
Forschung - BMBF
DK-1401 Københaven K,

DK
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tel. (45-33) 924220
fax (45-33) 924219
E-mail: uvm@uvm.dk <mailto:uvm@
uvm.dk>,
URL: http://www.uvm.dk
O tema principal desta antologia é a
educação, a formação e a democratização, e os exemplos foram retirados
dos programas de formação e de
ensino profissionais. Em vários
artigos, os intervenientes do sistema
de formação profissional comentam as
profundas mudanças que ocorrem
actualmente no ensino e na formação.
Um dos temas centrais consiste na
nova percepção dos papéis dos docentes e dos estudantes. Os docentes
tornaram-se "facilitadores" e os estudantes deixaram de ser considerados
objectos passivos para passarem a ser
encarados como sujeitos que assumem
activamente a responsabilidade pela
sua própria formação. Estes novos
papéis exigem novas pedagogias
personalizadas e orientadas para as
competências, novas estruturas e nova
organização dos programas de
formação profissional, o que implica,
por sua vez, exigências sobre a gestão
dos estabelecimentos de ensino
profissional. Todas essas tendências
aparecem descritas na antologia.
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livro também aborda a relação entre o
emprego e a formação, bem como a
importância da orientação profissional
na transição para a vida activa. Inclui
também uma secção dedicada ao
Cedefop (estrutura, actividades, etc.) e
uma outra à formação agrícola, assim
como um anexo sobre as leis relativas
à educação aprovadas entre 1983 e
1988.

Formación e inserción laboral:
conceptos básicos, políticas, programas y recursos para la intervención
[Formação e inserção profissional:
conceitos-base, políticas, programas
e recursos para a intervenção]
Salvá Mut, Francisca e Nicolau Cólon,
Inmaculada
Madrid: Pirâmide, 2000, 235 p.
Colección Psicologia
ISBN 84-368-1500-9

O conteúdo desta publicação incide
sobre as políticas, os programas e os
recursos que a União Europeia e a
Espanha consagram à inserção e à
formação profissional. A obra subdivide-se em duas partes: na primeira, os
autores analisam o problema da inserção profissional e apresentam vários
conceitos fundamentais, como, por
exemplo, definição de desemprego,
Crónica de la Formación medidas relacionadas com o desemProfesional española: época prego, tipos de desemprego, etc.,
fazendo uma descrição e uma análise
ministerial de José María Maravall
[Crónica da Formação Profissional da evolução e da situação actual do
espanhola: época ministerial de José emprego na Europa e em Espanha; em
seguida, fazem a apresentação das
María Maravall]
políticas e dos programas de formação
Acero Sáez, Eduardo
Madrid: Ediciones Técnicas y e de inserção no emprego, implementados na União Europeia e em
Profesionales, 2000, 288 p.
Crónica de la Formación Profesional Espanha. A segunda parte é consagrada
española: época ministerial de José aos recursos mobilizados para melhorar a formação e as possibilidades de
María Maravall, 7
inserção profissional dos desempreISBN 84-88690-08-8
gados, regidos por directivas comunitáEste livro é o sétimo volume da crónica rias (diferenciados em função dos
da formação profissional em Espanha e respectivos conteúdos - formação e
é dedicado à análise dos factos mais emprego, formação, desenvolvimento
importantes no domínio da formação económico e social, apoio às pequenas
profissional, ocorridos durante o e médias empresas e outros recursos - e
período de 1982 a 1988, que marcou a de acordo com o tipo de instrumentos a
transição entre a lei geral do ensino e a que pertencem - "fundos estruturais,
lei orgânica de regulamentação do iniciativas comunitárias, projectossistema educativo, e durante o qual piloto e acções-piloto") ou governaforam lançados, a título experimental, mentais. Esses recursos são descritos
módulos de formação e se estabeleceu em documentos separados mas com
a ordenação do sistema educativo. O estrutura semelhante.

E
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[Guia para os utilizadores do sistema
geral de validação das qualificações
profissionais]
Institouto Technologikis Ekpaidefsis ITE
Athens: ITE, 2000, 71 p.
ISBN 960-7121-20-1
ITE, 56 Sygrou Ave,
GR-122 42 Athens,
tel.: (30-1) 9221000,
fax: (30-1) 9227716,
E-mail:
inteek@hellasnet.gr
<mailto:inteek@hellasnet.gr>
O Instituto de Ensino Tecnológico
(ITE) é o organismo oficialmente
responsável pelo reconhecimento dos
certificados de competência profissional emitidos pelas instituições de
ensino superior da União Europeia, que
atestam que os respectivos titulares
frequentaram, pelo menos, três anos de
estudos profissionais. No âmbito das
suas atribuições, o Instituto publicou o
presente guia, que apresenta uma perspectiva do sistema geral de reconhecimento dos diplomas do ensino
superior, instituído pela directiva
comunitária 89/48, bem como os
procedimentos e as práticas que presidem à sua aplicação. O guia destina-se
às pessoas que pretendam ver reconhe cidas as qualificações adquiridas num
determinado Estado-Membro para
poderem ir trabalhar num outro EstadoMembro. Nele, estão incluídos os
seguintes temas: a) informações sobre
a utilidade e o funcionamento do
sistema geral; b) exemplos típicos de
profissões regulamentadas abrangidas
pelo sistema geral; c) métodos de
reconhecimento de equivalências entre
os diplomas profissionais emitidos
pelos estabelecimentos de ensino
superior; d) lista dos organismos
responsáveis pelo reconhecimento dos
diplomas académicos e profissionais.
Θ

´

´

´
´

´
´
´

´

´
´
´
´
[Instituições e políticas de formação
profissional: o desafio europeu e a
evolução do sistema nacional de
formação profissional]
Amitsis, Gavriil
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Athens: Ekdoseis Papazisi AEBE,
2000, 949 p.
ISBN 960-021442-5;
Ekdoseis Papazisi AEBE
Nikitara 2,
GR-106 78 Athens,
tel.: (30-1) 38296,
fax: (30-1) 3809150,
E-mail:
papazisi@otenet.gr
<mailto:papazisi@otenet.gr>
O presente estudo analisa o quadro
institucional da formação profissional
certificada na Grécia, elabora um
inventário e analisa as intervenções da
União Europeia a favor da modernização e da melhoria das actividades
desenvolvidas, neste domínio, à escala
nacional. O estudo centra-se nos seguintes aspectos: a) análise do contexto
institucional em que se desenvolvem
actividades de formação profissional,
na Grécia; b) inventário dos serviços
representativos de planificação e de
prestação de formação profissional
(inicial e contínua); c) normalização
dos modelos nacionais e europeus no
sector da formação profissional; d)
exame do papel e da intervenção da
União Europeia na promoção das
actividades de formação profissional
subvencionadas pelo Fundo Social
Europeu. De acordo com este estudo, a
política de formação profissional não
pode ser encarada unicamente na
perspectiva das empresas e em termos
de competitividade, mas também como
uma política de protecção dos
excluídos do mercado de emprego. A
análise termina afirmando que é
necessário reorganizar por completo a
política de formação profissional e
adaptá-la às novas condições, o que é
compatível com a consolidação
constitucional do direito individual à
formação profissional e com a criação
de oportunidades de transferência entre
a formação inicial e a formação
contínua.

IRL

Forfas annual report
2000
[Relatório anual 2000 do Forfas]

FORFAS
Dublin: FORFAS, 2001, 63 p.
FORFAS,
Wilton Park House,
Wilton Place,
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IRL-Dublin 2,
tel.: (253-1) 6073000,
fax: (253-1) 6073030,
E-mail: forfas@forfas.ie <mailto:
forfas@forfas.ie>,
URL: <http://www.forfas.ie>

enunciadas no relatório do Conselho
Consultivo Nacional sobre o Teletrabalho, fornecendo uma plataforma de
desenvolvimento de oportunidades de
emprego no trabalho electrónico (ework). Tem também como função
garantir que este tipo de trabalho contriEste relatório anual apresenta em bua para o crescimento económico e para
pormenor todas as actividades do a melhoria da qualidade de vida. O
FORFAS, um conselho encarregado do relatório traça um mapa dos desenvolapoio prestado às empresas, ao vimentos e das iniciativas que tiveram
emprego, à ciência e à tecnologia. O lugar durante este ano, destinados a medesenvolvimento das competências lhorar o contexto do trabalho electrónico.
constitui um aspecto importante das Desde que foi criado, o Fórum tem no seu
actividades deste conselho. O relatório activo a adesão dos parceiros sociais a
refere que o aumento substancial do um Código de Práticas do Trabalho
emprego e a correspondente dimi- Electrónico, em cumprimento do comnuição do desemprego, em 2000, têm promisso tomado no Programme for
dado origem a problemas de mão-de- Prosperity and Fairness [Programa para
obra e de qualificações. Sublinha ainda a Prosperidade e a Equidade], a obtenção
que, nos próximos anos, as compe- de um prémio europeu de teletrabalho
tências e a emergência de uma mão-de- para o Código de Práticas, o lançamento
obra qualificada serão fundamentais, da Campanha de Sensibilização das
na medida em que a reserva global de Empresas Irlandesas em relação ao
trabalhadores altamente qualificados teletrabalho e a continuação das acções
nas áreas de engenharia, de informática destinadas a melhorar a política fiscal no
e nos domínios científicos continuará a quadro do teletrabalho. O relatório desdiminuir. Será, pois, necessário conti- creve em pormenor os desenvolvimentos
nuar a requalificar a mão-de-obra exis- no domínio da formação, como os cursos
tente, a fomentar o acesso ao trabalho propostos a todos os níveis do sistema
de pessoas que, tradicionalmente, não educativo, os projectos no âmbito das
fazem parte da população activa e a tecnologias da informação e da comuapoiar a imigração. Ainda de acordo nicação e o lançamento de publicações.
com o relatório, o desenvolvimento das O Fórum refere, no entanto, não existir
competências deve fazer-se através da ainda nenhum curso disponível, à escala
cooperação entre os poderes públicos, a nacional, personalizado e certificado, que
indústria e os cidadãos, com o apoio permita a aquisição de competências,
dos parceiros sociais. Durante o ano quer no domínio das técnicas da
corrente, o FORFAS publicou vários informação e da comunicação quer nas
relatórios, dos quais o mais importante disciplinas necessárias a um bom
é o segundo relatório do grupo de espe- desempenho como teletrabalhador (por
cialistas sobre as futuras necessidades exemplo, gestão do tempo, comunicação,
em qualificações. Este grupo de peritos telegestão).
estabeleceu um certo número de sub- URL: <http://www.entemp.ie/e-work/e
grupos encarregados de estudar deter- workannrep.pdf>
minadas questões específicas relacionadas com o comércio electrónico e a
formação na empresa.
Adult literacy core curriculum
Report of the e-work action forum [Programa de literacia de base para
2000 / e-Work Action Forum
os adultos]
[Relatório do Fórum 2000 sobre o Basic Skills Agency
emprego electrónico]
London: Basic Skills Agency, 2001, 152 p.
Dublin: Stationery Office, 2001, 37 p. ISBN 1-85990-127-1
Government Publications,
Basic Skills Agency Publications,
Postal Trade Section,
Admail 5,
4-5 Harcourt Road,
UK-London WC1A 1BR
IRL-Dublin 2,
tel.: (44-870) 600 00,
tel.: (353-1) 6613111,
fax: (44-870) 600 01
fax: (353-1)4752760
URL: <http://www.basic-skills.co.uk>

UK

Este Fórum foi criado em 1999 para
fomentar a aplicação das recomendações

O programa de base de alfabetização
dos adultos constitui o eixo da estratéCEDEFOP
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gia nacional de qualificação de base
desta faixa, definindo o direito à formação de todos os adultos que apresentem
dificuldades na leitura e na escrita.
Descreve os conteúdos a figurar nos
programas de literacia no ensino pósescolar e na educação de adultos, os
programas de formação no local de
trabalho e de formação dos desempregados, os programas de ensino e de
formação dos reclusos e os programas
de alfabetização para comunidades
locais e para famílias. Ajuda os
docentes a darem resposta às necessidades individuais dos adultos através
da selecção e da formação nas qualificações adequadas.
Learning and Skills Council:
strategic framework to 2004 draft
corporate plan for consultation
[Conselho para a aprendizagem e as
competências: quadro estratégico
para o projecto de plano 2004]
Learning and Skills Council - LSC
Coventry: LSC, 2001, 30 p.
DfEE Publications,
P.O. Box 5050,
Sherwood Park, Annesley,
UK-Nottingham NG15 ODJ,
tel.: (44-845) 60 222 60,
fax: (44-845) 60 333 60,
URL: <http://www.dfee.gov.uk>
Este documento descreve a missão, a
perspectiva e os objectivos do Learning
and Skills Council, bem como a estratégia proposta para os atingir, dando especial relevo aos objectivos intermédios
e à sua quantificação. Revela o papelchave que deve ser desempenhado pelos
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conselhos locais e pormenoriza o
processo de planeamento e de definição
dos objectivos, insistindo na conciliação
das necessidades nacionais e locais.
Coloca-se claramente a favor de uma
parceria e de uma concertação entre os
parceiros-chave, nomeadamente os
prestadores de formação.

Quality assessment committee annual
report 2000 / Further Education
Funding Council
[Relatório anual 2000 da Comissão de
Avaliação da Qualidade / Conselho
para o Financiamento do Ensino pósobrigatório]
Further Education Funding Council FEFC
Coventry: FEFC, 2001, 36 p.
FEFC, Cheylesmore House,
Quinton Road,
UK-Coventry CV1 2WT,
URL: <http://www.fefc.ac.uk>
Esta publicação constitui o sétimo relatório anual da Comissão de Avaliação da
Qualidade do Further Education Fun ding Council. Esta comissão está encarregada de supervisionar os trabalhos
dos inspectores do Conselho. Para isso,
recebe todos os relatórios de inspecção
dos colleges, os dos inquéritos nacionais
e ainda o relatório anual do inspector
principal. Os documentos referentes ao
período de 1999-2000, bem como os
debates da comissão relativos ao
corrente ano constituem a base deste
sétimo relatório.
URL: http://liberserver.cedefop.eu.int/
vetelib/nat/gbr/gov/2000_0004.pdf
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Nº 21/00
Evolução na formação profissional inicial
• O ensino profissional qualificado depois de 2000: relatório de um projecto-piloto na Suécia (Jan
Johansson, Torsten Björkman, Marita Olsson, Mats Lindell)
• A certificação das competências parciais. Uma terceira via para a obtenção de um diploma do ensino
secundário superior na Noruega (Karl J. Skårbrevik, Finn Ove Båtevik)
• A formação e o ensino profissionais na escola – uma iniciativa australiana: para a integração dos estudos profissionais e gerais no programa do ensino secundário superior (John Polesel)
• Desenvolvimento de programas pedagógicos no âmbito da formação profissional dual na Alemanha
(Klaus Halfpap)
Questões de política
• A contribuição activa da formação e do diálogo social para a mudança organizacional (Michael
Kelleher, Peter Cressey)
• Quadro político e jurídico para o desenvolvimento da política de formação na União Europeia 2ª parte
– de Maastricht a Amsterdam (Steve Bainbridge, Julie Murray)
• O Tribunal Europeu de Justiça promove a mobilidade dos estudantes (Walter Demmelhuber)
Estudo de Caso
• Héracles, um projecto associativo de integração social e profissional dos trabalhadores portadores de
deficiência (Marc Schaeffer)

Nº 22/00
Investigação
• Perfis de competência em França, Alemanha, Países Baixos, Portugal, Suécia e Reino Unido (Asa
Murray, Hilary Steedman)
• A formação dos instaladores de equipamentos técnicos na construção civil na Grã-Bretanha: comparação com a França e a Alemanha (Derek King)
• Assegurar a transparência das competências: identificação, avaliação e reconhecimento da aprendizagem não formal (Jens Bjornavold)
A Formação Profissional e os Jovens
• Verso e reverso da “qualificação inicial”: para um conjunto de competências de base para todos (Ben
Hovels)
• O que fazer dos “desistentes”? Um comentário (Mark Blaug)
A Formação Profissional fora da União Europeia
• Análise comparativa dos sistemas de controlo dos conhecimentos, avaliação e certificação em França,
na Alemanha e na Turquia (Tomris Çavdar)
• A formação profissional na América Latina (Manfred Wallenborn)
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Nº 23/01
• O programa Leonardo da Vinci (1995-1999) em Espanha: conclusões do relatório de avaliação
(Lorenzo Cachón Rodríguez)
• A formação no contexto de uma redução do tempo de trabalho (Jacques Trautmann)
• A formação profissional nos Estados Unidos: reformas e resultados (Matthias Kreysing)
• Desenvolvimento das colocações transnacionais enquanto instrumento didáctico (Søren Kristensen)
• Que ensinamentos retirar da aplicação do sistema dual das qualificações na Europa? (Sabine Manning)
• Uma aprendizagem para o futuro: experiências práticas (Klaus Halfpap)
• Empresas virtuais e formação profissional (Stefan Kreher)
• Formação profissional para pessoas que trabalham na área da igualdade de oportunidades para as mulheres (Júlio Fernández Garrido, Luís Aramburu-Zabala Higuera)
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Convite à
apresentação de
contribuições
A Revista Europeia “Formação Profissional” publica artigos elaborados por
investigadores ou especialistas da formação profissional e do emprego. Estamos
abertos a contribuições que permitam a um vasto público de decisores políticos, de
investigadores e de profissionais à escala internacional estar informado sobre os
resultados das investigações de elevada qualidade que são conduzidas,
nomeadamente, a investigação comparativa transnacional.
A Revista Europeia é uma publicação independente, cujos artigos são submetidos a
uma crítica exigente. É publicada três vezes por ano em Inglês, Francês, Alemão,
Espanhol e Português, estando largamente difundida em toda a Europa, tanto nos
Estados-membros como fora da União Europeia.
A Revista é publicada pelo CEDEFOP (Centro Europeu para o Desenvolvimento da
Formação Profissional) e visa contribuir para o debate e a reflexão sobre a evolução
da formação e do ensino profissionais, nomeadamente numa perspectiva europeia.
Na Revista serão publicados artigos que apresentam novas ideias, que dão conta dos
resultados da investigação ou expõem experiências e práticas nacionais e europeias.
Incluirá igualmente tomadas de posição e reacções relativamente a questões ligadas
à formação e ao ensino profissionais.
Os artigos propostos para publicação devem ser precisos e acessíveis a um público
vasto e variado. Devem ser suficientemente claros para serem entendidos por leitores
de origens e culturas diferentes, que não estão necessariamente familiarizados com os
sistemas de formação e ensino profissionais de outros países. Por outras palavras, o
leitor deverá poder entender claramente o contexto e a argumentação apresentados à
luz das suas próprias tradições e experiências.
Paralelamente à sua publicação, os artigos da Revista são apresentados na Internet sob
a forma de extratos. É possível obter o resumo dos números anteriores no endereço
seguinte:
http://www.trainingvillage.gr/etv/editorial/journal/journalarc.asp.
Os autores dos artigos podem redigi-los em nome próprio ou como representantes de
uma organização. A dimensão dos artigos deverá ser entre as 2500 e as 3000 palavras.
Os artigos podem ser redigidos numa das seguintes línguas: Espanhol, Dinamarquês,
Alemão, Grego, Inglês, Francês, Italiano, Neerlandês, Português, Finlandês e Sueco.
Os artigos deverão ser enviados ao CEDEFOP em papel e em disquete (formato
word), ou por correio electrónico (anexo ao formato word); os artigos deverão ser
acompanhados de uma pequena referência biográfica sobre o autor com a indicação
das suas actuais funções. Todos os artigos propostos serão sujeitos à apreciação do
Conselho Editorial que se reserva o direito de proceder ou não à sua publicação, sendo
os autores informados sobre essa decisão. Os artigos publicados na Revista não
reflectem necessariamente as opiniões do CEDEFOP. A Revista oferece, pelo
contrário, a oportunidade de serem apresentadas análises distintas e pontos de vista
diferentes, podendo até ser, por vezes, contraditórios.
Se desejar enviar um artigo queira contactar Steve Bainbridge (redactor) por telefone:
(30-231) 0490 111, por fax: (30-231) 0490 175 ou por correio electrónico para o
endereço seguinte: sb@cedefop.gr.
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ser-lhe-á enviada pela Repartição das Publicações
Oficiais das Comunidades Europeias no
Luxemburgo e a factura pela sua agência de
distribuições da UE.
O preço da assinatura não inclui o IVA. Não
pague senão depois de ter recebido a factura!
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A assinatura anual inclui todos os exemplares da Revista “Formação Profissional” publicados de Janeiro a Dezembro.
Se até 30 de Novembro não for cancelada, será automaticamente renovada para o ano seguinte.
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