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Como recorda Viviane Reding, a comis-
sária europeia responsável pela Educação 
e pela Cultura1 no dossiê de imprensa de 
Junho de 2003 dedicado ao Ano Europeu 
das Pessoas com Deficiência, “em 2003, 37 
milhões de europeus vivem com algum tipo 
de deficiência, o que equivale a um cidadão 
em cada dez”.

Há muito que esta realidade tem vindo 
a mobilizar a Europa. Já no tratado que 
assinalou a sua fundação, a Comunidade 
Europeia se comprometia a levar a cabo 
as acções necessárias para combater as di-
versas formas de discriminação, particular-
mente das pessoas portadoras de deficiên-
cia, assegurando-lhes igualdade de acesso à 
formação e ao emprego. Esta determinação 
foi reafirmada no ano 2000 por ocasião do 
Conselho Europeu realizado em Lisboa, e 
posteriormente, a partir de 2001, integrada 
nas linhas directrizes para o emprego.

O ponto de partida desta preocupação 
baseia-se sem qualquer dúvida nos ideais 
democráticos e igualitários que presidiram 
à construção da União Europeia. A ideia 
fundamental é que perante uma situação 
de deficiência que pode interpretar-se 
como uma injustiça aleatória que afecta 
determinados membros do corpo social, a 
sociedade dever reagir colectivamente para 
conseguir inverter essa fatalidade, segundo 
o princípio da socialização do risco, e com-
pensar a deficiência através de medidas de 
discriminação positiva.

Contudo, no contexto actual de uma socie-
dade em envelhecimento, cuja pirâmide de 
idades oscila sobre uma base demasiado 
estreita, e uma população activa em redu-

ção incessante relativamente à população 
global – que o seu trabalho permite manter 
– a questão da inserção das pessoas porta-
doras de deficiência ultrapassa a simples 
problemática dos bons princípios e dos 
direitos humanos e converte-se numa ne-
cessidade económica e social. É cada vez 
mais evidente que a nossa sociedade deve 
tentar por todos os meios integrar as pes-
soas na situação de deficiência, não apenas 
por essas pessoas precisarem da sociedade, 
mas sobretudo porque a sociedade tem 
necessidade da sua contribuição para o 
esforço colectivo de produção de bens e 
de serviços comerciais e não comerciais 
como demonstra o relatório da OCDE 
intitulado “Transformar a Deficiência em 
Capacidade”2, cujos autores recomendam 
em particular a “criação de mecanismos in-
dividualizados de prestações que associem 
a readaptação e a formação profissional, 
o apoio na procura de emprego, subsídios 
pessoais e a possibilidade de acesso a dife-
rentes formas de emprego”.

Parece contudo que, como afirma Murielle 
Timmermans, uma jovem mulher invisual 
que fez um estágio profissional na DG de 
Emprego e Segurança Social da Comissão 
Europeia em Bruxelas, “os Estados-Mem-
bros não consideram a questão da deficiên-
cia como uma prioridade”3 Foi, portanto, 
para chamar de novo a atenção para o pro-
blema, que a Comissão Europeia e o Fórum 
Europeu das Pessoas Portadoras de Defi-
ciência (FEPD)4, decidiram organizar em 
2003, mobilizando os Estados-Membros, 
o Ano Europeu das Pessoas Portadoras 
de Deficiência, com o objectivo de revelar 
as dificuldades e as discriminações que 
essas pessoas enfrentam, dar relevo à sua 

Martin  Mulder
Presidente da Comissão Editorial 
da Revista Europeia “Formação 
Profissional”

Éric Fries 
Guggenheim
Chefe de redacção da Revista Eu-
ropeia “Formação Profissional”

Editorial

2003: o ano europeu das 
pessoas portadoras de 
deficiência

1 Direcção-Geral da Educação e da 
Cultura, 2003. Ano europeu das pes-
soas portadoras de deficiência, exem-
plos de projectos de educação e de cul-
tura para as pessoas portadoras de 
deficiência. Dossiê de imprensa, Junho 
de 2003.

2 «Transformar a Deficiência em 
Capacidade». Políticas para promover 
o trabalho e a segurança dos salários 
das pessoas com deficiência, p. 236, 
OCDE, Paris 2003, ISBN 92-64-
29887 (81 03 02 2).

3 Direcção-Geral da Educação e da Cul-
tura, 2003: Ano Europeu das Pessoas 
Portadoras de Deficiência, Dossiê de 
imprensa, Junho de 2003, op.cit., p. 33.

4 O Fórum Europeu para as Pessoas 
Portadoras de Deficiência /European 
Disability Forum é uma organização 
Europeia de cobertura que representa 
um grande número de associações de 
pessoas portadoras de deficiência da 
União europeia. A missão do EDF é 
garantir o pleno acesso dos cidadãos 
com deficiência aos direitos funda-
mentais através da sua participação 
activa no desenvolvimento e na imple-
mentação política no seio da União 
Europeia.



Cedefop

4

FORMAÇÃO PROFISSIONAL Nº 30 REVISTA EUROPEIA

Cedefop

5

FORMAÇÃO PROFISSIONAL Nº 30 REVISTA EUROPEIA

contribuição para a sociedade e ao direito 
de poderem melhorar a sua vida e de verem 
alterada a atitude dos outros para com eles.

A escolha feita pela União Europeia é muito 
clara, é a escolha da integração. No âmbito 
do ensino e da formação, nomeadamente 
na formação profissional, isso significa na 
medida do possível, integrar nos estabele-
cimentos de ensino para jovens normais, os 
jovens com situações de deficiência e/ou 
com necessidades educativas especiais e 
reduzir ao mínimo a inscrição em estabele-
cimentos especializados.

A questão merece, contudo, ser debatida. 
É certo que a integração no sistema esco-
lar normal tem efeitos incontestavelmente 
positivos em termos de socialização, como 
defende Annet De Vroey no artigo aqui 
publicado. Este tipo de ensino prepara 
simultaneamente os jovens portadores de 
deficiência para a integração entre os seus 
pares que não vivem nesse tipo de situa-
ção, e os jovens normais para viverem o 
quotidiano com os seus pares portadores de 
deficiência. Isto não significa, no entanto, 
que os sistemas protegidos não respondam 
muitas vezes melhor às necessidades de 
ensino especial dos jovens em situação de 
deficiência tendo, além disso, a vantagem 
de inspirar confiança aos jovens e às suas 
famílias, reduzindo o stress e melhorando 
assim a sua qualidade de vida imediata. Daí 
a importância de se actuar em estreita co-
laboração com as famílias e as associações 
de deficientes e sobretudo de dar formação 
específica aos intervenientes e formadores 
especializados, que deverão facilitar a pas-
sagem dos jovens portadpres de deficiência 
para um ambiente aberto, como relembram 
os técnicos da equipa do INOFOR, Cristina 
Milagre, João Passeiro e Victor Almeida, 
no seu artigo “Novos Actores na Formação 
Especial para Grupos Sociais Desfavoreci-
dos”.

Publicamos neste número quatro artigos so-
bre a formação profissional de pessoas com 
necessidades educativas especiais.

O primeiro artigo, “Dispositivos Inclusi-
vos de Formação Profissional para Alunos 
portadores de Deficiência” por Annet De 

Vroey, é um artigo de opinião que nos vem 
da Bélgica e defende a integração em esta-
belecimentos normais de ensino. A autora 
declara-se partidária da afectação de educa-
dores especializados a cada escola normal, 
em vez de os concentrar em instituições 
especializadas e defende a necessidade de 
um acompanhamento especializado para os 
jovens portadores de deficiência ao longo 
da sua escolaridade em ambiente normal. 
Annet De Vroey é professora na Univer-
sidade Católica de Lovaina, onde prepara, 
através de um curso suplementar, alunos 
para serem formadores e poderem intervir 
como apoio a jovens portadores de defici-
ência integrados em ambientes normais. 

O segundo artigo, “Ajudar os jovens desfa-
vorecidos, a obterem uma qualificação de 
acesso ao ensino superior geral ou o certi-
ficado de aptidão profissional”, resulta de 
um estudo realizado por três investigado-
res académicos noruegueses, Karl Johan 
Skårbrevik da Universidade de Ålesund 
e Randi Bergem e Finn Ove Båtevik do 
Instituto de Investigação Møre de Volda. 
Este artigo apresenta as medidas indispen-
sáveis dentro do sistema educativo normal 
de nível secundário e da aprendizagem de 
modo a assegurar aos jovens portadores de 
deficiência o sucesso no ensino secundário 
e nos certificados de aptidão profissional. 
Uma dessas medidas consiste em propor-
cionar o acompanhamento próximo dos 
alunos, uma conclusão semelhante à do 
artigo anterior.

O terceiro elemento do nosso pequeno 
dossiê é um artigo português escrito por 
Cristina Milagre, João Passeiro e Victor 
Almeida, três técnicos superiores do de-
partamento “Metodologia da Formação” 
do Instituto para a Inovação na Formação 
(INOFOR), intitulado “Novos Actores na 
Formação dos Grupos Sociais Desfavo-
recidos”. Este artigo é um estudo de caso 
realizado em cinco instituições públicas 
ou associações que contribuem para a 
formação e inserção social e profissional de 
grupos desfavorecidos. Mostra com clareza 
como a necessidade de ter em conside-
ração as novas carências formativas – as 
dos públicos desfavorecidos – fez surgir 
novos tipos de organização formativa cujo 
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principal objectivo é o apoio à formação, e 
a emergência de novos actores no sector da 
formação.

Enfim, o quarto e último artigo do nosso 
dossiê, “Alunos com necessidades espe-
ciais na formação e ensino profissionais na 
Noruega-um estudo longitudinal” resulta 
de uma investigação académica realizada 
por Jon Olav Myklebust, professor asso-
ciado de sociologia da Universidade de 
Volda. A sua análise longitudinal corrobo-
ra o que foi defendido por Annet De Vroey, 
designadamente que o facto de integrar os 
alunos com deficiência em aulas normais 
em lugar de os inserir em pequenos grupos 
ou aulas especiais é ainda o melhor meio 
de lhes permitir obter as competências 
desejadas.

Alguns leitores vão sem dúvida considerar 
que os artigos aqui publicados abordam 
apenas aspectos muito limitados do tema 
da formação profissional para pessoas 
portadoras de deficiências. Não contesta-
mos essa apreciação e parece-nos evidente 
que o debate deve prosseguir nas nossas 
páginas. Estamos totalmente conscientes 
de que a Revista Europeia “Formação 
Profissional” publicou até agora apenas 
um número muito restrito de artigos so-
bre a formação profissional das pessoas 
com deficiência e/ou com necessidades 
educativas especiais. Por este motivo, a 
Comissão Editorial da Revista Europeia 
aproveitou justamente O Ano das Pessoas 
Portadoras de Deficiência para relançar o 
tema da formação profissional das pessoas 
portadoras de deficiência.

Vários factores explicam o espaço diminuto 
que esse tema ocupa nas nossas páginas:

q o nosso processo de selecção dos arti-
gos, cujo rigor é garante da qualidade da 
Revista, assusta muitas vezes as pessoas 
que trabalham no terreno empregando to-
dos os seus esforços para pôr em prática 
medidas adequadas de orientação social e 
profissional, formação geral e profissional 
e de inserção social e profissional. Estas 
pessoas hesitam em investir tempo em 
artigos que correm o risco de serem rejei-
tados por razões “académicas”. Quando 

ultrapassam as primeiras resistências e 
nos enviam propostas de artigos, ficam 
muitas vezes desencorajadas pelo trabalho 
não negligenciável imposto pelas revisões 
exigidas pelo Comissão Editorial. Muitas 
propostas de artigos ficam nestes casos sem 
seguimento e inéditas, quando, por vezes, 
produzir uma publicação interessante para 
os nossos leitores implicaria apenas um 
pequeno esforço.

q as revistas especializadas nesta área, 
constituem a primeira escolha dos investi-
gadores e absorvem a maior percentagem 
de boas propostas de artigos académicos 
porque são directamente reconhecidas pe-
las instâncias que podem decidir quanto à 
sua carreira.

No entanto, parece-nos essencial que a 
orientação e a formação profissionais, a 
formação ao longo da vida e a inserção 
social e profissional das pessoas portado-
ras de deficiência deixem de pertencer ao 
foro exclusivo das esferas especializadas. 
A nossa revista é lida por públicos muito 
variados, investigadores académicos, par-
ceiros sociais, decisores políticos, homens 
e mulheres da prática profissional, e é 
publicada em cinco línguas.5 A sua voca-
ção é disseminar, na medida do possível, 
numa perspectiva europeia e comparativa, 
informações sobre a formação profissio-
nal, a orientação, o acesso ao mercado de 
trabalho, ou seja de um modo geral sobre 
tudo o que tem a ver com a relação entre a 
formação e o emprego, com o objectivo de 
contribuir para o desenvolvimento da for-
mação profissional na Europa e proporcio-
nar aos diferentes actores argumentos, fer-
ramentas e exemplos que lhes sejam úteis 
na sua actividade quotidiana. Desejamos, 
por isso, que este primeiro pequeno dossiê 
sobre a formação profissional das pessoas 
portadoras de deficiência contribua para 
abrir um debate e estimule outros autores 
a dirigirem-nos as suas contribuições sobre 
um tema que, é óbvio, não vai encerrar-se 
em 31 de Dezembro de 2003. A este respei-
to, não resistimos à tentação de citar aqui 
a resposta da jovem estagiária da DG do 
Emprego e Assuntos Sociais já acima men-
cionada, à pergunta posta por um membro 
da DG da Educação e Cultura:

5 Alemão, inglês, espanhol, francês e 
português.
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O que pensa do Ano Europeu das Pessoas 
Portadoras de Deficiência? Pensa que a 
União Europeia pode ter um papel impul-
sionador ao nível da sociedade em geral?

“ É óptimo que a UE tome este tipo de 
iniciativas. Isso permite dar visibilidade às 
pessoas portadoras de deficiência nos me-
dia e na opinião pública. Mas o problema 

reside nos Estados-Membros, para os quais 
o problema não representa uma prioridade 
e onde as acções não são de todo em todo 
visíveis. Talvez fosse necessário que a UE 
fixasse objectivos precisos, com projectos 
concretos para serem realizados. Seria tam-
bém bom que o Ano Europeu das Pessoas 
Portadoras de Deficiência não se resumisse 
a um ano!».
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Dispositivos inclusivos 
de formação profissional 
para alunos portadores 
de deficiência

Annet De Vroey
VOBO - Curso do terceiro 
ciclo de formação de profes-
sores para o ensino especial. 
Universidade Católica de 
Lovaina.

O curso de pós-graduação, com 
a duração de um ano, forma pro-
fessores qualificados para o ensino 
especializado, que vão exercer a 
sua actividade como um serviço 
- não um posto fixo.
Todos os anos, cerca de vinte estu-
dantes matriculados no curso, dão 
apoio dois dias por semana a alunos 
portadores de deficiência ou que 
apresentam graves problemas de 
aprendizagem nas aulas normais. 
Estas aulas são do ensino básico, 
secundário e profissional. A equipa 
do curso de pós-graduação apoia os 
estudantes na progressão, adapta-
ção e colaboração com os docentes 
da escola. Este acompanhamento 
leva-nos a numerosas escolas onde 
contactamos com os pais, os pro-
fessores e os alunos, portadores de 
deficiência ou não. Cada nova soli-
citação que recebemos mostra-nos 
como o processo inclusivo é a ino-
vação educativa mais interessante 
das últimas décadas. 

Durante a última década muitas crian-
ças portadoras de deficiência frequen-
taram as vias de ensino “normais”. O 
ensino e a formação continuam a se-
guir uma tendência generalizada para 
uma crescente participação cívica das 
pessoas portadoras de deficiência. A 
maior parte dos países da Europa já 
inscreveram o ensino inclusivo na agen-
da política. Contudo, em alguns países 
a transição de um sistema educativo 
especial (baseado na exclusão) para 
medidas baseadas na inclusão tem si-
do muito lenta, reflectindo ainda uma 
grande hesitação, após muitos anos de 
funcionamento destes sistemas em 
paralelo. O ensino básico assume com 
frequência o desafio da inclusão, mas 
no ensino secundário e na formação 
profissional, a inclusão está longe de 
ser uma prática corrente. Existem nu-
merosos exemplos positivos de inte-
gração exercida através de iniciativas 
privadas, organizações de formação 
de adultos, segunda oportunidade edu-
cativa, etc. Em alguns países (Itália, 
Noruega, Suécia e Reino Unido) tam-
bém se observam numerosas experi-
ências positivas de inclusão a todos os 
níveis de ensino. No entanto, esses 
exemplos de boa prática não parecem 
ser, por si só, suficientes para uma 
opção definitiva a favor do ensino in-
clusivo.

Face a estas observações, devíamos 
interrogar-nos se a ausência de ensino 
inclusivo a todos os níveis não atrasa a 
participação das pessoas portadoras 
de deficiência na actividade profissio-
nal, ou se a ausência de um sistema coe-

rente de igualdade dos direitos no en-
sino e na formação profissional não 
exerce um forte efeito dissuasivo so-
bre a sua futura participação na vida 
activa. Por outras palavras: o facto de, 
até agora, o ensino e a formação não 
terem ainda conhecido uma verdadei-
ra decisão a favor da inclusão conti-
nua a representar um obstáculo impor-
tante para o desempenho de uma 
verdadeira actividade profissional para 
todos? Creio que este é um obstáculo 
importante, apesar de haver novas ini-
ciativas exteriores aos meios educati-
vos que se dedicam a encontrar empre-
gos normais e favorecem novos modelos 
de formação. Contudo, enquanto os 
alunos portadores de deficiência fo-
rem dirigidos para vias especiais de 
ensino e de formação profissionais, 
estaremos a perder uma possibilidade 
muito eficaz de incrementar a partici-
pação, de reforçar a cidadania, sus-
ceptíveis de enviar um sinal bem claro 
ao resto da sociedade: gerar um con-
senso geral, adaptado a todos os níveis 
educativos, sobre a igualdade de opor-
tunidades para todos os jovens.

A herança do passado

Em alguns países europeus, a Bélgica 
por exemplo, o ensino (totalmente) 
inclusivo ainda é um fenómeno bas-
tante recente. O sistema de ensino es-
pecial esteve em expansão durante 
mais de 30 anos e representa mais de 
6% do conjunto da população em ida-
de escolar (3 a 18 anos). Embora exis-
tam desde há quase 20 anos medidas 
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de integração dos alunos nas vias nor-
mais, estas não conseguiram reduzir o 
número total de alunos das escolas 
especiais, a não ser nos casos em que 
foram promovidas activamente e inte-
gralmente apoiadas por equipas locais 
ou regionais. Para algumas crianças, a 
integração “funcionou”, praticamente, 
sem dificuldade. Alguns estabeleci-
mentos de ensino especial têm já mais 
professores destacados para dar apoio 
às aulas normais do que a trabalhar 
dentro da própria instituição. Por 
exemplo, alunos apenas com deficiên-
cias visuais obtiveram muitas vezes 
excelentes resultados no ensino bási-
co, secundário, ou mesmo superior, 
quando beneficiaram da ajuda (limita-
da) de um professor externo que os 
apoia algumas horas por semana, 
quando têm necessidade de uma ajuda 
especial. Contudo as crianças porta-
doras de outras deficiências físicas 
têm com frequência muito mais difi-
culdade em obter sucesso escolar. Es-
sas razões são múltiplas: dificuldades 
de acesso à maioria das escolas, maior 
necessidade de assistência em todas as 
actividades escolares, e o reduzido 
número de horas de apoio concedido 
pelo “plano” de integração. E que di-
zer das crianças que têm ainda mais 
necessidade de ajuda nas aulas nor-
mais, por exemplo, as que têm dificul-
dades de comunicação (crianças sur-
das ou com portadoras de deficiência 
auditiva, crianças autistas, etc.), ou 
com problemas cognitivos e de apren-
dizagem? Neste momento, são muitas 
as escolas que ainda não estão prepa-
radas para receber crianças que apre-
sentem qualquer espécie de deficiên-
cia. As medidas implementadas para 
melhorar a integração não consegui-
ram até agora alterar verdadeiramente 
as atitudes dos estabelecimentos de 
ensino sobre questões tais como a sua 
flexibilidade e criatividade ao nível da 
adaptação às exigências que ela im-
põe, à sua organização do apoio inter-
no por parte dos professores ou o re-
curso a um apoio externo em função 
das necessidades especiais de um ou 
mais alunos. Enquanto a integração per-

manecer tributária de um sistema res-
trito e rígido de apoio, apenas os alu-
nos cujos problemas não são muito 
graves e, principalmente, os que têm 
pais muito activos e empenhados, po-
dem planear o futuro num ambiente 
normal de ensino. Os outros terão de 
esperar que o ensino especial e o ensi-
no normal (incluindo a formação pro-
fissional) revejam o seu sistema de 
valores sobre a deficiência. Penso que 
é a própria existência da estrutura das 
escolas especiais em paralelo com as 
escolas normais que trava o processo 
da integração e da inclusão. É essa es-
trutura, que, inscrevendo os alunos na 
categoria dos deficientes e consequen-
temente marcando-os de uma maneira 
ou de outra, permite que a estrutura 
“médica e terapêutica” da pessoa por-
tadora de deficiência se perpetue. Nes-
sa “ideologia do deficit”, não é suposto 
que as pessoas portadoras de deficiên-
cia possam ganhar a vida, nem ocupar 
um emprego e não são considerados 
“aptos” para uma participação plena 
na sociedade. Não é portanto a defici-
ência em si mesma, seja ela qual for, 
que reduz as possibilidades de partici-
pação, de aprendizagem e de formação 
das crianças e dos jovens na escola, 
mas sim o hábito de dirigir as crianças 
com necessidades especiais para esco-
las especiais, cuidados especiais, lo-
cais especiais, e o hábito de dar respos-
tas especializadas e terapêuticas aos 
problemas das necessidades especiais 
(Fougeyrollas, 1998 OMS, 2001). Os 
sistemas de valores existentes impe-
dem que o ensino especial se torne num 
serviço de apoio ao ensino normal, man-
tendo-o, pelo contrário, no seu estatuto 
de serviço de pleno direito. 

Mudança de perspectiva

A passagem da integração para a pro-
cura de uma plena inclusão na escola 
mostra que são numerosos os que as-
piram a uma mudança mais profunda. 
Enquanto todos os esforços para o su-
cesso tiverem de partir do aluno (e de 
algumas horas de ajuda suplementar 
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de que beneficia), muitas crianças per-
manecerão excluídas da integração. 
Muitas delas não conseguirão nunca 
seguir o mesmo programa, ou acom-
panhar o ritmo das outras. Essa dife-
rença deveria ser mais um ponto de 
partida para a inclusão do que um cri-
tério de exclusão. Mesmo quando os 
pais arranjam um apoio privado para 
auxiliar o filho na sala de aula, a sua 
intervenção não significa necessaria-
mente uma mudança de atitude – ela 
ajuda a “máquina” terapêutica a tirar 
proveito da ausência de apoio na esco-
la e prejudica muitas vezes os esforços 
de inclusão dos assistentes qualifica-
dos (ou não). 
Apenas nos casos em que todas as 
partes envolvidas estão de acordo em 
considerar que é a própria inclusão do 
aluno numa via normal que impulsio-
na o seu processo de aprendizagem e 
participação presente e futura, e ape-
nas quando não é imposto qualquer 
limite de tempo para avaliar os pro-
gressos realizados, poderá ter lugar a 
mudança para a inclusão.

Esta noção mais aprofundada da inte-
gração, que designamos por inclusão, 
está lentamente a ser introduzida em 
algumas aulas e escolas. As escolas 
básicas foram as primeiras a orienta-
rem-se para esta nova óptica social da 
igualdade de oportunidades para todos, 
mantendo contudo uma grande incerte-
za quanto a essa evolução. Já as escolas 
secundárias se mostram bastante hesi-
tantes, principalmente quando têm um 
sistema de programas a vários níveis e 
diferentes critérios de estudo que re-
flectem as capacidades intelectuais do 
aluno mais do que os seus centros de 
interesse ou aptidões. A este nível, as 
escolas especiais oferecem muitas ve-
zes uma formação para o emprego 
mais adequada às necessidades do indi-
víduo. Numerosas escolas especiais de 
formação profissional preparam os 
seus alunos para um emprego integra-
do, enquanto outras apenas os prepa-
ram para um trabalho protegido, afir-
mando que o mercado de trabalho não 
lhes poderá proporcionar outro tipo de 

empregos. Sou de opinião que é essen-
cial que as vias normais de ensino se-
cundário – como preparação para esco-
lhas profissionais e oportunidades 
(futuras) – devam também seguir esta 
nova tendência para a igualdade de 
oportunidades e tomem assim, gradual-
mente, consciência da importância da 
inclusão.

Apesar de todos os esforços já realiza-
dos ao nível do ensino básico, a forma-
ção profissional ainda não tem uma 
grande experiência da inclusão. Isso 
deve-se, em parte, ao facto de numero-
sos alunos portadores de deficiência 
não demonstrarem particular “habili-
dade”, o que é em geral considerado 
como pré-requisito para a formação 
profissional. No entanto, a necessidade 
de adaptar o nível, o ritmo e a eficácia 
do desempenho é sem dúvida ainda 
mais imperativa no contexto da forma-
ção profissional do que no do ensino 
básico. Também a necessidade de for-
necer apoio, não só durante o processo 
de formação, como durante e após o 
período de adaptação a um ambiente de 
trabalho normal pode dissuadir as es-
colas de se envolverem no complexo 
processo da inclusão.

Pelo facto de ir para além da integração 
– exigindo da escola significativos 
ajustamentos, colocação adequada, 
professores e formadores – e pelo facto 
de lidar com objectivos individuais e 
exigências e condições de trabalho per-
sonalizadas, a inclusão é fundamental-
mente um desafio ao processo de for-
mação profissional.

Deste modo, os jovens que apresentam 
qualquer tipo de deficiência ou proble-
ma de aprendizagem, não têm muitas 
vezes uma verdadeira possibilidade de 
escolha entre ensino normal e ensino 
especial, sobretudo quando se trata de 
escolhas profissionais. Alguns destes 
jovens, dotados de boas capacidades 
intelectuais, podem integrar-se na es-
cola e estudos superiores normais e es-
colher para si próprios a profissão que 
querem exercer. Mas muitos outros, 
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que têm deficiências múltiplas ou pro-
blemas de aprendizagem mais comple-
xos, não têm a liberdade de escolher e 
nem sequer têm a certeza de poder de-
sempenhar um cargo profissional no 
mercado de trabalho.

Na minha opinião, todos têm o direito 
de desempenhar qualquer papel na 
sociedade. Isso faz parte da qualidade 
de vida. É por isso que as escolhas 
profissionais e a formação profissional 
são tão importantes, e é por isso que 
devia haver uma maior conscienciali-
zação da nova perspectiva do ensino 
inclusivo. Não deve ocorrer um corte 
no processo inclusivo de inclusão e de 
participação, nem no início, nem no 
meio do processo educativo. Se a in-
clusão não for totalmente acessível, o 
futuro do ensino inclusivo vai ser mui-
to incerto e o futuro dos alunos afecta-
dos por esta questão não será melhor 
do que anteriormente. Poderá mesmo 
ser pior. Para trabalhar com vista à 
inclusão plena, basta que haja acordo 
sobre alguns princípios fundamentais 
que apresentarei e defenderei neste 
artigo. Se negligenciarmos estes prin-
cípios fundamentais da inclusão, não 
faremos melhor do que antes.

Entretanto, o imperativo de uma forma-
ção profissional integrada torna-se cada 
vez mais premente, e há novas iniciati-
vas a serem adoptadas e apoiadas pelas 
organizações de formação de adultos 
mais do que pelas instituições educati-
vas. O sistema de formação profissio-
nal para adultos fora do sistema escolar 
oficial, deve tornar-se um parceiro im-
portante e contínuo na formação profis-
sional escolar. Pelo simples facto de o 
seu ritmo, a sua eficácia e a sua produ-
tividade serem menores, poderá ser 
necessário mais tempo e mais forma-
ção e vai ser preciso conceber novos 
modelos de formação contínua, nomea-
damente com vista à melhoria das pers-
pectivas de emprego para as pessoas 
portadoras de deficiência.

A inclusão é um conceito-chave para os 
desempenhos, escolhas pessoais e for-
mação profissional.

O trabalho desempenha um papel 
cada vez mais importante na vida dos 
indivíduos, quer queiramos quer não. 
As escolhas efectuadas tendo a (futu-
ra) profissão como objectivo reves-
tem-se de enorme importância. O tra-
balho que realizamos confere muitas 
vezes o estatuto social mais importan-
te e o mais seguro que podemos obter 
durante uma boa parte da vida. As ou-
tras funções sociais, ou posições que 
assumimos, não têm necessariamente 
menos valor, e podem mesmo ser de 
natureza mais profunda ou permanen-
te, mas o próprio facto de ocupar um 
lugar entre outros indivíduos que 
exercem uma actividade profissional 
confere um certo respeito próprio, 
uma certa dignidade e independência.
Entre nós, aqueles que têm a possibili-
dade de fazer as suas próprias esco-
lhas sem deparar com toda a espécie 
de barreiras podem talvez considerar-
se privilegiados. São muitos os que 
não só, entre os deficientes, não têm 
liberdade de escolha. Mas a ideia fun-
damental da igualdade de oportunida-
des no ensino é garantir ao maior nú-
mero possível de alunos essa liberdade 
de escolha para que possam construir 
o seu próprio futuro. O meio para o 
conseguir não é proceder à partida a 
uma “selecção do mais forte”, nem 
recorrer à meritocracia – que consiste 
em encorajar (unicamente) aqueles 
que se conformam com o sistema e 
justificam que são dignos de ser enco-
rajados (Nicaise, 2002) – mas antes 
não abandonar nenhum membro da 
comunidade escolar. Apenas deste 
modo todos atingirão um ponto onde 
poderá ter lugar a escolha equitativa 
de uma via de formação profissional 
ou de ensino mais ampla – ou ambas. 
Qualquer sistema que restrinja as es-
colhas profissionais num momento 
demasiado precoce da carreira escolar 
negligencia a importância das esco-
lhas pessoais.

As pessoas portadoras de deficiência 
enfrentam frequentemente este tipo de 
barreiras. Mesmo quando se sabe des-
de o início que um rapaz ou uma rapa-
riga não vai ser médico ou advogado, 
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não lhe devemos negar o direito de as-
sumir um papel profissional na socie-
dade, nem o direito de escolher uma 
profissão. Um rapaz intelectualmente 
deficiente pode não vir a ser director de 
um hospital, mas pode falar em seu 
próprio nome para dizer que o hospital 
é o ambiente profissional que ele prefe-
re e que é ali que quer trabalhar. Não 
devíamos considerar os sonhos destes 
jovens menos realistas ou menos fiá-
veis do que os dos outros, que fazem 
com frequência mudanças de orienta-
ção ou de escolha.

Vivemos numa sociedade que encoraja 
a formação ao longo da vida e onde é 
possível fazer uma segunda escolha em 
matéria de formação profissional ou de 
profissão. Mas no momento de traba-
lhar, os interessados necessitam muitas 
vezes de uma grande coragem para 
abstrair das suas experiências escolares 
(muitas vezes negativas) e recomeçar. 
A formação profissional para adultos 
oferece novas perspectivas às numero-
sas pessoas portadoras de deficiência, a 
quem foi dito que as suas escolhas 
eram limitadas – ou trabalho protegido 
ou nenhum trabalho – mas não lhes 
permite recuperar o avanço que os ou-
tros têm sobre eles.

Só dando uma formação profissional 
inclusiva e de qualidade dentro do sis-
tema educativo se poderá evitar que os 
interessados percam um sentimento 
importante de posicionamento social, 
de auto-estima e de independência. 
Quando se depende de outros para tan-
tas tarefas da vida quotidiana, este tipo 
de independência – quer financeira 
quer intelectual – pode fazer toda a di-
ferença numa vida. Este sentimento de 
interdependência, é tanto maior quanto 
maior for a confiança depositada pelos 
outros no nosso desempenho. O mes-
mo sentimento de interdependência é 
um dos valores essenciais da inclusão.

A prática do ensino inclusivo

É certo que alguns alunos deficientes 
já seguem um programa de formação 

profissional num ambiente inclusivo. 
A minha experiência sobre tais fórmu-
las mostra que estas são de um modo 
geral organizadas ou com uma equipa 
de apoio fornecida pelos pais, ou com 
um apoio oficial, porque esses alunos 
estão “aptos a ter sucesso” no contex-
to do programa normal. Na Bélgica, o 
número de jovens portadores de defi-
ciência que relevam das vias normais 
da formação profissional secundária 
mantém-se bastante fraco. No que res-
peita às escolhas de formação profis-
sional, muitos jovens portadores de 
deficiência ficam desfavorecidos não 
só devido às normas que o programa 
estipula, mas mais ainda pelas exigên-
cias práticas: devem ser rápidos, efica-
zes, ter boas capacidades motoras e 
grande mobilidade. A transição para o 
ensino profissional torna-se muitas 
vezes o momento de ruptura e não o 
momento de acesso à inclusão.

Enquanto numerosas escolas básicas 
estão a aprender lentamente a dar res-
posta às exigências da inclusão, as es-
colas secundárias, e nomeadamente os 
estabelecimentos de ensino profissio-
nal, vão ter de começar a seguir o seu 
exemplo. Para conseguirem ter suces-
so deverão adoptar as grandes ideias e 
os grandes princípios da inclusão, es-
senciais para a participação presente e 
futura dos interessados entre os seus 
homólogos. Comecemos por exami-
nar os princípios comuns do ensino 
inclusivo, para revelar em seguida al-
gumas das consequências que daí de-
correm, muito especificamente, para a 
formação profissional.

O ensino inclusivo é um processo per-
manente que exige a intervenção de 
numerosos actores. É portanto um 
processo vulnerável. Ao concentrar-se 
nas cinco grandes missões da inclu-
são, oferece às escolas e aos alunos a 
possibilidade de tirarem proveito des-
se processo permanente. (De Vroey & 
Mortier, 2002).

q Em primeiro lugar, devemos esfor-
çar-nos por atingir uma perspectiva e 
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uma linguagem comum: na qualidade 
de comunidade escolar, que atitude 
temos no confronto com os problemas 
da aprendizagem e da deficiência, 
com os problemas comportamentais, 
com as diferenças de nível dos desem-
penhos? Que fazemos com os alunos 
que não conseguem acompanhar o 
programa? Como comunicamos com 
eles se têm dificuldades de expressão, 
de compreensão? Como permanece-
mos em contacto com os pais? São 
colocadas numerosas questões que 
importa discutir. Ao familiarizarmo-
nos com o grande objectivo do ensino 
inclusivo – maximizando a participa-
ção em todos os domínios da vida - 
conseguiremos mudar as atitudes já 
habituais e considerar os «problemas» 
mais como diferenças e desafios. Não 
se trata de uma primeira etapa, mas, 
por assim dizer, de um substrato no 
conjunto da escola, que permite às 
mudanças e às acções mais palpáveis 
enraizarem-se na cultura, nas práticas 
e nas políticas da escola (CSIE, 
2002).

q Em segundo lugar, devemos reco-
nhecer a necessidade de um plano 
educativo individualizado e começar a 
trabalhar com esse plano. Na inclusão, 
o PEI não é baseado numa descrição 
da progressão que deve intervir junto 
dos interessados ao nível educativo e 
do seu desenvolvimento, nem em acti-
vidades que permitam a recuperação, 
mas é antes uma forma de um plano 
de apoio. Identificam-se objectivos 
individuais a partir das opiniões, dos 
sonhos, dos interesses, das expectati-
vas e das observações dos principais 
participantes. Procuram-se as adapta-
ções que se impõem, decide-se de co-
mum acordo, e planifica-se a partici-
pação de modo explícito. Organizar a 
inclusão, é orientar minuciosamente 
todas as actividades para objectivos 
específicos e satisfazer as necessida-
des de apoio. É também planear com 
cuidado a assistência, sem negligen-
ciar todos os apoios naturais que po-
dem ser ou já foram dispensados pelos 
homólogos dos interessados. A avalia-

ção dos objectivos individuais, bem 
como a revisão do apoio dispensado 
são tarefas permanentes.

q Analisemos agora a organização e a 
gestão da prática quotidiana na aula. 
Os professores e os formadores devem 
ter consciência do seu «estilo» de ensi-
no, bem como do estilo de aprendiza-
gem dos seus alunos. É essencial que 
acreditem na capacidade de aprendiza-
gem de cada aluno, mesmo que não 
consigam «ver» o tipo de desempenho 
que esperam da maior parte dos alunos. 
Num dispositivo inclusivo, o ensino 
deve obrigatoriamente abranger vários 
níveis, ser cuidadosamente planeado e 
escolhido. Os professores devem evi-
dentemente ser formados para o plane-
amento de actividades diferenciadas e 
habituarem-se a trabalhar melhor com 
o pessoal de apoio. O modo de colabo-
ração prática na aula é com frequência 
o mais interessante método de trabalho 
pela interdependência que introduz en-
tre os alunos. Devem ser estimuladas a 
tutoria e outras formas de apoio pelos 
homólogos dos interessados.

q Para além disto, um dos principais 
critérios do sucesso da inclusão é o 
apoio social que deve obrigatoriamente 
ser garantido. Deve ser planeado e 
acompanhado pelo PEI. O recurso a 
esse apoio social deve tornar-se um 
elemento natural das boas práticas que 
se inscrevem na cultura da aula e da 
escola. É provavelmente esse o elo 
mais vulnerável em todo o processo de 
inclusão, e daí a necessidade de o to-
mar em consideração. Conviria espe-
cialmente criar diversos sistemas de 
apoio social entre os homólogos dos 
interessados, desenvolver boas capaci-
dades de comunicação entre todos os 
alunos e fazer do professor um opera-
cional modelar de como dar apoio aos 
outros em vez de se desinteressar deles. 
As próprias amizades são uma área que 
deve ser examinada com especial inte-
resse. Os alunos portadores de defici-
ência têm muitas vezes necessidade de 
ajuda para manter as suas relações de 
amizade. Ao organizar actividades para 
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grupos de amigos, as escolas podem 
estimular os amigos a tomarem conta 
uns dos outros.

q Finalmente, as competências de coo-
peração de todos os membros do pes-
soal e de todas as outras partes interes-
sadas devem ser objecto de uma 
avaliação. O ensino inclusivo traduz-se 
por uma necessidade mais intensa de 
modos de cooperação de acção na es-
cola e alarga também o papel dos mem-
bros do pessoal escolar, que devem 
participar em reuniões regulares com 
os pais ou outros responsáveis e com 
centros externos de aconselhamento ou 
de orientação. Além disso, devem coo-
perar com o pessoal de apoio, procurar 
uma mais eficaz colaboração interna e 
adoptar uma atitude prospectiva para 
planear o apoio futuro e estabelecer 
contactos com os parceiros que pode-
rão vir a ser envolvidos. O objectivo é 
a transição para um modelo de colabo-
ração interdisciplinar e integrada. Isto 
implica no futuro rever os papéis, dar 
provas de criatividade, de flexibilidade 
e partilhar competências. 

Estes cinco pontos-chave que devem 
orientar a acção diferem todos num 
ponto daquilo que estamos habituados 
a organizar nas vias especiais: o critério 
essencial é a partir de agora a preocu-
pação de preservar o ambiente social 
mais «natural» para o aluno, preparan-
do tanto o ambiente como o aluno para 
essa participação. Um apoio pode em 
larga medida emanar do seu próprio 
grupo social (os seus pares); a sua pró-
pria comunidade pode empenhar-se e 
ocupar-se dele; os objectivos são esco-
lhidos numa base natural, ou seja, tudo 
o que ele aprende ajuda-o a maximizar 
a sua participação entre os seus pares. 
Este modelo ecológico constitui uma 
base melhor para a inclusão do que o 
antigo modelo de desenvolvimento e 
terapêutica.

Ao mesmo tempo, estes cinco princí-
pios levaram a introduzir algumas ca-
racterísticas muito importantes do ensi-
no especial no ensino normal geral, 

designadamente a alteração do currícu-
lo a partir de objectivos e materiais per-
sonalizados e a assistência baseada num 
acompanhamento sistemático das com-
petências e da compreensão do aluno.

Como preparar a formação profissional 
para o ensino inclusivo

O processo de inclusão não deve ser 
obrigatoriamente diferente na forma-
ção profissional. São as mesmas carac-
terísticas que são essenciais. Existem 
contudo certos elementos que distin-
guem a formação profissional dos ou-
tros tipos de ensino inclusivo.

q Antes de tudo, a formação profissio-
nal tem uma ligação bem definida com 
um determinado perfil profissional. 
Trata-se frequentemente de uma rela-
ção unívoca: o perfil do jardineiro, do 
cabeleireiro, etc., dita os objectivos e as 
competências a atingir. As escolas pri-
márias, e mesmo numerosos tipos de 
escolas secundárias, dão aos alunos 
uma grande latitude de escolhas no 
momento de optar por uma profissão, 
por uma via. Isso dá-lhes a possibilida-
de de rever os seus objectivos, de mo-
dificar as suas avaliações e de adaptar 
um grande número das suas práticas. 
Os objectivos finais são mais gerais. A 
formação profissional pode igualmente 
rever os seus objectivos e avaliações, 
mas será que a qualificação que ela 
confere vai permitir à pessoa portadora 
de deficiência encontrar um emprego? 
A primeira das cinco etapas merece por 
isso uma atenção especial, que consiste 
em o pessoal da escola discutir o pró-
prio significado da inclusão e preocu-
par-se com o futuro de cada um. Como 
podemos maximizar as perspectivas de 
emprego de todos os alunos, incluindo 
aqueles cujas aptidões são problemáti-
cas? Vamos permitir-lhes que consa-
grem mais tempo a aprender a desem-
penhar bem as tarefas essenciais, ou 
vamos acordar em conjunto em avaliar 
de maneira diferente os níveis de de-
sempenho dos nossos alunos? Pode-
mos modificar (e provavelmente já o 
fazemos) as qualificações, ou descre-
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vendo os módulos que foram frequen-
tados por um aluno, ou atribuindo 
uma acreditação auxiliar ou parcial à 
qualificação de um indivíduo. Em 
qualquer caso, antes de adaptar os ob-
jectivos, é preciso estar atento para 
que seja dispensado todo o apoio ne-
cessário, quer num ambiente de for-
mação quer de trabalho.

q Nos esquemas de formação profis-
sional, pode ser preciso dedicar mais 
tempo à observação na aula e às colo-
cações na empresa antes de poder co-
meçar a planear o apoio. No nosso es-
forço para atingir uma aprendizagem 
tão desenvolvida quanto possível (par-
ticipação integral ou parcial na aula ou 
no ambiente de trabalho), teremos de 
examinar tudo o que possa entravar ou 
favorecer no futuro a participação ple-
na no trabalho. Devemos portanto ana-
lisar bem todas as tarefas a cumprir 
antes de poder planear adaptações, as-
sistência, ou apoio. É extremamente 
importante observar o sistema de apoio 
social já existente, e ter em considera-
ção a falta de apoio em certos momen-
tos essenciais para o processo de apren-
dizagem do interessado.

q O planeamento do futuro em colabo-
ração com o aluno desempenha um 
papel importante no processo de plane-
amento. O aspecto de proximidade 
temporal que é o da formação profis-
sional não só reforça o imperativo de 
cooperação entre os membros do pes-
soal da escola e os parceiros externos 
como exige um contributo activo da 
parte da própria pessoa deficiente. As 
escolhas pessoais deveriam deixar de 
ser expressas pelos pais (apenas), mas, 
dentro do possível, directamente pelos 
interessados. Isso permitirá uma me-
lhor compreensão do papel social que 
cada um espera assumir mais tarde, 
bem como o significado de certas esco-
lhas específicas e a importância de 
certos amigos e assistentes. As dificul-
dades que surgem muitas vezes e que 
não podem ser alteradas muito facil-
mente deviam ser discutidas com o 
aluno, para o ajudar, se necessário, a 

mudar de perspectiva. O próprio meio 
de transporte pode, só por si, ser muito 
fatigante, tornando quase impossível 
um emprego a tempo inteiro. Mas tam-
bém pode acontecer que seja o aluno 
portador de deficiência a propor solu-
ções em que os outros não tinham pen-
sado.

q A aprendizagem cooperativa não é 
difícil de integrar na formação profis-
sional. A maior parte das escolas pro-
fissionais já pratica o trabalho em coo-
peração sem o designar por este nome. 
É em função das tarefas a cumprir e da 
interdependência das diferentes tarefas 
realizadas por um grupo que os alunos 
vão aprender a colaborar e a apoiar-se 
mutuamente para enriquecer o desem-
penho do grupo. A nova missão e a 
nova prioridade do trabalho cooperati-
vo inclusivo poderão consistir no pro-
cesso de repartição das tarefas no inte-
rior do grupo, na fixação colectiva de 
um objectivo comum e em todos os 
aspectos comunicativos, sociais e cog-
nitivos do desempenho do grupo.

q Os sistemas de apoio social são rela-
tivamente recentes no ensino profissio-
nal, mas podem ser organizados do 
mesmo modo das outras escolas. A ex-
tensão do apoio necessário da parte dos 
parceiros interessados depende com 
frequência do grau de interacção neces-
sário ao grupo e da medida em que to-
dos os professores e formadores assu-
mem uma função piloto de modelos de 
apoio. As fórmulas de assistência pelos 
tutores, mentores e colegas são méto-
dos úteis para reforçar o apoio e facili-
tar as relações de amizade. Nos alunos 
portadores de deficiência, o ritmo mani-
festamente reduzido, o menor nível de 
desempenho e a necessidade de assis-
tência podem obrigar a facultar infor-
mações claras e honestas aos seus con-
discípulos. O risco de incompreensão é 
maior se estas diferenças evidentes não 
forem «discutidas» nem abordadas.

q As escolas especiais de formação 
profissional preocupam-se principal-
mente em estabelecer ligação entre as 
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consequências profissionais e a prática 
nas condições reais de trabalho. Nume-
rosas escolas cooperam com os parcei-
ros de diversas empresas privadas. A 
experiência de que estas dispõem pare-
ce contudo restrita a um pequeno grupo 
de estagiários deficientes, sem englobar 
os alunos confrontados com problemas 
mais complexos. É a estas escolas e ao 
seu pessoal que pode competir fornecer 
conselhos ou apoio aos estabelecimen-
tos normais dispensando uma formação 
profissional que contribua para o êxito 
dos esforços de melhoria da sua política 
e das suas práticas de inclusão.

As organizações de formação dos adul-
tos deficientes constituem uma outra 
fórmula de formação profissional. Pare-
cem ser mais sensíveis do que os esta-
belecimentos de ensino à tónica actual-
mente atribuída às escolhas pessoais e à 
participação plena das pessoas portado-
ras de deficiência na vida da colectivi-
dade. Oferecem também novas iniciati-
vas de revisão das perspectivas profis- 
sionais dos interessados. Ainda há bem 
poucos anos, muitas pessoas portadoras 
de deficiência do foro cognitivo fre-
quentavam durante o dia um programa 
diário num centro de acolhimento onde 
a participação em diversas actividades 
parecia ser a principal prioridade. Pre-
sentemente, a maior parte dos centros 
de acolhimento levam os seus partici-
pantes a optar por uma actividade prin-
cipal, permitindo-lhes assim serem pa-
deiros, jardineiros ou qualquer outro 
«papel» profissional à sua escolha. As 
iniciativas mais recentes esforçam-se 
por dar ajuda a estas pessoas portadoras 
de deficiência a encontrar emprego 
num ambiente de trabalho inclusivo. 
Estas experiências podem também ser-
vir de modelo para a transição para uma 
formação profissional inclusiva.

Resumo

O ensino inclusivo progride. No entan-
to, para que a inclusão abarque todos os 
domínios da vida, incluindo o empre-
go, terá de ser prosseguida a formação 

profissional. As pessoas portadoras de 
deficiência enfrentam numerosos obs-
táculos no momento das suas escolhas 
profissionais. Para além das dificulda-
des políticas e económicas, uma das 
principais barreiras é a opinião da so-
ciedade sobre as pessoas portadoras de 
deficiência. Só aprendendo em conjun-
to e fazendo a aquisição das competên-
cias profissionais requeridas inseridas 
no ensino geral (para não portadores de 
deficiência), será possível às pessoas 
deficientes ocupar mais tarde uma po-
sição social respeitável. O processo de 
inclusão influencia não só as suas pró-
prias perspectivas de desenvolvimento 
e de participação, como afecta a atitude 
dos companheiros de aula e os seus 
pares. Se os alunos estão habituados a 
aprender, a estudar, a comunicar e a 
trabalhar com os colegas portadores de 
deficiência, se dispõem de modelos 
que valorizam, através do seu exemplo, 
o apoio prestado pelos que os rodeiam, 
aprenderão assim a orientar, a apoiar e 
a dar assistência no futuro às pessoas 
deficientes Uma fórmula deste tipo 
pode mais tarde fazer evoluir a atitude 
de muitos adultos, escolas, parceiros na 
profissão, empresas e a sociedade. 
Quando num futuro próximo estas pes-
soas exercerem uma actividade profis-
sional, saberão como enfrentar proble-
mas relativos ao apoio no ambiente de 
trabalho. Isto não significa que seja su-
posto que todas as pessoas portadoras 
de deficiência trabalhem, mas sim que 
têm o direito de ocupar um lugar numa 
colectividade de trabalho, numa comu-
nidade, em todas as áreas da vida so-
cial, e de receber uma formação que as 
prepare para determinadas tarefas pro-
fissionais específicas. Se a formação 
profissional se adaptar aos princípios 
da inclusão, estamos convencidos que 
daí resultará uma abertura para uma 
verdadeira cidadania das pessoas por-
tadoras de deficiência.
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Introdução

Na Noruega, todos os jovens entre os 16 e 
os 19 anos têm direito ao ensino de nível 
secundário superior. Este direito, regido 
por disposições legais, entrou em vigor 
com a reforma do ensino secundário supe-
rior em 1994, conhecida pelo nome de 
«Reforma 94». O objectivo desta reforma 
é garantir que o maior número possível de 
alunos obtenha quer o diploma do ensino 
secundário superior geral, que dá acesso 
aos estudos superiores universitários ou 
não, quer a um certificado de trabalhador 
qualificado. Com a finalidade de ajudar os 
jovens desfavorecidos ou portadores de 
deficiência a atingir este objectivo, os jo-
vens nestas circunstâncias têm prioridade 
na inscrição para o primeiro ano da via que 
escolheram, tendo nesse caso direito a um 
ensino especial. Estas medidas baseiam-se 
numa avaliação dos problemas que estes 
jovens encontraram no ensino secundário 
inferior.

A avaliação da Reforma 94 incidiu nas 
consequências desta reforma para os jo-
vens desfavorecidos (Kvalsund & Mykle-
bust, 1998). Esta avaliação mostra que, 
entre os alunos incluídos neste grupo que 
se inscreveram no primeiro ano do secun-
dário superior em 1995, cerca de 45% 
abandonaram os estudos durante os três 
primeiros anos. Esta avaliação revela tam-
bém que um número elevado destes alunos 
fizeram os seus estudos ou a sua formação 

Ajudar os jovens desfa-
vorecidos a obterem uma 
qualificação geral ou pro-
fissional do secundário 
superior
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Finn Ove Båtevik
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Este artigo examina as medidas 
que, ao nível do ensino secundário 
superior, devem ser tomadas pelos 
estabelecimentos de ensino e pelo 
sistema de aprendizagem para aju-
dar os jovens portadores de defici-
ência a obter um diploma do ensino 
geral ou um certificado de traba-
lhador qualificado. Os resultados 
deste exame baseiam-se nas conclu-
sões de um projecto da iniciativa do 
Ministério da Educação da Norue-
ga. Este projecto permitiu adquirir 
conhecimentos e a experiência so-
bre o modo como os estabelecimen-
tos de ensino poderiam planear, or-
ganizar e implementar programas 
individualizados para os jovens des-
favorecidos. Todos os alunos que 
participaram neste projecto prepa-
ravam ou o diploma do ensino se-
cundário superior geral, ou um 
certificado de trabalhador qualifi-
cado e, no final do período abrangi-
do por este projecto, cerca de 77% 
visavam sempre este objectivo.

em grupos separados ou em aulas espe-
ciais, o que podia ter constituído um obstá-
culo à obtenção de um diploma ou de um 
certificado.

Com base nestes resultados, o Ministério 
da Educação lançou um projecto trienal 
tendo em vista avaliar o modo como os 
estabelecimentos de ensino poderiam esta-
belecer e pôr em prática programas indivi-
dualizados para os alunos desfavorecidos 
que preparam uma qualificação geral ou 
profissional do ensino secundário supe-
rior, contribuindo assim para atingir o ob-
jectivo da Reforma 94.

O projecto apresentado neste artigo é um 
dos numerosos projectos de investigação 
e de desenvolvimento postos em prática 
na sequência de exercícios de avaliação 
da Reforma 94. Entre estes projectos, 
podemos nomeadamente citar Partial 
competence (Skåbrevik & Båtevik 2000) 
e Differensiering og tilretteelegging i vi-
dererega* ende opplaering (Dale, 2002)1. 
O primeiro visava examinar o modo 
como os alunos poderiam adquirir as 
competências ou as qualificações parciais 
que sancionam certos módulos, tal como 
são descritos nos programas de ensino. O 
segundo visava identificar os dispositi-
vos que, no plano prático, poderiam per-
mitir estabelecer um programa individua-
lizado para cada aluno, em função das 
suas necessidades de ensino e das suas 
aptidões.

1 «Competência parcial» e «Diferen-
ciação e organização no ensino secun-
dário superior».



Cedefop

18

FORMAÇÃO PROFISSIONAL Nº 30 REVISTA EUROPEIA

Cedefop

19

FORMAÇÃO PROFISSIONAL Nº 30 REVISTA EUROPEIA

Avaliação do projecto

O projecto apresentado foi avaliado pelos 
autores deste artigo. Foi efectuado em nove 
estabelecimentos do ensino secundário su-
perior de três condados. Num desses conda-
dos, participaram igualmente no projecto 
quatro centros de formação. A avaliação 
baseava-se nos relatórios redigidos pelos 
coordenadores do projecto nos condados e 
em entrevistas com os próprios coordenado-
res, com os coordenadores dos estabeleci-
mentos de ensino e dos centros de formação, 
bem como com os alunos, os aprendizes e 
seus empregadores. As entrevistas com o 
coordenador de cada condado e com o coor-
denador local ao nível do estabelecimento 
de ensino foram conduzidos duas vezes por 
ano. O maior número possível de professo-
res foi interrogado pelo menos uma vez por 
ano. As entrevistas com as outras partes en-
volvidas foram conduzidas uma ou duas 
vezes no decorrer do período abrangido 
pelo projecto. Foi elaborado um guia para 
estas entrevistas que incidia sobre os aspec-
tos do programa importantes para os alunos; 
estas entrevistas podiam por isso variar con-
forme o tipo de alunos. Para além disto, fo-
ram recolhidos os dados anuais respeitantes 
ao seu aproveitamento. Como a maior parte 
destes estudantes preparava um certificado 
de trabalhador qualificado, o presente artigo 
centrou-se nesse grupo. É importante subli-
nhar que embora os alunos participantes 
neste projecto seguissem programas indivi-
dualizados, estes programas inscreviam-se 
no âmbito dos principais objectivos defini-
dos pelo ensino secundário superior.

O ensino secundário 
superior na Noruega

Na Noruega, no secundário superior, os 
alunos que preparam o diploma do ensino 
geral frequentam um programa de três anos 
e os que preparam um certificado de traba-
lhador qualificado frequentam dois anos de 
formação escolar (um ano do curso básico e 
um ano de curso avançado, seguidos de 
dois anos de formação em aprendizagem. 
Durante esses dois anos de aprendizagem a 
responsabilidade da formação compete à 
empresa de acolhimento e, entre o aprendiz 

e o empregador é estabelecido um contrato 
de formação. As empresas que acolhem os 
jovens para aprendizagem recebem uma 
ajuda do governo, à qual se junta um subsí-
dio suplementar quando os jovens necessi-
tam de uma atenção especial da parte do 
empregador. Cada condado possui um cen-
tro para a aprendizagem, encarregado de 
acreditar as empresas de acolhimento e de 
ajudar os alunos dos estabelecimentos do 
ensino secundário superior a contactá-las e 
a obter um contrato de formação. O centro 
para a aprendizagem está igualmente encar-
regado de nomear uma comissão que avalia 
o desempenho dos aprendizes antes da atri-
buição do certificado de trabalhador quali-
ficado. As empresas que pertencem ao 
mesmo ramo de actividade criam, também, 
com frequência, o seu próprio centro de 
formação que as ajuda a recrutar e a formar 
os aprendizes e lhes dá apoio geral durante 
o período de aprendizagem.

Alunos e aprendizes 
participantes no projecto

O quadro 1 apresenta os deficientes identifi-
cados entre os 64 alunos e aprendizes que 
participaram no projecto. Alguns jovens 
eram portadores de deficiências múltiplas 
pelo  que o conjunto das deficiências é assim 
superior ao número total de participantes.

Como o quadro mostra, a maioria dos ado-
lescentes seleccionados para participar neste 
projecto tinha problemas psicossociais e/ou 
dificuldades de concentração ou de aprendi-
zagem. As deficiências físicas eram menos 
frequentes, mas alguns adolescentes tinham 
deficiências visuais ou auditivas ou proble-
mas ortopédicos. Comparando com a amos-
tra dos aprendizes desfavorecidos estudada 
por Kvalsund e Myklebust (1998) no âmbito 
da avaliação da Reforma 94, essa amostra-
gem continha mais indivíduos com proble-
mas psicossociais e/ou dificuldades de con-
centração.

Resultados

O projecto incidia apenas sobre um perío-
do de três anos. A maior parte dos partici-
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pantes que preparava o diploma do ensino 
secundário superior geral não estaria em 
condições de obter uma qualificação com-
pleta no decorrer do projecto devido ao 
tempo suplementar de que necessitava 
para terminar o programa, e alguns deles 
apenas foram integrados no projecto du-
rante o seu segundo ano. Portanto, as con-
clusões dizem respeito à situação do pro-
jecto no final do ano escolar 2000/2001 
(Primavera 2001), no momento em que a 
maioria dos alunos ainda não tinha acaba-
do os estudos ou a aprendizagem. Contu-
do, a maioria progredira suficientemente 
no programa, de modo a permitir determi-
nar se a obtenção de uma qualificação ge-
ral ou profissional se baseava numa pers-
pectiva realista. No final do período 
coberto pelo projecto, os estabelecimentos 
de ensino ou os centros de aprendizagem 
tinham estabelecido com os alunos um 
plano que definia os objectivos relaciona-
dos com o resto do programa. O quadro 2 
apresenta os objectivos definidos desse 
modo.

O objectivo do projecto era ajudar o maior 
número possível de participantes a obter 
um diploma de ensino geral ou um certifi-
cado de trabalhador qualificado. No fim 
do período coberto pelo projecto, este ob-
jectivo abrangia ainda 77% dos participan-
tes, dos quais 39% eram orientados para 
um certificado de trabalhador qualificado 
e 10% para um diploma de ensino geral. 
Os restantes tinham abandonado ou prepa-
ravam um diploma de competências par-
ciais, que é atribuído aos alunos que não 
estão em condições de obter uma qualifi-
cação geral ou profissional padrão (Skår-
brevik & Båtevik, 2000). No fim do pro-
jecto, 24 alunos (38%) estavam no último 
ano do ensino geral, ou tinham iniciado a 
sua aprendizagem.

A taxa de abandono é inferior à do estudo 
complementar dos alunos desfavorecidos 
conduzido no âmbito da avaliação da Re-
forma 94 (Myklebust, 2001), onde a taxa 
de abandono do grupo estudado era de 
45% no final do terceiro ano. Parecia que 
as medidas tomadas no quadro do presente 
projecto tinham encorajado os alunos a 
prosseguir o seu programa e que tinham 

contribuído para aumentar o número da-
queles que obtêm um diploma ou um cer-
tificado completo.

Importância de um novo 
contexto de ensino e de 
formação

Regra geral, os problemas que os alunos 
encontram no ensino básico e secundário 
inferior permitem determinar as suas ne-
cessidades de ensino especial ou outras 
medidas no momento de entrada no ensino 
secundário superior. Assim sendo, no en-
sino secundário superior, os alunos en-
frentam uma cultura diferente, novas ma-
térias e novos professores e, para muitos 
deles, um ambiente mais propício à apren-
dizagem. É o que Bronfenbrenner (1979) 
classifica como «transição ecológica». 
Para 13 dos 64 alunos que participaram no 
projecto, a transição do secundário infe-
rior para o secundário superior constituiu 
uma mudança significativa. Para metade 
deles, a cooperação entre o estabelecimen-
to de ensino e os alunos permitiu eliminar, 
melhor ou pior, os problemas sociais. Para 
os outros, o novo contexto social foi a 
oportunidade para encontrar novas identi-
dades e novos papéis, o que parece ter tido 
influência sobre o seu comportamento e 
sobre a sua motivação. Em certos casos, 
foi observado que os problemas, tanto 

 Quadro 1

Deficiências nos participantes no projecto
 Número
Deficiências visuais 4

Deficiências auditivas 2

Problemas ortopédicos ou de coordenação motora 8

Problemas de fala ou de articulação 15

Dificuldades de aprendizagem 32

Problemas psicossociais  40

Problemas médicos 11
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comportamentais como de aprendizagem, 
encontrados no secundário inferior não rea-
pareceram no secundário superior.

No caso de muitos alunos que participaram 
no projecto, tinha sido considerado que um 
ritmo de aprendizagem mais lento era uma 
medida apropriada. Os alunos tinham tido 
frequentemente necessidade de dois anos 
para acabar o curso básico do primeiro ano. 
Alguns alunos da via profissional tinham 
também precisado de dois anos para acabar 
o curso avançado. Segundo os planos defi-
nidos, 21 (34%) acabariam os cursos ne-
cessários para obter uma qualificação geral 
ou profissional nos prazos normalmente 
previstos de 3 ou 4 anos, 12 (19%) acabá-
los-iam em 5 anos e 9 (14%) em 6 ou mais 
anos.2 Para os alunos da via profissional, 
este ritmo de ensino escolar mais lento era 
acompanhado por uma formação prática 
no local de trabalho e era considerado tanto 
pelos professores como pelos alunos como 
uma medida prática para garantir a conclu-
são do programa.

O curso básico do primeiro ano parece 
constituir um obstáculo para muitos alu-
nos que optam pela via profissional. No 
entanto, dá a impressão que aqueles que 
conseguem passar esta meta, concluem 
mais facilmente, quer os cursos de nível 
mais avançado quer a aprendizagem. No 
final do projecto, 54 alunos (84%) tinham 
concluído pelo menos o primeiro ano do 
secundário superior. 

Na via profissional do secundário supe-
rior, um terço das matérias do curso básico 

tem ligação ao ensino geral. Uma percen-
tagem grande de alunos que participaram 
neste projecto tinha reprovado nestas ma-
térias no ensino básico e secundário infe-
rior, por falta de conhecimentos, competên-
cias e motivação fundamentais, necessárias 
a este tipo de trabalho escolar. O prolonga-
mento da duração dos cursos básicos para 
dois anos e a sua combinação com uma 
formação fora do estabelecimento de ensi-
no permitiram-lhes considerar de maneira 
mais positiva o ensino secundário supe-
rior. O fardo das matérias teóricas tornou-
se assim menos pesado e os alunos toma-
ram consciência de que eram capazes de 
realizar as suas tarefas no local de traba-
lho. Isso aumentou a sua auto-segurança e, 
com o tempo, a motivação para completa-
rem as unidades necessárias à obtenção do 
certificado que relevam do ensino geral. 
Um projecto anterior, relativo a um grupo 
alvo quase idêntico, chegara a conclusões 
semelhantes (Skårbrevik & Båtevik, 2000). 
A muitos alunos que seguiam esta combina-
ção de ensino escolar e de formação prá-
tica foi oferecido um contrato de aprendi-
zagem na mesma empresa.

Prevenir o abandono

Muitos alunos participantes deste projecto 
tinham problemas sociais ou psicossociais 
associados a problemas de concentração. 
Sem a atenção especial de que foram ob-
jecto ao longo de todo este projecto, mui-
tos deles teriam abandonado. Os professo-
res devem acima de tudo mostrar um 
interesse positivo pelos alunos e, como 
declarou um desses jovens, a assiduidade 
deve ser reconhecida e apreciada e os mo-
tivos de ausência devem ficar esclareci-
dos. Frequentemente, esses alunos faltam 
aos cursos durante muitos dias sem que o 
estabelecimento de ensino tome qualquer 
medida no sentido de se informar das ra-
zões dessa ausência. Se esta se prolonga 
por várias semanas, pode tornar-se extre-
mamente difícil convencer o aluno a reto-
mar os estudos ou a formação. Alguns es-
tabelecimentos de ensino que participam 
neste projecto introduziram medidas espe-
cíficas destinadas a evitar este tipo de situ-
ação. È necessária uma estreita cooperação 

Quadro 2

Objectivos dos alunos para o ensino secundário 
superior no final do período de projecto
 Rapazes Raparigas Total

Exame de entrada para o ensino superior 6 4 10

Diploma de artesão 26 13 39

Diploma de competências parciais 7 2 9

Fora do ensino secundário superior 5 1 6

Totais 44 20 64

2 Para sete dos alunos, verificou-se ser 
difícil fazer uma estimativa do tempo 
que seria necessário para obter uma 
qualificação geral ou profissional. Em 
alguns casos, encontrar um lugar para 
a aprendizagem poderia levar tempo.
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entre os professores, os orientadores e os 
pais, e, em alguns casos, os psicólogos es-
colares ou os serviços sociais, em particu-
lar quando os jovens estão no início da 
aprendizagem. O empregador e os outros 
trabalhadores fazem quase sempre tudo o 
que é possível para ajudar os aprendizes 
quando surgem problemas. Contudo, é 
muitas vezes necessária assistência da 
parte dos centros de formação ou de outros 
serviços que conhecem os aprendizes, e, 
em certos casos, da parte do estabeleci-
mento de ensino. Os conselheiros escola-
res, que também conhecem os aprendizes, 
possuem conhecimentos e competências 
profissionais que lhes permitem intervir de 
modo construtivo no caso de surgirem 
eventuais problemas. De um modo geral, a 
responsabilidade da escola para com os 
alunos cessa quando estes começam a 
aprendizagem. No entanto, neste projecto, 
pareceu importante que o conselheiro ou 
um professor continuasse durante todo o 
período de aprendizagem ao lado do em-
pregador para ajudar os alunos com pro-
blemas de ordem social ou prática. Isto 
pressupõe uma integração reforçada da 
formação escolar e do sistema de aprendi-
zagem. 

Questões formais 
relacionadas com 
a transição

Diversas formas de transição dentro do 
ensino secundário superior, e em particular 
da formação em aprendizagem, passam 
igualmente por processos formais. Quando 
os alunos acabam o curso básico, devem 
pedir para ser admitidos num dos cursos 
mais especializados do segundo ano. A se-
guir ao segundo ano, deve ser encontrado 
um local de aprendizagem. Uma das tare-
fas-chave do projecto era contribuir para 
determinar os processos susceptíveis de fa-
cilitar a transição do estabelecimento de 
ensino para o local de trabalho e para a 
aprendizagem. Isso exigiu uma cooperação 
estreita entre o aluno, a escola, o centro de 
aprendizagem do condado, os centros de 
formação estabelecidos pelos empregado-
res e a empresa. Por exemplo, a empresa 

deve introduzir um pedido de subvenção 
complementar do governo para os apren-
dizes que necessitam de atenção especial. 
As formalidades requeridas envolvem 
para o empregador uma sobrecarga de tra-
balho considerada pesada. A concessão 
das subvenções demora tempo, o que au-
menta ainda mais a dificuldade em encon-
trar locais de aprendizagem para os jovens 
desfavorecidos. Com base nas conclusões 
do projecto foram criados novos processos 
para permitir às empresas receber os sub-
sídios antes de serem contactadas, o que 
facilita consideravelmente a obtenção de 
um contrato de aprendizagem.

Alternância entre 
estabelecimento de ensino 
e local de trabalho

Numerosos empregadores mostraram-se 
inicialmente reticentes em acolher apren-
dizes que careciam de uma atenção espe-
cial. Para ultrapassar essa reticência, os 
estabelecimentos de ensino desenvolve-
ram esforços concretos para apresentar 
com muita antecedência os seus aprendi-
zes às empresas adequadas, por exemplo 
antes destes terem completado o curso bá-
sico, o qual estava nessas circunstâncias 
organizado segundo um ritmo de progres-
são mais lento. Esta fórmula era contudo 
na maior parte das vezes aplicada aos cur-
sos de nível avançado, depois da transição 
para a aprendizagem ter sido planeada. Na 
maioria das vezes, os aprendizes passavam 
um ou dois dias por semana no local de 
trabalho e esta opção revelou-se eficaz por 
diversas razões. Primeiro, os potenciais 
empregadores podiam conhecer os jovens 
e, em muitos casos, passavam a considerar 
sob um aspecto mais positivo a perspecti-
va de os acolher mais tarde como aprendi-
zes. Segundo, os aprendizes podiam asso-
ciar teoria e prática e reconhecer a 
pertinência dos cursos oferecidos pelo es-
tabelecimento de ensino. A possibilidade 
de sair do estabelecimento de ensino e re-
alizar um trabalho prático aumentou a 
motivação dos alunos, mesmo que por isso 
tivessem atrasado um ano na obtenção do 
certificado. A alternativa envolvia um ris-
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co de malogro escolar, que, em qualquer 
caso, necessitaria de um ano de formação 
suplementar. A fórmula de alternância nem 
sempre era fácil de pôr em prática. Exigia, 
com efeito, que a empresa se adaptasse aos 
ritmos escolares e, para evitar problemas, 
era essencial a cooperação entre os estabe-
lecimentos de ensino, os alunos e os em-
pregadores.

O papel dos centros 
de formação

Os centros de formação são criados por di-
versas empresas e têm como missão ajudar 
estas a recrutar e formar os aprendizes. Num 
dos condados, alguns desses centros partici-
pavam também do projecto, enquanto nos 
outros condados, esses centros participavam 
apenas quando os coordenadores locais o 
achavam necessário. A cooperação com es-
ses centros foi determinante para encontrar 
um local de aprendizagem para numerosos 
aprendizes. No entanto, os centros recusa-
vam por vezes dar prioridade aos jovens 
desfavorecidos. Os empregadores são livres 
de recrutar os aprendizes da sua escolha e 
não é surpreendente constatar que alguns 
contratem apenas os aprendizes mais aptos. 
Em muitos casos, sem os esforços específi-
cos desenvolvidos pela família, os professo-
res ou outras pessoas que conhecem os alu-
nos, teria sido difícil encontrar-lhes um 
local de aprendizagem. Manifestamente, o 
objectivo do ensino secundário superior, 
que é o de fornecer a todos os jovens a pos-
sibilidade de obter um certificado de traba-
lhador qualificado, só pode ser realizado se 
os alunos dispuserem de uma rede que os 
ajude a encontrar um local de aprendiza-
gem. Na sequência do projecto 16 adoles-
centes (25%) tinham assinado um contrato 
de aprendizagem e outros tinham estabele-
cido contactos nesse sentido com um em-
pregador. As entrevistas entre os alunos e os 
empregadores, bem como as informações 
recolhidas junto dos professores locais que 
participavam no projecto, revelam que os 
processos habituais não são suficientes para 
encontrar postos de aprendizagem para es-
tes adolescentes e que o apoio dos estabele-
cimentos de ensino ou dos centros de apren-
dizagem é necessário.

Os centros de formação também fornece-
ram apoio aos empregadores organizando 
regularmente encontros com os aprendizes 
para discutir os problemas ligados à for-
mação ou outras questões. Na opinião dos 
empregadores, este apoio contribuiu para 
assegurar a qualidade da formação e é 
particularmente importante para trabalhar 
com os jovens desfavorecidos.

A informação desempenha um papel-chave 
na passagem dos alunos de um ano para o 
outro ou na transição do estabelecimento de 
ensino para a aprendizagem, e a falta de 
informação é uma causa frequente de insa-
tisfação para praticamente todas as partes 
envolvidas. É importante transmitir a infor-
mação pertinente sobre o aluno ou o apren-
diz e tomar consciência que, numa nova si-
tuação de aprendizagem ou de formação, os 
problemas do aluno podem ser diferentes 
dos do contexto anterior, podendo mesmo 
desaparecer. Os empregadores que não têm 
experiência de acolhimento de alunos mos-
tram-se por vezes reticentes e receiam ter 
de enfrentar dificuldades, mas o nosso estu-
do revela que alguns empregadores que no 
passado acolheram jovens desfavorecidos 
em aprendizagem estão mais disponíveis 
para acolher este tipo de trabalhadores no 
futuro. Verifica-se ser contraprodutivo reter 
informação para obter um posto de aprendi-
zagem, a partir do momento em que isso 
possa destruir a confiança indispensável 
entre empregador e estabelecimento de en-
sino ou outros serviços implicados e, em 
consequência, tornar difícil para o empre-
gador planear e dispensar uma formação 
satisfatória ao aprendiz.

Cooperação

Muitos dos alunos e aprendizes tinham 
problemas sociais e psicossociais. Para este 
grupo, o apoio relacionado com estas difi-
culdades tornou-se tão importante como os 
ajustamentos específicos do programa de 
estudos ou de formação. Em muitos casos 
os problemas de ensino desapareceram 
quando os problemas sociais ou psico-so-
ciais destes jovens foram resolvidos e a sua 
situação social estabilizou. Isto exigiu, con-
tudo, uma estreita colaboração entre os jo-
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vens e a família, os serviços sociais, os psi-
cólogos escolares, ou outros serviços 
extra-escolares. Oficialmente, a responsa-
bilidade do estabelecimento de ensino cessa 
de se exercer quando os alunos acabam a 
formação teórica e começam à procura de 
um local de aprendizagem. Este projecto 
evidencia que, para esses alunos, o estabe-
lecimento de ensino pode representar um 
importante papel de coordenador, quer du-
rante a fase de procura de um local de 
aprendizagem como durante a própria 
aprendizagem.

Se os estabelecimentos de ensino dispõem 
de conselheiros e de coordenadores locais 
de projecto para tratar estes problemas, as 
empresas não dispõem de tais recursos. 
Quando surgem problemas, o empregador 
pode apenas dirigir-se ao centro de aprendi-
zagem do condado ou aos centros de forma-
ção. Como foi sublinhado pelos emprega-
dores no contexto de outros estudos, as 
empresas que acolheram aprendizes porta-
dores de deficiências graves não teriam ca-
pacidade para levar a bom termo a sua for-
mação sem o apoio destes centros (Båtevik, 
2000). Durante toda a duração do projecto 
verificou-se ser importante criar grupos de 
apoio que reuniam representantes da unida-
de de psicologia do estabelecimento de en-
sino e dos serviços sociais ou do centro de 
formação para certos aprendizes. Estes gru-
pos puderam ajudar tanto os aprendizes 
como os empregadores a resolver os pro-
blemas relacionados com a formação ou 
com a situação social destes jovens.

Debate

O presente artigo examinou essencialmen-
te o caso dos alunos que preparam um 
certificado de trabalhador qualificado. 
Dez alunos preparavam o diploma do ensi-
no secundário superior geral e a maioria 
era portadora de deficiências físicas ou de 
deficiências visuais ou auditivas. Regra 
geral, os estabelecimentos de ensino res-
pondiam de modo satisfatório às suas ne-
cessidades físicas ou técnicas. O progresso 
destes alunos foi também satisfatório, ape-
sar de a maior parte frequentar um progra-
ma individualizado e precisar de mais de 

três anos para obter o diploma. O principal 
problema destes jovens foi a sua integra-
ção social com os outros alunos.

Vários dos alunos inscritos na via profis-
sional tinham necessidade de um novo re-
começo no secundário superior. Durante 
anos, conheceram o insucesso escolar no 
ensino básico e secundário inferior e mui-
tos deles tinham tido necessidade de um 
apoio educativo específico prolongado. O 
estabelecimento de ensino secundário su-
perior forneceu um novo contexto de apren-
dizagem, que permitiu a muitos efectuar 
esse novo recomeço.

Com a reforma do ensino secundário supe-
rior de 1994, a maior parte das matérias ge-
rais da via profissional foram integradas nos 
cursos de base do primeiro ano. Em conse-
quência, estes alunos reencontraram as ma-
térias em que tinham anteriormente fracas-
sado. Por outro lado consideram que estas 
matérias gerais têm pouca pertinência para a 
profissão para que estão orientados. Sentem 
necessidade de um contexto que estimule 
acima de tudo a confiança em si próprios. O 
nosso estudo revela que, para muitos deles, 
a combinação da formação teórica e da for-
mação prática durante os primeiros anos 
contribuiu para o bom êxito obtido. A utili-
zação de um ambiente de aprendizagem 
extra-escolar permite uma organização fle-
xível dos cursos e tem provado ser extrema-
mente benéfica para os jovens com necessi-
dades educativas especiais. Estas conclusões 
são corroboradas por outros projectos 
(Skårbrevik & Båtevik, 2000). Esta combi-
nação de ensino escolar e de formação prá-
tica no local de trabalho poderia revelar-se 
extremamente útil para todos os alunos ins-
critos na via profissional do ensino secundá-
rio superior. Para este efeito impõe-se uma 
reformulação dos programas, a fim de refor-
çar a vertente prática da formação durante o 
primeiro ano. O Parlamento norueguês pe-
diu ao ministério que tomasse iniciativas 
tendo em vista a crescente integração da te-
oria e da prática no ensino profissional 
(Innst. S. nº139, 2001-2002).

A lei sobre o ensino estabelece, para todos 
os jovens, o direito formal de frequenta-
rem pelo menos três anos de ensino secun-
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dário superior. No entanto, a formação que 
prepara para o certificado de trabalhador 
qualificado lesa gravemente este direito, a 
partir do momento em que o empregador 
tem toda a liberdade para aceitar ou não 
um jovem sem contrato de aprendizagem. 
Isso constitui uma fraqueza na tradição 
igualitária do sistema de ensino norue-
guês, que pode desfavorecer um aluno 
cujas aptidões pessoais ou recursos sociais 
sejam menores. É particularmente difícil 
obter um posto de aprendizagem para es-
tes jovens. O nosso estudo revela que o 
sucesso nesta área depende muitas vezes 
do conhecimento pessoal do jovem por 
parte dos proprietários de pequenas em-
presas locais, ou dos esforços específicos 
realizados pelo estabelecimento de ensino 
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Introdução

De um modo geral, as ofertas oficiais de 
formação em Portugal, tanto a nível escolar 
como profissional, têm tido alguma dificul-
dade em dar resposta às necessidades especí-
ficas das pessoas em situação de exclusão 
social. As razões de algum insucesso forma-
tivo com estes indivíduos estão muito para 
além do discurso comum da “falta de voca-
ção”, da “ausência de vontade de aprendiza-
gem” ou do “demérito” do formando.

Neste sentido, e tendo em conta a específica 
realidade portuguesa, de sub-escolarização e 
sub-qualificação face à União Europeia, co-
locava-se aos organismos de investigação 
nacional, e em particular ao INOFOR, como 
entidade pública que visa promover a inova-
ção e a qualidade no domínio da formação 
profissional em Portugal, o particular desafio 
de poder contrariar, através da identificação 
e disseminação de “boas práticas” formati-
vas, o discurso da impossibilidade de se in-
tervir sobre o problema da formação para 
públicos vulneráveis à exclusão social.

O estudo “Perfis Emergentes de Formação 
para Grupos Sociais Desfavorecidos”, elabo-
rado no âmbito da iniciativa comunitária 
“EMPREGO” /eixo INTEGRA e desenvolvi-
mento pelo INOFOR, teve como objectivo a 
pesquisa qualitativa de alguns casos de inova-
ção, no domínio das novas dimensões e figu-
ras formativas adaptadas ao contexto da for-
mação para grupos sociais desfavorecidos.

Um novo entendimento 
da exclusão social

O termo “desfavorecido” aplica-se a todos 
os indivíduos em situação de exclusão.

O conceito de exclusão social, enquanto 
conceito com destaque teórico no campo 
da sociologia, “substituiu o conceito de 
pobreza no debate social, pretendendo 
acentuar aspectos mais complexos do que 
o das condições económicas de vida”.

Para Bruto da Costa, a noção de exclusão 
está correlacionada com a existência de 
um conjunto integrado de sistemas sociais 
básicos, e domínios correlacionados, em 
relação aos quais existem diferentes níveis 
de inacessibilidade. Neste entendimento, a 
noção de exclusão está, também, correla-
cionada, por oposição, com a noção de ci-
dadania. Esta, ao contrário da ideia de ex-
clusão, é caracterizada por Bruto da Costa 
como um acesso efectivo a um conjunto 
de sistemas sociais básicos (Bruto da Cos-
ta, 1998), que podem ser agrupados em 
cinco grandes domínios: “o social, o eco-
nómico, o institucional, o territorial e o 
das referências simbólicas” (Bruto da Cos-
ta, 1998, p. 14).

A falta de acesso a esses sistemas sociais de 
base produz um conjunto de factores de risco 
de exclusão social: baixos níveis de rendi-
mentos, desemprego, baixos níveis de esco-
laridade, emprego precário, instabilidade 
familiar, (instabilidade principalmente dos 
casamentos), carências habitacionais (exí-
gua, sem condições sanitárias, inacabada), 
fraca saúde física e psicológica, alcoolismo, 
toxicodependência, pessoas a cargo, isola-
mento social e trajectórias de pobreza (ver 
Hespanha et al., 2000). Os grupos ameaça-
dos de exclusão social, a que podemos cha-
mar grupos sociais desfavorecidos (Capu-
cha, 1998), apesar de submetidos aos mesmos 
factores de risco de exclusão social, não cons-
tituem mesmo assim um grupo homogéneo, 
fazendo face a dificuldades específicas da 
sua situação individual concreta.

Novos actores na 
formação para grupos 
sociais desfavorecidos

Cristina Milagre

João Passeiro

Victor Almeida

Técnicos superiores
/investigadores na célula do 
projecto “Métodos de forma-
ção e desenvolvimento de 
programas de ensino” do 
INOFOR- Instituto para a 
inovação na formação

A necessidade de introduzir mais 
eficácia em alguns dispositivos ou 
categorias de formação destinados 
aos grupos sociais desfavorecidos 
levou alguns promotores a aplicar 
novas formas de concepção e orga-
nização da formação profissional em 
Portugal. Conscientes dessa evolu-
ção, estudámos alguns casos de «boas 
práticas» particularmente eficazes, 
pela boa adaptabilidade das suas 
intervenções às necessidades especí-
ficas desses grupos. 
O estudo “Perfis Emergentes de 
Formação para Grupos Sociais Des-
favorecidos”, desenvolvido pelo INO-
FOR, tinha como objectivo mostrar 
alguns exemplos de inovação e en-
contrar novas dimensões da forma-
ção, bem como os novos perfis de 
intervenientes adaptados a essa for-
mação destinada aos grupos sociais 
desfavorecidos.
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É possível identificar diversas situações 
específicas de vulnerabilidade, caracteri-
zadas pela acumulação desigual de diver-
sos handicaps: exclusão do mercado de 
trabalho ou apenas inserção parcial, rendi-
mentos baixos, problemas de habitação, 
baixa escolarização, reduzidas qualifica-
ções, fraca participação social e política, 
etc. Referimo-nos assim a um “todo” para 
cada uma das situações de pobreza e de 
exclusão social, que se caracterizam elas 
próprias por modos de vida mais ou menos 
coerentes e mais ou menos consolidados. 
(Luís Capucha, 1998).

Considera-se então como grupos sociais 
desfavorecidos “aqueles que, devido a 
ocuparem os lugares mais baixos na hie-
rarquia social, são particularmente vulne-
ráveis a situações de pobreza, tendem a ser 
alvo de processos de exclusão social, e 
acumulam handicaps que tornam difícil o 
acesso de uma parte significativa desses 
indivíduos ao pleno exercício da cidada-
nia” (Luís Capucha, 1998, p.8). Pelo facto 
de estarem sujeitos a múltiplas e comple-
xas formas de discriminação, estes grupos 
desenvolvem “mecanismos identitários 
que se traduzem pela emergência de mo-
dos de vida específicos” (Luís Capucha, 
198, p.8).

Daí que, neste entendimento de exclusão 
social, não se trate de solucionar apenas 
um problema económico através da con-
cessão mecânica de uma prestação pecuni-
ária, mas de a tratar como uma questão 
política e procurar devolver o poder aos 
excluídos, nomeadamente pela constitui-
ção de quadros formativos que facilitam o 
acesso ao poder social, económico, territo-
rial, institucional e simbólico.

Abordagens formativas 
adaptadas aos grupos 
sociais desfavorecidos

Os grupos sociais desfavorecidos encon-
tram-se numa condição precária no do-
mínio do trabalho e da formação, pela 
ausência de qualificações escolares e profi-
ssionais, mas também de competências 

profissionais, pessoais e sociais. A forma-
ção não pode portanto ser concebida no 
sentido estrito do desenvolvimento do pla-
no curricular, mas numa perspectiva muito 
mais alargada. 

De facto, uma diversificação das estratégias 
de formação passa por essa concepção alar-
gada da formação. Esta deve ser vista como 
um processo (Castro, 2000), que integra 
para além das intervenções normalmente 
designadas pelo termo componentes de 
formação (geral, técnico-prática, sociocul-
tural), tradicionalmente ligadas ao modelo 
oficial da formação, novas acções de acom-
panhamento do processo de formação, que 
são igualmente essenciais para garantir a 
inserção social e profissional dos públicos 
desfavorecidos (Nunes, 2000) e que desig-
namos por dimensões formativas.

Entendemos por dimensões formativas as 
intervenções complementares ao desenvol-
vimento do plano curricular e que visam 
motivar para a formação e para a inserção 
socioprofissional, elaborar projectos de vida 
e profissionais realistas e consonantes com 
as motivações, capacidades e aptidões dos 
formandos, adequar os conteúdos e méto-
dos de ensino-aprendizagem às caracterís-
ticas dos formandos, colaborar na resolu-
ção de problemas pessoais e sociais criando 
condições favoráveis à aprendizagem e ao 
desenvolvimento de um projecto pessoal e 
social, desenvolver quer com os forman-
dos quer com as entidades empregadoras 
estratégias que favoreçam a inserção so-
cioprofissional (Adaptado do Guia de 
Apoio ao Utilizador-Acreditação das Enti-
dades Formadoras, INOFOR, 1998).

Uma longa investigação documental e um 
inquérito aos interlocutores privilegiados 
permitiram identificar um conjunto de di-
mensões inovadoras e adaptadas à forma-
ção dos grupos visados.

Vamos analisar algumas dimensões for-
mativas que, do início ao fim de todo o 
processo formativo, se revelaram comple-
mentares à formação em sentido estrito 
(transmissão de conhecimentos), propor-
cionando condições para a motivação e 
adesão dos formandos.
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Em primeiro lugar, são necessárias novas 
estratégias de divulgação e recrutamento 
dos públicos indo ao encontro das pessoas 
no momento em que lhes é proposta a ade-
são às iniciativas formativas, por convites 
formais, em detrimento de comunicados, 
considerando-se também pouco adequada 
a existência de critérios de selecção muito 
rígidos e exclusivos, de forma a dar res-
posta às situações mais precárias. Seria de 
esperar uma maior uma taxa de adesão se 
houvesse previamente um diagnóstico das 
necessidades de formação e dos centros de 
interesse dos grupos feita com a participa-
ção dos mesmos.

Neste contexto também é importante fazer 
um diagnóstico das necessidades do mercado 
de trabalho, para reconciliar as motivações e 
os interesses dos potenciais formandos com 
os do mercado, para determinar as áreas da 
formação a organizar e viabilizar taxas de 
inserção profissional mais elevadas.

A forma como se realiza o acolhimento 
também deve merecer atenção. O acolhi-
mento, primeiro contacto com a entidade, 
deve ser um espaço de informação educa-
tiva e profissional, procedendo a eventuais 
reencaminhamentos assistidos, na procura 
da solução mais adequada para cada caso. 
Deve também dar continuidade ao proces-
so de diagnóstico das necessidades e dos 
centros de interesse, implicando os for-
mandos na construção inicial do programa 
de formação (sendo também importante 
que o façam durante o seu desenvolvimen-
to), na definição conjunta dos objectivos a 
alcançar e dos papéis de cada um dos acto-
res envolvidos. 

Quando trabalhamos com grupos sociais 
desfavorecidos, devemos considerar, em 
especial, que todas as experiências desen-
volvem a aquisição de competências. Os 
saberes e as competências adquiridos na 
vida profissional, pessoal ou social (na fa-
mília, na escola, nos tempos livres, etc.) 
podem ser reconhecidos, validados e, 
eventualmente, certificados através de um 
conjunto de processos que configuram o 
balanço de competências. Esta metodolo-
gia tem fundamentalmente três objectivos, 
complementares ou não.

1) O balanço de competências permite ao 
formando identificar os seus saberes e com-
petências com vista à formulação de um 
projecto de vida profissional que o sujeito 
poderá prosseguir apoiando-se prioritaria-
mente em si próprio. A entidade promotora 
do balanço poderá eventualmente assegurar 
o acompanhamento e o suporte através da 
mobilização de recursos considerados 
como necessários (educativos, formativos, 
financeiros, logísticos, administrativos, 
para a inserção directa no mercado de tra-
balho, etc.). O objectivo último é o de per-
mitir que o indivíduo se conheça melhor, 
descubra as suas potencialidades e compe-
tências pessoais e profissionais, e possa 
elaborar um projecto de vida.

2) O balanço de competências pode ainda 
ser o início do ponto de partida de um pro-
cesso directamente apoiado pela entidade 
que o desenvolve. Neste caso, servirá como 
instrumento de orientação, na medida em 
que possibilita um diagnóstico de necessi-
dades de formação que fundamenta a orga-
nização da intervenção. Tendo em conta 
que o balanço de competências se centra na 
pessoa e na especificidade da sua história 
de vida, dele deverão resultar, tanto quanto 
possível percursos individualizados de for-
mação, definindo para cada caso as áreas de 
formação e os modos de intervenção; ele 
permite a organização da formação à medi-
da das necessidades individuais, benefician-
do deste modo o sucesso dos formandos e a 
eficácia da formação.

3) Finalmente, a avaliação de competências 
pode constituir um importante instrumento 
de validação e de certificação de competên-
cias informais ou não formais, adquiridas 
em contextos profissionais ou pessoais.

É também fundamental fazer um diagnós-
tico das necessidades básicas dos forman-
dos, ajudando-os a identificar e a resolver 
os problemas pessoais ou sociais que, ape-
sar de exteriores à formação, podem difi-
cultar ou impedir a aprendizagem e a 
aquisição de competências. Este diagnós-
tico pode ser feito no início da formação 
de maneira mais estruturada, mas devem 
existir, ao longo de toda a formação, estra-
tégias que promovam por parte da equipa 
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técnica uma atenção à sinalização destes 
problemas. Estes vão sendo identificados 
ao longo do processo formativo, à medida 
que se cria uma relação de confiança entre 
os formandos e a equipa técnica.

De entre as novas dimensões formativas, 
deve ser dado especial destaque ao acompa-
nhamento durante e após a formação. Este 
acompanhamento individual e do grupo re-
veste-se de especial importância quando, 
como por vezes sucede, a inserção no pró-
prio espaço de formação é a primeira experi-
ência de inserção numa organização (experi-
ência muitas vezes distante das experiências 
e perspectivas habituais dos desfavoreci-
dos). A equipa de formadores vai aperfeiço-
ando a compreensão das dinâmicas indivi-
duais e colectivas, aproximando, assim, 
mutuamente os objectivos e as expectativas 
dos indivíduos e da formação.

Esta intervenção deve ter um cariz psicosso-
cial e utilizar estratégias de responsabiliza-
ção (empowerment), no sentido da promoção 
da implicação e progressiva autonomia dos 
formandos na resolução dos seus problemas 
pessoais, sociais, de aprendizagem, de inte-
gração socioprofissional ou outros. Trata-se 
de uma medida complementar ou alternativa 
à componente de formação sócio-cultural.

O acompanhamento deverá ter continuidade 
após a formação, partindo do princípio que 
no final do processo de formação é desejá-
vel que os formandos sejam inseridos no 
mundo do trabalho. Para tal, é necessário 
prever e implementar estratégias activas de 
inserção profissional, estratégias estrutura-
das e, na medida do possível, contactos com 
entidades empregadoras e negociação de 
colocação de formandos, bem como o esta-
belecimento de parcerias activas, principal-
mente com instituições e empresas locais, 
que apoiem quer o desenvolvimento da ac-
ção formativa, designadamente no apoio à 
resolução de necessidades básicas quer na 
inserção socioprofissional.

Percurso metodológico

Sendo o objecto de estudo deste projecto a 
caracterização de perfis emergentes de acto-

res de formação associados às dimensões 
da formação consideradas adequadas ao 
público-alvo, pareceu-nos que a pesquisa 
construída através de estudos de caso podia 
ajudar a responder melhor às inevitáveis 
questões do «como» e «porquê» que decor-
rem desse projecto.

Para concretizar este objectivo, colocava-
se o desafio de seleccionar cinco projectos 
de formação a partir de um universo de 
contextos formativos muito diversifica-
dos. É fácil de compreender que, mesmo 
no domínio do combate à exclusão social 
quer ao nível dos públicos-alvo e seus 
contextos de vida, quer ao nível das di-
mensões de intervenção formativa, as enti-
dades e os projectos de formação têm es-
pecificidades muito próprias. A nossa opção 
obedeceu, assim, a um conjunto de crité-
rios de selecção construídos com a preocu-
pação de salvaguardar alguma diversidade 
dos casos a estudar.

Entre os casos escolhidos deviam então 
constar:

q projectos dirigidos a diferentes tipos de 
grupos sociais desfavorecidos;

q projectos que abrangessem diferentes 
dimensões implementadas antes, durante e 
após a formação;

q projectos em que interviessem novos 
actores durante o processo formativo;

q projectos desenvolvidos em contextos 
geográficos diferenciados;

q projectos financiados pela União Euro-
peia;

A selecção dos projectos e dos interve-
nientes da formação para estudos de caso 
foi feita com base na informação recolhida 
durante as reuniões que tivemos com os 
responsáveis do GICEA (gestores dos Ei-
xos Youthstart, Now e Integra) do Progra-
ma Intervenção Operacional Integra e 
Acreditação de Entidades Formadoras do 
INOFOR, conhecedores da realidade da 
oferta pontual de formação para grupos 
sociais desfavorecidos.
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A selecção dos entrevistados para os estu-
dos de caso não decorreu da utilização de 
uma filosofia aleatória. Pelo contrário, tí-
nhamos a preocupação de articular a visão 
de conjunto do projecto formativo, detida 
normalmente pelo coordenador, com a vi-
são mais pormenorizada das intervenções 
em domínios mais específicos do processo 
formativo. Construímos assim um guião 
de entrevista para aplicar à figura do coor-
denador de cada um dos projectos seleccio-
nados e um outro guião de entrevista para 
aplicar a cada uma das diferentes figuras 
formativas em estudo.

A construção dos tópicos de entrevista não 
foi independente dos referenciais teóricos 
utilizados pela equipa. De um modo geral, 
pretendeu-se saber não só o que diferentes 
actores da formação pensavam sobre um 
determinado processo formativo onde se 
inseriam e intervinham, mas também o 
que pensavam esses actores face a um de-
terminado conjunto de linhas de questio-
namento sugeridas pelas particulares leitu-
ras, experiências e reflexões da equipa. 
Compreende-se, então, que as entrevistas 
não tenham seguido um modelo completa-
mente aberto e tenham seguido antes, um 
modelo semidirectivo, com o propósito de 
“levar os entrevistados a aprofundarem o 
seu pensamento ou a explorarem uma 
questão nova de que não falam espontane-
amente.” (Albarello, et al. 1997, p.110).

Novos perfis dos actores 
da formação

O alargamento da concepção de formação 
pressupõe a respectiva extensão da equipa 
de formadores, ampliando e diversifican-
do as tipologias dos actores da formação 
(Nunes, 2000). Torna-se assim necessário 
identificar os novos perfis de formadores e 
outros actores da formação que trabalhem 
numa perspectiva de desenvolvimento pes-
soal, social e profissional para a integração 
social e profissional dos públicos desfavo-
recidos.
Usando a metodologia dos estudos de 
caso, identificámos e analisámos alguns 
casos de inovação no domínio da forma-
ção para grupos sociais desfavorecidos. 

Pudemos, assim, desenhar os perfis profis-
sionais desses actores a partir da metodo-
logia utilizada em Portugal pelo INOFOR 
para a elaboração de referenciais de infor-
mação por sector de actividade1.
Estas informações têm como objectivo ser-
vir especialmente os profissionais ligados 
à formação para públicos desfavorecidos, 
para a eventualidade de virem a utilizar no 
seu trabalho algumas das dimensões for-
mativas e/ou os intervenientes a elas asso-
ciadas nestes projectos2.
Apresentamos os novos actores de forma-
ção seleccionados a partir dos diversos 
estudos de caso estudados, com as organi-
zações onde trabalham, e as respectivas 
funções.

Animador de Balanço de Competências 
(ANOP- Associação Nacional das Ofici-
nas de Projecto)

O Animador do Balanço de Competências 
deve assumir a função de facilitador dos 
estados afectivos, proporcionando aos par-
ticipantes o contexto necessário para me-
lhorar a auto-estima e a confiança em si 
próprios. Deve também criar um ambiente 
de segurança que lhes permita tomar ini-
ciativas, e realizar um acompanhamento e 
apoio ao formando ao longo de toda a Ofi-
cina de Formação, mantendo uma presen-
ça que estruture a relação com os restantes 
elementos da equipa formativa.

O processo do Balanço de Competências 
ocorre no início da formação e desenvol-
ve-se em três fases:

1) no acolhimento, começa-se por clarificar, 
com o candidato, a natureza do seu pedido, 
enquadrando-o no seu trajecto profissional.; 
em seguida, o candidato é informado sobre o 
processo e os procedimentos do Balanço de 
Competências, bem como da Oficina do 
Projecto; por fim, formaliza-se um contracto 
de intervenção onde são estabelecidos os 
objectivos a atingir no seguimento do pedido 
feito, bem como a definição de papéis e res-
ponsabilidades dos dois actores envolvidos 
(sujeito e animador); 

2) na fase seguinte, realiza-se uma explora-
ção exaustiva do percurso formativo, pro-

1  O INOFOR, através do projecto “ 
Evolução das Qualificações e Dia-
gnóstico das Necessidades de Forma-
ção”, elabora, no contexto nacional, 
referenciais de informação por sector 
de actividade que possibilitam e apoiam 
a apreensão da evolução das qualifi-
cações, o diagnóstico das necessida-
des de formação e a reorientação da 
formação profissional. Suleman F., 
Morais M. F., Fernandes M. M. 
(1999), Estudos Sectoriais Prospecti-
vos: manual metodológico, Lisboa, 
INOFOR.

2  As fichas de perfil do Animador/a de 
Balanço de Competências, Técnico/a 
de Acompanhamento da Formação em 
Contexto de Trabalho, Mediador/a, 
Equipa de Desenvolvimento pessoal e 
social (Psicólogo/a, Técnico/a de Ser-
viço Social e Técnico/a de Serviço 
Social e Técnico/a de Desenvolvimen-
to), e Técnico/a de Inserção no Merca-
do da Trabalho encontram-se disponí-
veis, sob a forma descrita, no estudo 
que serve de base a este artigo (“ Perfis 
Emergentes de Formação no Contexto 
da Formação para Grupos Sociais 
Desfavorecidos”, INOFOR, 2002).
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fissional e pessoal do candidato de modo a 
identificar aptidões, motivações, interesses 
e valores pessoais e profissionais.

3) da conclusão do processo resultam do-
cumentos de síntese, elaborados pelo can-
didato com a colaboração do animador, 
que procuram sistematizar os aspectos 
mais importantes da fase de exploração. 
Entre esses documentos, o Dossiê Pessoal 
e Profissional organiza informações sobre 
a história pessoal e profissional do partici-
pante, incluindo documentos que clarifi-
cam os saberes e competências utilizados, 
não discriminados num diploma, e, even-
tualmente, não identificados à partida pelo 
próprio; o Documento Síntese integra toda 
a informação gerada durante o processo. 

O processo do Balanço de Competências 
desenvolve-se em momentos individuais e 
colectivos. As sessões individuais permi-
tem o estabelecimento de uma relação de 
confiança entre o candidato e o Animador 
do Balanço de Competências e criam as 
condições necessárias para o candidato to-
mar consciência e aprofundar questões do 
seu passado e da sua vida pessoal que lhe 
possibilitam um maior auto-conhecimento 
e domínio das suas capacidades. As sessões 
colectivas, por outro lado, são fundamen-
tais para o intercâmbio de experiências, 
ideias e sentimentos, bem como para a for-
mação e consolidação de espírito de grupo. 
Podemos dizer que se trata de um processo 
que se desenvolve (e permite um desenvol-
vimento individual) em espiral, em que os 
momentos individuais são de reflexão e 
síntese individual, seguidos de momentos 
colectivos de partilha, confronto e síntese 
colectiva que, por sua vez, permitem nova 
reflexão e síntese individuais.

Técnico de Acompanhamento da 
Formação em Contexto de Trabalho
(APSD-Associação Portuguesa de 
Solidariedade e Desenvolvimento)

Esta figura intervém em todo o processo 
formativo e em todas as componentes for-
mativas desenvolvidas. O essencial do seu 
trabalho centra-se, no entanto, na dimen-
são de acompanhamento e na formação so-
ciocultural que se desenvolveu no âmbito 

daquela dimensão. O acompanhamento 
teve como objectivos promover o desen-
volvimento de competências pessoais e so-
ciais e organizar e avaliar a aprendizagem 
em contexto de trabalho e organizou-se 
em dois tipos de acompanhamento.

O Acompanhamento Psicossocial desen-
volveu-se em sessões semanais em grupo, 
onde se realizaram balanços da semana, 
em termos de “empregabilidade”, orienta-
ção e resolução de problemas pessoais em 
co-ajuda, através de técnicas e instrumen-
tos de auto conhecimento e de conheci-
mento do meio ambiente (inventários de 
interesses, história de vida) e de gestão de 
percursos formativos (agenda diária, ins-
trumentos de orientação e balanço de com-
petências). 

As sessões abordaram projectos profissio-
nais e os níveis de empregabilidade dos 
formandos, começando por reflectir sobre a 
assiduidade, a pontualidade, as relações hie-
rárquicas, seguindo-se as questões concre-
tas sobre a experiência da própria formação. 
Realizaram-se actividades de avaliação e 
de reflexão sobre a evolução de cada for-
mando, partindo do relato das dificuldades 
expressas, sobretudo através da “Agenda 
Semanal” que regista todos os aconteci-
mentos da semana nos locais e fora dos lo-
cais da formação, e de outras técnicas e 
instrumentos propiciadores de ambientes 
de confiança e de partilha de experiências, 
nomeadamente dinâmicas de grupo e de 
entreajuda, histórias de vida, “Dossiê Evo-
lutivo”, etc. Houve também sessões temáti-
cas e visitas de estudo que permitiram a 
formação sociocultural.

O Acompanhamento Psicossocial incluiu 
um acompanhamento individual dos for-
mandos, nomeadamente, a identificação e 
apoio à resolução de problemas pessoais 
(saúde física, problemas psicológicos liga-
dos ao desemprego, perturbações compor-
tamentais, dificuldades de relacionamento, 
isolamento) e sociais (insuficiência dos 
recursos financeiros, precariedade de alo-
jamento, iliteracia, regularização de docu-
mentos administrativos, etc.). Muitos des-
tes problemas eram sinalizados nas sessões 
de “Balanço da semana” em grupo, no âm-
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bito das reflexões em torno das experiên-
cias de formação e de vida.

O segundo tipo de acompanhamento, o 
Acompanhamento Pedagógico, foi também 
objecto de sessões de trabalhado semanal 
com os formandos, onde se avaliaram as 
suas competências técnicas e relacionais, 
evidenciadas no desempenho profissional 
no local de estágio. Os técnicos de acompa-
nhamento realizaram ainda um acompanha-
mento semanal das empresas, estabelecen-
do contactos com os seus responsáveis para 
definir os objectivos pedagógicos, fazer o 
levantamento do posto de trabalho, definir 
o perfil de competências a adquirir, tentar a 
integração dos formandos, informar sobre 
os incentivos à contratação, etc.

Mediador (Associação Cultural 
“O Moinho da Juventude”)

Neste projecto, o mediador assegura o 
acompanhamento psicossocial dos jovens, 
que passa pelo trabalho com estes, com as 
suas famílias, com a equipa de formação e 
com outros actores locais, nos três níveis 
seguintes:

o acompanhamento individual dos jovens 
nos momentos informais do curso de for-
mação (almoços, intervalos, tempos livres), 
nos quais têm lugar conversas que estabele-
cem uma relação de confiança com os for-
mandos. Quando necessário também ajuda 
a resolver problemas pessoais, familiares 
ou escolares. O mediador pode ter de acom-
panhar os jovens nas suas deslocações aos 
serviços administrativos locais, facilitar a 
comunicação e a resolução de assuntos, con-
tactos com as famílias para pedir esclareci-
mentos, ou para as convidar a cooperar na 
resolução dos problemas dos jovens.

O mediador intervém também em activida-
des de grupo, tais como debates de temáticas 
e actividades de expressão plástica, em sala 
de aula, através das quais fica a conhecer os 
formandos enquanto grupo e pode, se neces-
sário, gerir conflitos entre eles ou esclarecer 
dúvidas relativas ao curso de formação.

Por último, o mediador assegura o contac-
to com os outros membros da equipa de 

formação e com os organismos locais 
(cujo funcionamento conhece a fundo para 
melhor ajudar os formandos).

Equipa de Desenvolvimento Pessoal e 
Social (DPS) (CESIS-Centro de 
Estudos para a Investigação Social)

A equipa de DPS está envolvida em todo o 
processo formativo, intervindo um ou vá-
rios dos seus elementos, em todas as di-
mensões da formação bem como na com-
ponente de formação sociocultural.

O essencial do seu trabalho situa-se na di-
mensão de acompanhamento e na forma-
ção sociocultural. Esta componente, de-
signada pelos termos de Desenvolvimento 
Pessoal e Social ou Programa de Competên-
cias Sociais e de Perspectivação do Futu-
ro, foi dinamizada pelo psicólogo, pelas 
técnicas do serviço social e por formado-
res exteriores (convidados para o efeito). É 
oferecida durante as sessões temáticas 
com um programa de formação com con-
teúdos variados (tais como o contrato de 
formação, os direitos e deveres dos for-
mandos, saúde, puericultura, planeamento 
familiar – esta formação destina-se a mães 
adolescentes – , apresentação e preocupa-
ção com a aparência, acesso ao Rendimen-
to Mínimo Garantido, acesso ao emprego, 
etc.). Esta abordagem temática foi com-
plementada por um acompanhamento dos 
formandos no decurso de todo o processo 
formativo, já que é essencialmente nas 
sessões de grupo que os formandos e for-
madores aprendem a conhecer-se, a terem 
confiança e a discutirem problemas parti-
culares (em grupo ou em privado) que são 
depois objecto de um acompanhamento 
personalizado.

O acompanhamento oferecido é essencial-
mente de natureza psicossocial e é organi-
zado de modo a promover o desenvolvi-
mento de competências pessoais e sociais 
necessárias à inserção socioprofissional. 
Desenvolveu-se por um lado, através de 
um acompanhamento semanal em grupo, 
em reuniões de “balanço da semana “ com 
as formandas, para avaliar a situação das 
mesmas a diferentes níveis (aprendiza-
gem, relações interpessoais, níveis de sa-



Cedefop

32

FORMAÇÃO PROFISSIONAL Nº 30 REVISTA EUROPEIA

Cedefop

33

FORMAÇÃO PROFISSIONAL Nº 30 REVISTA EUROPEIA

tisfação, adequação dos conteúdos, pro-
blemas pessoais, necessidades básicas, 
etc.). Estas sessões têm lugar num espaço 
aberto onde se discutem questões que ates-
tam a adaptabilidade das formandas ao 
grupo, ao trabalho e à sociedade. Estas ses-
sões constituem-se como um momento 
essencial de emergência e sinalização de 
problemas de ordem social, suscitados pe-
las temáticas abordadas, sendo verbaliza-
dos alguns problemas pessoais, em cuja 
resolução a equipa tenta colaborar, junta-
mente com os ou a(s) formanda(s) envol-
vida(s).

Desenvolveram-se, também, estratégias 
de acompanhamento individual das for-
mandas, quer ao nível psicológico (asse-
gurado pelo psicólogo que trabalha com-
petências pessoais e pode pontualmente 
aconselhar / orientar para uma psicotera-
pia, fora do espaço formativo) quer ao ní-
vel social (assegurado pelas técnicas de 
serviço social que, designadamente, forne-
cem informação sobre os direitos e sobre a 
melhor forma de os fazer respeitar), quer 
uma vez mais ao nível pessoal (assegura-
dos pela técnica de desenvolvimento que 
apoia em questões familiares, de habita-
ção, saúde e educação dos filhos, etc.). 
Cada formanda pode recorrer informal-
mente a qualquer dos técnicos para apoio 
específico, nomeadamente ao técnico com 
o qual sente maior empatia. De acordo 
com a natureza do problema, a equipa de-
cidirá qual o técnico mais adequado para 
intervir junto da formanda.

Técnico de Inserção no Mercado de 
Trabalho (CRIS-Centro de Recursos 
para a Inserção Social)

O principal objectivo do trabalho de um 
Técnico de Inserção no Mercado de Tra-
balho é colaborar com os formandos na 
resolução dos seus problemas, com vista a 
promover o seu desenvolvimento pessoal 
e favorecer a aprendizagem e, neste âmbi-
to preparar os formandos para os estágios, 
avaliando e acompanhando a sua integra-
ção socioprofissional. Compete-lhe tam-
bém mobilizar e preparar as empresas para 
os estágios profissionais dos formandos do 
CRIS.

O acompanhamento é 
feito a três níveis

Em primeiro lugar o técnico efectua um 
acompanhamento dos formandos que se 
inicia com a recolha de informação sobre 
cada formando, junto da restante equipa 
técnica, em especial dos educadores e mo-
nitores técnicos. Esta recolha de informa-
ção é efectuada durante todo o período de 
formação. A informação recolhida serve 
de base para o trabalho de preparação do 
formando para o momento da apresenta-
ção na empresa. Essa preparação tem um 
carácter informal e consiste essencialmen-
te numa sensibilização para a experiência 
que vai viver. Trata-se de especificar as 
normas de boa conduta, os valores essen-
ciais no contexto de trabalho, a forma de 
apresentação na empresa, a forma como 
deve reagir às dificuldades iniciais de adap-
tação ao trabalho e às pessoas (baixa pro-
dução, reacções eventualmente pouco 
elogiosas dos colegas etc.), e simular en-
trevistas de estágio. O Técnico de Inserção 
acompanha o formando no primeiro dia de 
estágio, quando este não revela suficiente 
autonomia para ir sozinho.

Em segundo lugar, este técnico realiza 
também um acompanhamento das empre-
sas que consiste numa visita regular às 
empresas que se disponibilizam para rece-
ber estagiários, tentando obter o maior 
número possível de informações sobre o 
seu modo de funcionamento, sistema de 
produção, cultura organizacional, ambien-
te de trabalho etc. Tenta estabelecer rela-
ções de confiança com os empregadores, 
adaptando argumentos e linguagens a cada 
situação. Partindo de uma lista de empre-
sas constituída através de conhecimentos 
informais e, frequentemente, através de 
outros empregadores e, após as visitas, 
selecciona apenas as que revelam um ge-
nuíno interesse no trabalho e inserção 
profissional destes jovens. Estabelece pro-
tocolos de estágio com as empresas, de 
duração variável (geralmente três meses), 
período durante o qual se prevê um acom-
panhamento e avaliação por parte do 
CRIS. O estágio não é remunerado; se a 
empresa obtiver lucro com a prestação do 
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jovem, incentiva-se uma retribuição pecu-
niária; caso contrário, não é feita qualquer 
exigência nesse sentido. 

Por último, o acompanhamento do estágio é 
feito de modo informal e ocasional. O técni-
co intervém apenas quando surgem proble-
mas, evitando sobrecarregar os empregado-
res das pequenas e médias empresas com 
instrumentos de avaliação, na convicção de 
que tal pode ser contraproducente. A avalia-
ção no final do período de estágio consiste 
no preenchimento de uma ficha de avaliação 
com indicadores de avaliação de desempe-
nho. A mesma ficha é utilizada pelo CRIS 
nos casos de integração directa no mercado 
de trabalho. Com frequência, o empregador 
propõe a contratação do jovem antes do final 
do estágio. O acompanhamento termina 
quando é assinado o contrato de trabalho. 
O processo pode, no entanto, ser reaberto em 
qualquer altura, e o ex-formando solicitar ao 
CRIS uma nova colocação profissional.

Conclusões

As dimensões que se desenvolvem previa-
mente à formação propriamente dita (publi-
cidade e recrutamento, selecção, acolhimen-
to, orientação vocacional ou profissional e 
balanço de competências), e as que se de-
senvolvem durante e após a mesma (diag-
nóstico de necessidades básicas, acompa-
nhamento e avaliação dos formandos e das 
intervenções formativas) aparecem como 
elementos fundamentais das práticas forma-
tivas dos projectos estudados que visam os 
grupos sociais desfavorecidos.

Entre as várias dimensões, tem especial 
importância o acompanhamento da forma-
ção. Esta dimensão revelou-se essencial 
no trabalho com os públicos desfavoreci-
dos e, apesar das diversas metodologias, 
todos os actores reconhecem a importân-
cia dos principais objectivos, entre outros:

q (re) activar recursos relacionais de com-
petências e de conhecimentos dos públicos 
a quem se dirige;

q assentar numa relação de empatia, partin-
do de uma abordagem global da pessoa;

q realizar o acompanhamento num con-
texto individual e num contexto de grupo 
(acompanhamento misto);

q ser desenvolvido através de métodos 
activos, nomeadamente, metodologias de 
projecto;

q mobilizar os recursos disponíveis e uti-
lizá-los no trabalho de grupo, ou seja, fa-
zer intervir os técnicos de diversas áreas 
e/ou as entidades parceiras que podem 
ajudar a satisfazer as necessidades básicas 
identificadas e os empregadores ou as en-
tidades empregadoras ou que acolham es-
tagiários, etc.

Apesar de envolvidos em dimensões mais 
transversais, os intervenientes estudados 
estão encarregados de dar desenvolvimen-
to prioritário a apenas algumas dimensões 
formativas. Daqui resulta que a necessida-
de de implementar e desenvolver novas 
dimensões de formação está na base da 
emergência das novas figuras formativas. 
Assim, nos contextos observados ao nível 
da formação para grupos sociais desfavo-
recidos revelou-se fundamental o percurso 
novas necessidades formativas – novas 
necessidades de organizar a formação – 
novas figuras formativas.

Relativamente às figuras formativas selec-
cionadas e analisadas, pensamos que, no 
contexto desta categoria do sector de for-
mação, elas são figuras de futuro, com 
tendência para se consolidarem como ne-
cessidades reais do terreno.

Ao observar e descrever cada um destes 
perfis, fomos, inevitavelmente para além de 
figuras centradas em competências especia-
lizadas e situámo-nos até ao nível de uma 
maior polivalência e flexibilidade quer das 
figuras consideradas isoladamente quer das 
equipas por elas constituídas. Do mesmo 
modo, já não partimos apenas e, fundamen-
talmente, das formações escolares / profis-
sionais de base, como o mais importante 
capital de competências profissionais. Ob-
servámos também as sensibilidades adqui-
ridas com as experiências de vida, nas quais 
se destacam a importância fundamental das 
competências sociais e relacionais.
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Saberes-fazer sociais e 
relacionais:

q revelar gosto pelo trabalho e investi-
mento psico-afectivo no desempenho das 
funções exercidas;

q revelar competências comunicacionais;

q demonstrar capacidade de adaptação às 
situações e às pessoas;

q demonstrar criatividade e espírito de 
iniciativa na resolução das situações;

q demonstrar capacidades reflexivas e de 
autocrítica, sobre si como pessoa e sobre o 
seu trabalho;

q demonstrar capacidade de compreender 
os outros;

q demonstrar capacidade de trabalhar em 
equipa, de aceitar outras ideias e integrá-
las na procura de estratégias de solução 
para os problemas que se colocam;

q demonstrar confiança e autonomia na 
execução das tarefas;

q demonstrar sensibilidade e abertura aos 
problemas sociais locais e nacionais;

q revelar curiosidade geral;

q revelar capacidade de diálogo e de rela-
cionamento com os responsáveis das em-
presas;

q revelar características pessoais tais 
como: idealismo, valores de solidariedade, 
empenho, persuasão, paciência;

É sobretudo importante compreender os 
grupos com que se trabalha e os problemas 
a eles associados, sob o paradigma de 
“responsabilização” (empowerment).

Para além destes novos perfis, que é con-
veniente seguir e difundir, devemos igual-
mente mantermo-nos atentos à emergência 
de novas práticas e novas dimensões com-
plementares aos processos formativos e, 

no seu seguimento, à emergência de novos 
intervenientes que respondam a essas ne-
cessidades verdadeiras da realidade social, 
especialmente em contextos de exclusão 
social cujas dificuldades são difíceis de 
resolver e exigem respostas eficazes e ur-
gentes.

Neste contexto, deve ser dada uma grande 
atenção às práticas e reflexões das entida-
des privadas, nomeadamente as organiza-
ções não governamentais que, como vimos 
e verificámos com este estudo, vão tendo a 
margem de manobra para criarem e imple-
mentarem estratégias e metodologias à 
medida das necessidades sentidas no terre-
no. Deve assim ser dada uma grande prio-
ridade a este diálogo profundo e continua-
do entre as intervenções do Estado e as 
intervenções das associações emergentes 
da sociedade civil, na resposta às necessi-
dades formativas dos vários grupos social-
mente excluídos. Este estudo pretendeu 
também atingir esse objectivo, resultado 
da reflexão conjunta entre todos os parcei-
ros, que visa aumentar as sinergias das 
missões e das atribuições de todas as enti-
dades: de um lado o INOFOR, como insti-
tuto publico de investigação sobre a for-
mação profissional, e do outro os restantes 
parceiros nacionais e transnacionais, com 
ampla experiência de terreno e de reflexão 
sobre as suas práticas.

Neste sentido, é claro para nós que, man-
tendo a sua autonomia no desenvolvimen-
to de novas metodologias, seria de todo o 
interesse que as entidades privadas pudes-
sem beneficiar de apoios de mais longo 
prazo com vista a colmatar a fraca, ou mes-
mo a falta de continuidade das suas acções 
e a instabilidade dos seus corpos técnicos, 
e a consequente perda de know-how nos 
domínios da técnica e da organização. Por 
outro lado, os organismos públicos, como 
o INOFOR, devem manter um diálogo 
permanente com os outros promotores 
para uma reflexão conjunta com os que 
estão no terreno e podem trazer importan-
tes contributos sobre as boas práticas que 
cabem, em seguida, difundir.

Para finalizar, acrescentemos que este diá-
logo comum reflexivo e prático começa já 
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a ser uma realidade. Com efeito, as inicia-
tivas oficiais mais recentes, que pretendem 
colmatar algumas das fragilidades referi-
das, retomam certas experiências ou refle-

xões feitas no trabalho das pequenas orga-
nizações privadas3. Um tal diálogo não 
pode deixar de ser profícuo para bem dos 
grupos sociais desfavorecidos.
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Introdução

Desde a reforma radical do ensino secundá-
rio superior em 1994, todos os jovens no-
ruegueses têm direito a 13 anos de escolari-
dade (Skårbrevik e Båtevik 2000, pp.16-
17). As crianças entram na escola com seis 
anos de idade e após dez anos de escolari-
dade obrigatória no ensino básico e no pri-
meiro nível do secundário podem optar por 
completar um segundo nível de três anos. 
Os jovens com problemas, físicos, psicoló-
gicos ou sociais, têm direito a seguir um 
ensino especial e permanecer mais dois 
anos no ensino secundário superior.
Os jovens recorrem a este direito. Aproxi-
madamente 95% dos alunos que abandonam 
o primeiro nível do ensino secundário en-
tram no segundo nível no Outono do mesmo 
ano. Quase 10% destes alunos - cerca de 
6000 – têm necessidades educativas espe-
ciais e a grande maioria opta por cursos de 
formação profissional. Põe-se no entanto 
uma questão – como vão esses alunos com-
portar-se no secundário superior, que resul-
tados vão obter? Quais os tipos de ensino 
adaptados aos jovens com necessidades edu-
cativas especiais que são mais adequados?

Estes problemas são aqui analisados a 
partir de um estudo longitudinal dos alu-
nos com necessidades educativas especiais 
que entraram no ensino secundário supe-
rior no Outono de 1995. Este estudo intitu-
lado Reform 94 – særskilt tilretlagt op-
plæring (Reforma 94 – os ensinos espe-
ciais), foi financiado pelo Ministério No-

Alunos com necessidades 
especiais na formação e 
no ensino profissionais 
na Noruega – Um estudo 
longitudinal

Jon Olav Myklebust
Doutorado em sociologia e 

professor associado da 
Universidade de Volda, 

Noruega. Entre 1995 e 2000 
foi um dos directores do vasto 

programa de investigação 
Reforma 94-særskilt tilrettelagt 

opplæring (Reforma 94-ensi-
nos adaptados).

Na Noruega quase todos os jovens 
são admitidos no ensino secundário 
superior. Isto significa que a popula-
ção escolar desses estabelecimentos 
é muito diversificada e que muitos 
estudantes têm dificuldade em com-
pletar a sua educação. Esta consta-
tação aplica-se principalmente a um 
décimo dos alunos com necessidade 
de ensino especial. Este artigo é ba-
seado num estudo longitudinal, que 
acompanhou os alunos com necessi-
dades educativas especiais durante 
quatro anos de escolaridade no ensi-
no secundário de nível elevado. O 
estudo é centrado nos alunos dos 
cursos de formação profissional e 
recolhe informação sobre quantos 
estudantes estavam no ritmo certo 
em diferentes momentos da escolari-
dade, quantos estavam a ficar atra-
sados e quantos tinham abandona-
do. Foi também feita uma análise 
com o objectivo de identificar as 
condições que permitiriam aos alu-
nos completar a qualificação. Pôde 
concluir-se que as ofertas de apoio 
especial no contexto das aulas nor-
mais eram mais eficazes do que o 
ensino em pequenos grupos ou em 
aulas especiais.

rueguês da Igreja, Educação e Investiga-
ção, e realizado entre 1995 e 2000 pelo 
Møre Research e pelo Volda University 
College.

Este projecto de investigação começou por 
uma avaliação da reestruturação do ensino 
secundário do segundo nível que teve lu-
gar em 1994 – um importante conjunto de 
transformações conhecidas colectivamen-
te como “Reform 94”. Esta reforma tinha 
como principal objectivo aumentar o fluxo 
ao longo do sistema educativo. Entre ou-
tras coisas, incluía uma reforma estrutural 
dos cursos oferecidos. O número de cursos 
básicos foi reduzido de 109 para apenas 13 
(mais tarde aumentado para 15) e o grau 
de especialização dos cursos avançados 
foi consideravelmente reduzido. Os cursos 
que não davam acesso a qualquer a quali-
ficação profissional ou qualificação para 
entrada no ensino superior foram suprimi-
dos. Estas alterações tiveram um grande 
impacto em metade da faixa etária que 
optara pelas vias profissionais, uma vez 
que, a partir de agora, tinham de completar 
dois anos num estabelecimento escolar, e 
em seguida fazer mais dois anos num ins-
tituto de formação externo.

Estas medidas foram essenciais para permi-
tir que mais estudantes adquirissem uma 
formação profissional, ou se qualificassem 
para a entrada no ensino superior. Este facto 
torna-se óbvio quando se faz uma compara-
ção entre a faixa etária entrada em 1991 e os 
grupos etários que são abrangidos pelas re-
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formas, isto é, os de 1994 e 1995. Segundo 
Støren e Skjersli (1999, p.109), esta melho-
ria deve-se a um aumento do número de va-
gas e a uma melhor estrutura da oferta de 
cursos. Também o facto de os estudantes te-
rem agora direito ao ensino secundário supe-
rior desempenhou um papel importante.

Os progressos conseguidos podem ser con-
firmados se considerarmos os estudos efec-
tuados ao conjunto dos grupos etários. Pelo 
contrário, a situação é menos clara no caso 
das subcategorias que são difíceis de identi-
ficar neste tipo de estudos. Os estudantes 
com necessidades educativas especiais são 
um exemplo destas subcategorias.

Este artigo baseia-se nos dados empíricos 
provenientes de uma amostra de estudantes 
com necessidade educativas especiais da 
faixa etária admitida em 1995, isto é, da 
segunda faixa etária após a entrada em vi-
gor da grande reforma do ensino. Descreve 
a trajectória e as qualificações dos jovens 
que se orientaram para os cursos profis-
sionais do ensino secundário superior, pois 
é nestes cursos que se encontra a maior 
parte dos alunos com cuidados especiais. 
Isto aplica-se a quase três quartos dos estu-
dantes cobertos por este estudo. Um oitavo 
dos estudantes começou cursos que lhes 
dariam acesso ao ensino superior, enquanto 
uma idêntica proporção recebeu ensino es-
pecial não específico sem qualquer referên-
cia a um tipo de estudos específico. Estes 
últimos são os que enfrentam as maiores 
dificuldades funcionais.

Uma perspectiva de curso 
de vida nas necessidades 
educativas especiais

Para entender o percurso ao longo do ensi-
no secundário superior, foi decidido utili-
zar como enquadramento a teoria do curso 
de vida e as transições sociais. Estas pers-
pectivas são particularmente úteis para o 
estudo das pessoas que não acompanham a 
grande maioria no seu percurso escolar.

O termo «curso de vida» refere-se ao pro-
cesso de envelhecimento biológico. Mas 

este é apenas um aspecto. Em ciências so-
ciais a atenção está concentrada sobre a 
vida em sociedade. O curso de vida do in-
divíduo é influenciado pelos acontecimen-
tos e acções do passado e pelo contexto 
presente, e pode muitas vezes ser entendi-
do na base de expectativas futuras. O cur-
so de uma vida pode ser considerado como 
a soma das trajectórias seguidas pelos in-
divíduos e pelos grupos, por exemplo, no 
ensino, no trabalho e na vida familiar, em 
contextos que se alteram frequentemente. 
Settersten (2002) e Elder e Johnson (2002) 
analisaram diferentes aspectos desta teo-
ria. Hagestad e Dannefer (2001) aderem à 
mesma tradição do decorrer da vida, mas o 
seu contributo chama a atenção contra a 
polarização excessiva dos estudos no de-
correr da vida numa perspectiva individu-
al, em detrimento das perspectivas estrutu-
rais e segundo estes autores, tal facto pode 
conduzir a uma fragmentação indesejável.

Uma abordagem do curso de vida, combi-
nando a perspectiva individual e uma pers-
pectiva estrutural, forma a base teórica do 
projecto de investigação de onde provêm 
os dados empíricos explorados para este 
artigo. Esta óptica é desenvolvida em 
Kvalsund e Myklebust (1996), que traçam 
uma abordagem da investigação sobre o 
curso de vida distanciando-se em relação a 
um direccionamento puramente estrutural 
e a uma orientação extrema sobre as agên-
cias. Neste caso, há espaço para uma acção 
individual nos limites fixados pelos cons-
trangimentos estruturais.

Uma abordagem segundo o curso de vida 
é útil para analisar os eixos da evolução de 
indivíduos e dos grupos através dos dife-
rentes ambientes geográficos e de contex-
tos históricos variáveis. O decorrer de uma 
vida não evolui apenas no longo prazo, 
mas também no curto prazo e neste caso, é 
mais útil empregar o conceito de transição. 
Este conceito é particularmente adequado 
nos estudos de fluxos, na medida em que 
os problemas dos alunos se revelam fre-
quentemente quando estes jovens abando-
nam a escola, ou não conseguem passar 
para o nível seguinte no momento próprio. 
Os problemas dos alunos com necessida-
des educativas especiais traduzem-se mui-
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tas vezes pela sua incapacidade de cami-
nhar ao mesmo ritmo dos seus pares – a 
transição ocorre no momento errado (fora 
de tempo).

Um curso típico é uma cadeia que consiste 
numa série de transições. Exemplos disto 
são a saída do ensino secundário inferior 
(lower secondary school), a entrada e o 
progresso ao longo do ensino secundário 
superior. Pode também, contudo, ser uma 
questão de abandono escolar que para al-
guns pode significar a entrada no mercado 
de trabalho, mas para a maioria significa a 
ida para o desemprego. O abandono pode 
ser influenciado por factores de exclusão 
no ambiente escolar ou motivado por opor-
tunidades mais atractivas fora da escola. O 
verdadeiro abandono é contudo muitas ve-
zes precedido por um longo processo du-
rante o qual os estudantes se afastam pro-
gressivamente da escola. Segundo Blaug 
(2001, p.40) estes jovens não são tanto 
‘drop-outs’ ou ‘excluídos’, mas os que es-
tão “perdidos” do ponto de vista do siste-
ma educativo (fade-outs). 

Este facto foi também evidenciado pelos 
trabalhos de investigação levados a cabo na 
Noruega sobre o abandono escolar dos alu-
nos com necessidades educativas especiais 
no ensino secundário superior. Myklebust 
(1999 p.73) refere que dois terços dos alu-
nos que rejeitaram as ofertas de ensino 
adaptado nos seis primeiros meses tinham 
deixado o ensino secundário superior no 
final do terceiro ano. Observa-se também 
que os alunos com ausências frequentes nos 
seis primeiros meses têm uma tendência 
marcada a não seguir até ao fim do ensino 
superior. Pode-se assim dizer que um dis-
tanciamento gradual da escola no período 
inicial evolui gradualmente para a rejeição 
completa da escola e para a ruptura.

No que diz respeito ao ensino secundário 
superior, o abandono é uma transição ex-
terna. Há também transições internas co-
mo, por exemplo, a passagem de um nível 
para o seguinte mais avançado. Esta passa-
gem pode ser classificada de transição 
vertical, por oposição a uma mudança de 
curso ao mesmo nível, que é por definição 
uma transição horizontal.

Método e material

Há boas razões para empregar um método 
de pesquisa longitudinal. Os dados longi-
tudinais são necessários para o estudo de 
carreiras, por exemplo, para a formação, 
ou o emprego. É importante notar que os 
métodos prospectivos, que consistem em 
seguir os mesmos indivíduos num longo 
período, se prestam particularmente bem 
para o estudo das transições sociais. Os 
estudos subsequentes de Reform 94 – sær-
skilt tilrettelagt opplæring (Reforma 94 – 
necessidades educativas especiais) são 
pois largamente prospectivos.

O estudo dos fluxos através do sistema é 
mais fácil se tomarmos como ponto de 
partida um grupo particular. Escolhemos, 
assim, seguir o grupo admitido no Outono 
de 1995 em seis condados: Finnmark, Ro-
galand, Oslo, More og Romsdal, Nord-
Trøndelag e Hedmark. (Temos também 
informações sobre o grupo admitido em 
1994 nos três últimos condados, mas não 
serão utilizadas neste artigo.)

Quando do primeiro inquérito, na Prima-
vera de 1996, recolhemos informações 
detalhadas sobre 438 estudantes com ne-
cessidades educativas especiais que ti-
nham entrado nos cursos profissionais em 
1995. Recebemos em seguida informações 
das escolas sobre estes alunos até à prima-
vera de 1999 em cinco outras sondagens. 
Os dados coligidos são apresentados es-
quematicamente no quadro seguinte.1

As estatísticas obtidas dos seis condados 
mostram que estamos longe de ter recebi-
do informações sobre a totalidade dos 
alunos com necessidades especiais do gru-
po de 1995 Por esse facto, enviámos um 
questionário simplificado aos estabeleci-
mentos escolares pedindo-lhes urgência 
na resposta. Daqui resultou, para além das 
respostas que já tínhamos recebido relati-
vas aos 438 alunos, mais informações so-
bre 581 alunos deste grupo que frequenta-
vam um curso profissional e aos quais ti-
nha sido proposto um ensino adaptado no 
final do primeiro ano do ensino secundário 
superior. Tínhamos assim um total de 
1019 jovens, ou seja, como se pode supor, 

1 As sondagens continuaram após as 
escolas terem enviado material pela 
última vez na Primavera de 1999, mas 
os trabalhos correntes são financiados 
principalmente pelo Research Council 
of Norway  (Conselho de Investigação 
da Noruega) . Os estudantes e os seus 
pais foram entrevistados, mas esses 
dados serão publicados mais tarde.
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quase a totalidade dos alunos com necessi-
dades educativas especiais que entraram 
no ensino secundário superior em 1995 e 
ainda aí se encontravam no final do pri-
meiro ano escolar. A percentagem de res-
postas à sondagem seguinte não excedia 
43%. É pois importante determinar se o 
resultado está deformado, e caso afirmati-
vo, de que modo.

Há duas variáveis que podem ser compara-
das directamente, para a segunda sonda-
gem e para a totalidade do material, isto é, 
o sexo e o tipo de classe. A distribuição 
por género é aproximadamente a mesma 
na segunda amostra e na população – cerca 
de 65% são rapazes. Os estudantes que 
frequentam os cursos das classes ordiná-
rias, inteira ou parcialmente, estão no en-
tanto sub-representados na segunda amos-
tra. Isto é explicável pelo facto de existir 
nesta amostra uma muito forte proporção 
de alunos portadores de deficiências fun-
cionais graves, que são frequentemente 
colocados em classes especiais. 
Importa ter em consideração estes factores 
na avaliação dos resultados do estudo. 
Kvalsund e Myklebust (1998) descrevem 
mais em pormenor a recolha dos dados e 
fazem uma apreciação profunda da repre-
sentatividade do todo o material do segun-
do estudo, que inclui os alunos com neces-
sidades educativas especiais que seguem 
cursos gerais e os que seguem cursos não 
específicos.

O fluxo através do 
sistema

A soma das escolhas de todos os alunos e 
dos ajustamentos individuais dá um pa-
drão de progressão num determinado mo-
mento. Uma série de transições – internas 
e externas, horizontais e verticais – cria 
esquemas específicos que, neste projecto 
de investigação, foram registados de seis 
em seis meses. Vamos apenas analisar 
brevemente a progressão do primeiro ao 
terceiro ano do ensino secundário supe-
rior. Anotaremos a proporção do grupo 
que progrediu normalmente, do que se atra-
sou, e do que abandonou. Uma apresenta-
ção discriminada das passagens entre dife-

rentes níveis e cursos e a relação entre os 
abandonos e os regressos posteriores ao 
ensino secundário supeior não cabe nos 
propósitos deste estudo. É contudo impor-
tante não esquecer que uma grande parte 
dos alunos muda de orientação, o que sig-
nifica que os fluxos não seguem numa di-
recção única.

Recebemos as primeiras informações sobre 
estes alunos na Primavera de 1996, quando 
frequentavam o curso básico num dos cur-
sos profissionais. Nesse momento estavam, 
por definição, dentro do calendário.

Contudo um grande número tinha já en-
frentado problemas importantes no ensino 
básico e secundário inferior, e os proble-
mas persistiam no primeiro ano do secun-
dário superior. Não surpreende pois que, 
como ressalta do quadro 2, muitos não 
atingiram o primeiro grau do curso avan-
çado quando começaram o seu segundo 
ano no Outono de 1996.

No Outono de 1996, a meio do segundo 
ano escolar, menos de um aluno em cada 
dois estava no ritmo certo, dois em cada 
cinco estavam atrasados e quase um em 
cada sete tinha abandonado. A situação 
piorou até ao Outono de 1997, com um 
aumento do número de abandonos e uma 
diminuição da percentagem de alunos no 
ritmo certo. Melhorou ligeiramente no 
terceiro ano, com um aumento da percen-
tagem de alunos no ritmo certo. Esta me-
lhoria explica-se pelo número considerá-
vel de estudantes que retomaram os estu-

Quadro 1

Método de recolha de dados para o grupo admitido 
em 1995
Outono de 1995 Entrada no ensino secundário superior

Primavera de 1996 Primeiro ano lectivo Vaga 1

Outono de 1996 Segundo ano lectivo Vaga 2

Primavera de 1997 Segundo ano lectivo Vaga 3

Outono de 1997 Terceiro ano lectivo Vaga 4

Primavera de 1998 Terceiro anolectivo Vaga 5

Outono de 1998 Quarto ano lectivo

Primavera de 1999 Quarto ano lectivo Vaga 6
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dos após uma breve interrupção e por uma 
ligeira diminuição do número de abando-
nos entre os alunos atrasados.
Concluímos, pois, que frequentemente a 
progressão dos alunos com necessidades 
educativas especiais que seguem os cursos 
profissionais não é satisfatória e que mui-
tos renunciam a frequentar as aulas até ao 
fim do ensino secundário superior. Não 
devemos contudo esquecer que, anterior-
mente, a oferta educativa a este nível para 
este grupo de estudantes era muito limita-
da, mas igualmente que os alunos que não 
têm necessidades educativas especiais não 
cumprem todos sem dificuldade o curso 
secundário superior. Com efeito, no con-
junto do país, apenas cerca de dois terços 
do grupo admitido no Outono de 1994 es-
tavam no ritmo certo no final do terceiro 
ano (Edvardsen et al., 1998, p.83). Há, 
contudo, uma grande diferença neste gru-
po entre os alunos dos diferentes tipos de 
cursos. Mais de 80% dos que frequenta-
vam cursos gerais e 52% apenas dos que 
frequentavam os cursos profissionais esta-
va no ritmo certo (Støren, Skjersl e Aamo-

dt, 1999, p.77). Apenas 58,5% dos alunos 
que abandonaram o ensino secundário in-
ferior na Primavera de 1995 e que entra-
ram no superior no Outono do mesmo ano 
frequentaram os seus cursos normalmente 
(Statistics Norway 2001) Importa ter pre-
sentes estes números quando se apreciam 
os resultados dos alunos com necessidades 
educativas especiais.

O nível de qualificação 
atingido ao fim de quatro 
anos.

Vimos até aqui como diversas transições 
ao longo de um curso constituem padrões 
definidos de progressão num grupo de es-
tudantes de cursos profissionais benefi-
ciando de um ensino adaptado. Vimos as 
percentagens de alunos que estão no ritmo 
certo, os que estão atrasados e os que 
abandonaram ao fim de três anos. O nível 
de qualificação destes alunos no ano se-
guinte pode ser resumido do modo que a 
seguir se apresenta:

Constata-se para começar que quatro anos 
após a sua entrada no ensino secundário-
superior, perto da metade (45%) do grupo 
de 1995 abandonou a escola sem que pos-
samos determinar com certeza se obteve 
um diploma e, em segundo lugar, que mais 
de um terço (37%) estavam ainda na esco-
la. Sabendo que os alunos com necessida-
des educativas especiais têm direito a cin-
co anos de ensino secundário superior, é 
muito provável que um número mais ele-
vado de estudantes termine os seus estudos 
de uma forma ou de outra. Além disso 6% 
obtiveram um certificado de qualificação 
(parcial), o que significa que os estudantes 
tiveram aprovação em algumas matérias 
mas não em todas2. Um pouco mais de 
12% dos alunos dos cursos profissionais 
obtiveram o diploma no fim do termo da 
duração normal de quatro anos e pouco 
menos de 1% obteve a qualificação que 
permite o acesso ao ensino superior. Aqui, 
contudo, a questão verdadeiramente inte-
ressante é a das condições que contribuem 
para a qualificação. É sobre isso que nos 
iremos debruçar no resto deste artigo.

Quadro 2

Progressão entre a Primavera de 1996 e a Primave-
ra de 1998 dos alunos com necessidades educativas 
especiais nos cursos profissionais do ensino secun-
dário superior. Grupo admitido em 1995 em seis 
condados. N=438
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2 O sistema de diplomas norueguês é 
descrito em pormenor por Skårbrevik 
e Båtevik (2000)
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Qual é o papel que o 
nível funcional dos 
alunos desempenha na 
qualificação?

É provável que a importância das dificul-
dades funcionais dos alunos afecte as suas 
oportunidades de conseguir uma qualifica-
ção. É o primeiro aspecto a examinar. Co-
meçaremos pela primeira sondagem, da 
Primavera de 1996, que dá uma visão da 
maneira como os professores responsáveis 
pela turma e os conselheiros pedagógicos 
avaliaram os diferentes problemas e as si-
tuações dos alunos com necessidades edu-
cativas especiais. Esta sondagem deu-nos 
indicações sobre as bases da oferta de ti-
pos de ensino adaptados a cada aluno.3

Foi feito um inventário destes problemas 
por meio de treze indicadores diferentes 
que respeitam as dificuldades de ordem 
física, psicológica e social. Os conselhei-
ros e os professores classificaram cada alu-
no numa de quatro categorias – que vão 
desde a dos alunos que não têm nenhuma 
dificuldade, à daqueles que as conhecem 
em grande escala – para cada indicador. 
As quatro categorias eram explicadas em 
termos mais precisos no formulário (ver 
Anexo em Båtevik, Kvalsund e Mykle-
bust, 1997). Na análise aqui apresentada, 
não são os problemas individuais que são 
utilizados como medida do nível funcio-
nal, mas um índice aditivo baseado nos 
treze indicadores.

Este índice pode ser subdividido de dife-
rentes modos, por exemplo em quartis4 . 
Constata-se então uma linha de demarca-
ção entre o quarto quartil, o dos alunos que 
têm o nível funcional mais fraco, e os ou-
tros. Os alunos deste quartil (os que têm o 
nível funcional mais fraco) são manifesta-
mente os que têm maiores dificuldades, 
uma vez que apenas 6% obtiveram uma 
qualificação, contra 15% para os alunos do 
terceiro quartil, 12% para os do segundo 
quartil e 16% para os do primeiro quartil 
(o grupo com o nível funcional mais eleva-
do). Dado que não há praticamente dife-
renças entre os alunos dos três melhores 

quartis, pode-se deduzir que o nível fun-
cional não é um factor decisivo para a 
qualificação.

O que favorece uma 
maior qualificação – as 
turmas especiais ou as 
turmas normais?

Os vários tipos de ensino especial têm por 
finalidade ajudar os estudantes ao longo 
do seu percurso no estudo secundáriosupe-
rior É, pois, importante saber que tipo de 
oferta contribui para concretizar este ob-
jectivo. Os tipos de oferta para os alunos 
com necessidades educativas especiais 
podem contudo ser muito diversificados. 
Estes alunos podem estar colocados em 
classes normais e beneficiar de uma ajuda 
e apoio em pequenos grupos de quatro ou 
oito, de cursos particulares para além das 
aulas, ou de cursos de apoio na aula. É 
possível também apelar a um assistente 
pessoal, ou empregar diversos meios téc-
nicos. Podem também ser combinadas di-
versas medidas de apoio. Estas numerosas 
possibilidades são descritas por Kvalsund 
e Myklbust (1998, pp.62-64).

Esta diversidade transmite-nos um quadro 
bastante vago quando se analisa a relação 
entre os ensinos adaptados e a qualifica-
ção. Este artigo parte, assim, de uma dis-
tinção essencial, que é a questão de saber 
se as ofertas especiais no primeiro ano se 
inscrevem exclusivamente no quadro de 
uma classe ordinária, ou se são dirigidas a 
diferentes tipos de pequenos grupos. Ob-
têm-se, então, dois grupos da mesma di-
mensão. Para um pouco menos da metade 
(49%) dos alunos dos cursos profissionais, 
os ensinos adaptados inscrevem-se exclu-
sivamente no quadro das turmas normais, 
enquanto para os restantes (51%), têm lu-
gar sob uma outra forma, especialmente 
em classes especiais de diferentes tipos. 
Os níveis de qualificação atingidos por 
estes grupos são igualmente muito dife-
rentes.

Quando as ofertas de ensino especial estão 
inteiramente integradas nas classes nor-

3 Não se deve, contudo, esquecer que 
um diagnóstico não é um facto indis-
cutível, mas antes uma vaga indicação 
dos problemas que os alunos têm de 
enfrentar. Pode frequentemente ser 
uma «descrição superficial». (Gillman 
et al., 2000, p.396) baseada em consul-
tas rápidas com especialistas. É conve-
niente ainda precisar que estes diag-
nósticos são frequentemente conceitos 
sociais e não categorizações objectivas 
(Kvalsund e Myklebust, 1996, p 106). 
Este género de diagnóstico consiste 
mais num diagnóstico daquilo que fal-
ta do que estabelecer uma carta de re-
cursos. É lamentável que a classifica-
ção tenha mais importância do que a 
prevenção e o tratamento (Parmenter, 
2001, pp. 274-275).

4 Para a divisão em quartis, não se 
partiu dos 438 alunos do grupo admiti-
do em 1995 que frequentavam os cur-
sos profissionais, mas do número total 
de estudantes com necessidades edu-
cativas especiais (760) que estavam 
incluídos no material complementar 
dos grupos de 1995 e 1994.
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mais no primeiro ano, um pouco mais de 
19% dos alunos obtêm uma qualificação 
ao fim de quatro anos. A percentagem é de 
6% para as classes especiais. Existe pois 
uma grande diferença, que pareceria suge-
rir que seria conveniente deixar o máximo 
de alunos com necessidades educativas 
especiais nas classes normais, e propor-
lhes uma ajuda neste âmbito. Contudo, 
convém ter em conta na análise vários ou-
tros factores.

Tomada em consideração 
de outras variáveis – são 
as turmas normais ainda 
a melhor solução?

Seria simples supor que a existência de 
diferentes tipos de turma deriva do facto 
de os alunos que apresentam dificuldades 
funcionais de maior vulto serem colocados 
em turmas especiais e que aqueles que 
apresentam deficiências funcionais menos 

importantes estão nas turmas normais. Na 
verdade, há tendência para que assim seja, 
mas a diferença entre os dois tipos de tur-
mas não é muito grande. Apenas cerca de 
60% dos alunos do primeiro quartil (os 
que têm menos dificuldades funcionais 
gerais) e 30% dos alunos do quarto quartil 
acompanham exclusivamente as turmas 
normais. Quanto aos alunos do segundo e 
do terceiro quartis, distribuem-se pouco 
mais ou menos em partes iguais entre as 
turmas normais e as turmas especiais. A 
fraca influência do nível funcional na co-
locação nas turmas pode dever-se a diver-
sos factores. Primeiro, a integração é jul-
gada importante por muitos, o que signifi-
ca que as ofertas especiais são incluídas 
nas turmas normais para o maior número 
de alunos qualquer que seja o seu nível 
funcional. Segundo, os factores demográ-
ficos limitam o número de turmas espe-
ciais que podem ser constituídas em cada 
estabelecimento de ensino. Por outro lado, 
pode também acontecer que o diagnóstico 
e a orientação sejam algo arbitrárias em 
certas escolas.

Estas diferenças permitem análises inte-
ressantes. Permitem-nos comparar catego-
rias de alunos tendo um nível funcional 
quase igual, mas aos quais são feitas ofer-
tas diferentes. Esta comparação é ilustrada 
pelo quadro 3.

No que respeita aos alunos cujo nível fun-
cional é o mais fraco (quarto quartil), im-
porta pouco, segundo parece, que sejam 
integrados nas classes normais ou reagru-
pados nas turmas especiais. Em contrapar-
tida, para os outros, a orientação no pri-
meiro ano é crucial. Qualquer que seja o 
seu nível funcional os alunos que benefi-
ciam de ensino de apoio no quadro das 
turmas normais obtêm manifestamente 
melhores resultados em termos de qualifi-
cação do que os alunos das classes espe-
ciais. Contudo, antes de tirar conclusões 
definitivas, é preciso examinar a influên-
cia de outras variáveis sobre a interacção 
do nível funcional e do tipo de turma. A 
forma de análise mais apropriada neste 
caso é a regressão logística5. As variáveis 
incluídas na análise são apresentadas no 
quadro 4. 

Quadro 3

Percentagem de alunos que ao fim de quatro anos 
obtêm uma qualificação profissional ou o acesso ao 
ensino superior. Repartição por nível funcional e 
tipo de turma no primeiro ano.
Entraram nos cursos profissionais no Outono de 
1995, 438 alunos com necessidades educativas 
especiais. 

30

0

Turma normal 
Turma especial

1º quartil        2º quartil        3º quartil        4º quartil

Nível funcional 

5 Este método de análise é o mais con-
veniente quando a variável dependente 
é uma variável dicotómica de nível 
nominal, como a qualificação obtida.
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Qualquer destas variáveis foi já apresenta-
da neste artigo. As outras serão apenas 
abordadas brevemente: as acções intensi-
vas são um indicador de ajuda e de apoio 
sobre e para além da integração numa tur-
ma ou num grupo específico. A progressão 
é uma variável pertinente neste contexto, 
pois a qualificação é um produto de nume-
rosos anos de escola, no decorrer dos quais 
os alunos passam de ano, repetem, ou 
abandonam. Este esquema de progressão é 
ilustrado pelo quadro 5. As oportunidades 
de obter uma qualificação são necessaria-
mente maiores para os alunos que progri-
dem sempre como previsto, isto é, ao 
mesmo ritmo que os alunos que progridem 
normalmente. Myklebust (2002) demons-
trou que era muito mais fácil progredir ao 
ritmo certo quando todas as medidas espe-
ciais são propostas no quadro das turmas 
normais. Esta variável foi igualmente in-
cluída na análise, para tentar evitar aquilo 
a que Hagestad e Dannefer (2001, p. 7) 
designam como o “o problema do tempo 
1”, isto é, a inclusão de variáveis indepen-
dentes desde a primeira fase unicamente 
nos estudos longitudinais. É importante 
incluir a variável sexo, porque a repartição 
dos alunos com necessidades educativas 
especiais é enviesada, só um terço sendo 
raparigas. Por outro lado, as raparigas que 
beneficiam de medidas especiais têm pro-
blemas mais graves do que os rapazes.

Se concentrarmos a atenção nas duas colu-
nas da direita, constata-se que o tipo de 
turma é a única variável a ter um efeito 
significativo sobre a qualificação obtida 
ao fim de quatro anos. Os alunos têm qua-
se três vezes mais oportunidades (2,744) 
de obter uma qualificação profissional ou 
de conseguir acesso ao ensino superior 
quando as medidas de apoio são exclusiva-
mente integradas nas turmas normais no 
primeiro ano6. Chega-se à mesma conclu-
são se examinarmos o efeito das quatro 
outras variáveis independentes segundo o 
método da regressão logística.

Comentário e conclusão

Mesmo tomando em consideração outras 
variáveis independentes, o significado do 

tipo de turma para a qualificação dos alu-
nos com necessidades educativas especiais 
não é atenuado. Os que beneficiam de 
medidas de apoio inscrevendo-se exclusi-
vamente no quadro das turmas normais no 
primeiro ano de ensino secundário supe-
rior7 obtêm mais frequentemente que os 
outros alunos com necessidades educati-
vas especiais uma qualificação profissio-
nal ou que dá acesso ao ensino superior.

Estes resultados assemelham-se muito ao 
esquema descrito por Markussen para uma 
amostra de alunos noruegueses com ne-
cessidades especiais que entraram no ensi-
no secundáriosuperior em 1994. Após to-
mar em linha de conta o contexto social, o 
sexo, o diagnóstico, as notas obtidas no 
ensino básico e no primeiro nível do ensi-
no secundário e a idade de entrada na es-
cola, é-se levado a concluir que as medidas 
especiais propostas nas turmas normais 
dão os melhores resultados em termos de 
qualificação (Markussen 1999, p.216). 

Quadro 4

Relação das variáveis incluídas na análise de 
regressão logística

Variável dependente:
Qualificação obtida pelos alunos 
dos cursos profissionais ao fim de 
quatro anos

0.

1. 

Nenhuma qualificação profissional nem acesso ao 
ensino superior
Qualificação profissional ou acesso ao ensino 
superior

Variáveis independentes:
Tipo de turma no primeiro ano:

0.
1. 

Alunos reagrupados em turmas especiais
Alunos para os quais todas as medida e apoio estão 
integradas nas turmas normais

Nível funcional no primeiro ano

0.
1. 
2. 
3. 

Quartil do último nível funcional (o mais fraco)
Quartil do penúltimo nível funcional
Quartil do segundo nível funcional
Quartil do primeiro nível funcional (o mais elevado)

Acções intensivas

0.
 
1. 
2. 
3. 

Nenhuma acção de apoio para além da integração 
num grupo/numa turma
Uma acção de apoio
Duas acções de apoio
Pelo menos três acções de apoio

Progressão

0. 

1. 

Não estavam no ritmo certo a meio do segundo ano 
escolar
Estavam no ritmo certo a meio do segundo ano                     
escolar

Sexo
0. 
1. 

Raparigas
Rapazes

6 O resultado é o mesmo quando se 
utilizam na análise indicadores indivi-
duais – por exemplo dificuldades em 
ler ou escrever – em lugar de um índi-
ce aditivo para o nível funcional. Os 
alunos que beneficiam de medidas de 
apoio inteiramente integradas nas tur-
mas normais têm três vezes mais 
oportunidades de se qualificar que os 
outros.

7  A orientação no primeiro ano influi 
fortemente na orientação ulterior. Cer-
ca de 90% dos alunos com necessida-
des educativas especiais do grupo ad-
mitido em 1995 que estavam integra-
dos numa turma normal no primeiro 
ano prosseguiram a sua escolaridade 
numa turma normal no segundo ano.
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Conclusões semelhantes são registadas 
para o ensino secundário do primeiro nível 
noutros países, por exemplo nos Países 
Baixos (Karsten, Peetsma, Roeleveld e 
Vergeer, 2001) e nos Estados Unidos (Wal-
dron e McLesley, 1998).

Há pois numerosos índices que indicam 
que numerosos estudantes com dificulda-
des funcionais conseguem uma qualifica-
ção quando as medidas de apoio especiais 
se inscrevem no quadro das turmas nor-
mais.
Pode-se tentar explicar este fenómeno 
pelo que se pode chamar a hipótese de um 
estímulo contextual. Segundo esta hipóte-
se, os alunos com necessidade educativas 
especiais obtêm o melhor resultado em 
termos de qualificação nas turmas nor-
mais, pelo facto de nestas turmas, lhes ser 
mais fácil compararem-se com os alunos 
que não têm necessidades educativas es-
peciais. O grupo com o qual se comparam, 
o grupo de referência, compõe-se de ou-
tros alunos para os quais a qualificação 
profissional ou o acesso ao ensino supe-
rior é um objectivo natural do ensino. O 
contexto da turma é assim o de estimular 
os alunos com necessidades educativas 
especiais a melhorarem o seu desempenho 
escolar. Se o grupo de referência for com-
posto apenas de outros alunos com neces-
sidades especiais reagrupados numa pe-
quena classe, as ambições académicas de-
saparecerão rapidamente. Uma atenção 

mais apertada por parte dos professores 
não obterá grandes resultados neste tipo 
de classe. Blaug (2001, p. 41) segue o 
mesmo raciocínio.

Um ensinamento retirado do famoso 
relatório Coleman …é que o desempe-
nho individual é quase tão afectado pe-
las atitudes e pelos desempenhos dos 
outros alunos da classe como pelos pro-
fessores, parentes e os próprios recursos 
gerais da escola.

Blaug (2001, p. 42-43) adianta igualmente 
argumentos contra a divisão dos alunos em 
grupos: “…é praticamente certo que tudo o 
que divide os alunos numa escola, em parti-
cular em termos de capacidades cognitivas, 
produzirá insucessos escolares”.

O reagrupamento em função das capacida-
des é ainda considerado como uma medida 
que cria uma divisão em lugar de um nive-
lamento. Kerckhoff (1995, p.483) conta-se 
entre os que afirmam que resulta de este 
reagrupamento que os alunos dos grupos 
que têm ‘altas capacidades’ progridem, 
enquanto os que têm ‘capacidades fracas’ 
regridem em termos de resultados escola-
res. Obtém-se pois o inverso do que se 
pretende. A função aparente é a de criar 
uma maior igualdade, mas a função latente 
conduz a uma selecção que aumenta a 
igualdade. Mas a função latente conduz a 
uma selecção que aumenta a desigualdade. 
Kerckhoff baseia a sua argumentação com 
base em trabalhos de investigação levados 
a efeito no ensino básico e secundário in-
ferior e superior.

Este argumento joga a favor da integração 
nas turmas normais. Os resultados apre-
sentados neste artigo vão no mesmo senti-
do. Os arranjos estruturais, como a coloca-
ção em tipos específicos de turmas, pare-
cem ter um efeito de canalização que tem 
um impacto importante sobre a qualifica-
ção dos alunos com necessidades educati-
vas especiais. Um meio eficaz de melhorar 
a qualificação consiste assim em respon-
der às necessidades especiais dos alunos 
tanto quanto possível nas turmas normais, 
o que implica no entanto afectar mais re-
cursos a estas turmas.

Quadro 5

Influência de cinco variáveis independentes sobre 
a possibilidade de obter uma qualificação ou de se 
qualificar para o ensino superior ao fim de quatro 
anos. Alunos com necessidades especiais que 
entraram nos cursos profissionais em 1995. N=438

B S.E. Wald Sig. Exp(B)

Tipo de turma no 1º ano 1,009 0,349 8,355 0,004 2,744

Nível funcional no 1º ano 0,056 0,154 0,135 0,715 1,058

Progressão a meio do 2º ano 0,519 0,327 2,511 0,113 1,680

Medidas intensivas no 1º ano -0,207 0,201 1,062 0,303 0,813

Sexo 0,201 0,319 0,397 0,529 1,222
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Para reflectir sobre a formação e o ensino 
em sociedades em transição, é necessário 
ultrapassar o horizonte do Estado nacio-
nal. Tratando-se da política de formação 
profissional, intimamente ligada à situa-
ção dos sistemas de emprego, mesmo o 
quadro europeu parece demasiado limita-
do, pois as influências do processo de inte-
gração europeia não representam senão 
uma parte, talvez mesmo a mais pequena, 
dos factores que influenciam as estruturas 
nacionais. Um debate sobre a transforma-
ção da política de formação profissional 
permanece assim em grande parte incom-
pleto, se não se inscreve numa visão que 
ultrapassa o horizonte da ‘Europa Unida’. 
Por isso examinarei em primeiro lugar al-
gumas influências externas, que parecem 
indicar que as estruturas nacionais tendem 
a convergir.

As influências externas: 
modernização, 
mundialização e 
internacionalização

Aspectos ligados à teoria da moderniza-
ção

O postulado da “modernização da forma-
ção profissional” constitui frequentemente 
o subtítulo dos trabalhos de investigação 
em pedagogia profissional. Mas a moder-
nização, é mais do que um belo rótulo, 
pois este termo técnico das ciências so-
ciais remete para um contexto teórico for-
mulado para a Europa por Stein Rokkan 
(1972) e Peter Flora (1974) no decurso dos 

anos 70 (para maior precisão, ver Münk, 
2001). Como modelos de tipo específico 
da mudança social, as teorias da moderni-
zação dedicam-se principalmente, à expli-
cação dos processos de transformação que 
se desenvolvem de modo semelhante em 
todas as sociedades modernas, embora não 
em simultâneo. Para a análise da «europei-
zação» das estruturas sociais, estas teorias 
justificam-se porque:

1.  tomam em consideração tanto o passado 
como o presente e o futuro;

2.  sublinham que as estruturas sociais estão 
em desenvolvimento e constituem pro-
cessos;

3.  tomam por modelo a sociedade indus-
trializada moderna.

4.  a lógica do desenvolvimento que estas 
teorias postulam para as sociedades in-
dustrializadas pode ser aplicada em toda 
a parte e, portanto, também aos sistema 
de formação;

5.  apesar de admitirem objectivos comuns 
de desenvolvimento das sociedades in-
dustrializadas, estas teorias mostram os 
desfasamentos estruturais destes proces-
sos de desenvolvimento nos sistemas 
parciais ou subsistemas, quer na estrutu-
ra interna dos sistemas de acção social 
quer ao nível de uma comparação inter-
nacional ou europeia.

As premissas das teorias “modernistas” 
apoiam-se em grande parte na investiga-
ção psicológica relativa às estruturas so-

Dieter Münk
Professor na Universidade 

Técnica de Darmstadt

A política europeia de formação 
profissional releva do princípio da 
subsidiariedade. É sobre este princí-
pio que assenta o consenso sobre a 
“unidade na diversidade” e a inter-
dição da harmonização. Contudo, a 
mundialização e a internacionaliza-
ção do ensino e as discussões consa-
gradas à formação profissional na 
Europa mostram que a mundializa-
ção ou a europeização obrigam, de 
um modo difícil de quantificar com 
rigor, os sistemas nacionais de ensi-
no e de formação a adaptarem-se 
para reagir aos “desafios europeus”. 
Esta análise examina as oportunida-
des e os riscos decorrentes desta si-
tuação para o sistema alemão de for-
mação profissional.

A influência da União 
Europeia no sistema de 
formação profissional na 
Alemanha
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ciais: os resultados da investigação sócio-
histórica (ver Kaelble, 1987) fazem pensar 
em vastas convergências europeias para os 
modelos familiares, para a organização do 
trabalho, para os meios socioculturais, 
para o urbanismo e para o Estado-Provi-
dência moderno. Por outro lado, a tese de 
uma evolução convergente na Europa as-
sente na análise das estruturas sociais (Por 
exemplo Hamm, 1996, p.52) apoia-se em 
numerosas provas empíricas.

Os sociólogos Hradil (1994, 1997) e Immer-
fall (1995) contam-se entre os principais au-
tores que examinaram, na perspectiva das 
teorias das estruturas sociais, os sistemas de 
formação, ou seja, a massificação do ensino, 
a expansão do sistema educativo e o aumen-
to do acesso das mulheres às oportunidades 
de formação (Müller et al., 1997), que cons-
tituem elementos centrais da modernização, 
traduzindo bem as “tendências comuns da 
modernização, de uma maneira que é típica 
da Europa inteira, e produto dessa mesma 
história” (Hradil et al., 1997, p. 12 e seg.).

Globalização

Enquanto as influências externas, isto é, 
não reguláveis pelo Estado-Nação, estão 
implícitas nas teorias da modernização, 
esta situação tornou-se um lugar comum 
através do uso do termo globalização.A 
sociologia tem-se ocupado desde há muito 
tempo com o problema da ‘globalização 
das estruturas sociais’ (Hamm, 1986), e as 
recentes reflexões sociológicas atrás esbo-
çadas sobre a “europeização das estruturas 
sociais” (Immerfall, 1995; Hradil, 1997) 
incitam hoje a procurar novas pistas, sem-
pre baseadas nas teorias das estruturas so-
ciais, que tendem a colocar a Europa como 
uma categoria intermédia, contrapeso aos 
dois pólos “globalização” e “Estado-Na-
ção”, para explicar como as instituições 
federais e nacionais são alteradas pela 
existência de um terceiro nível, o nível 
europeu» (Schäfers, 1999, p. 3).

Sobre a pedagogia profissional, Zabeck 
(1999) reflectia na “ideia da formação 
profissional na época da globalização dos 
mercados e do valor para o accionista” e 

falava neste contexto de “desafios univer-
salistas colocados à formação profissional 
pela globalização e pela europeização”, 
que ele considerava como constrangimen-
tos incontornáveis. Por fim, Greinert 
(1999) colocava a questão da “globaliza-
ção, ameaça para os sistemas nacionais de 
formação profissional?” e tecia considera-
ções sobre esta problemática (idem, p.14 e 
seg.) no contexto:

q da redução no volume de emprego nas 
indústrias técnicas e produtivas e nos 
serviços primários que é típica das so-
ciedades industriais;

q da mudança nos princípios da gestão 
das empresas (controlo dos custos); 1

q das alterações quanto às exigências de 
qualificação das empresas 2

A internacionalização do 
debate educativo

A expressão internacionalização do debate 
educativo e formativo refere-se, por um 
lado, ao que se tornou de certo modo um 
conceito global, a “sociedade do conheci-
mento” e as suas numerosas variantes 
(Aprender ao longo da vida, 1996, Ensino e 
Formação profissional para o século XXI, 
1994; Livro branco sobre a Educação e a 
Formação, 1996; Estratégia a Médio Prazo: 
UNESCO 1996-2000, 1996); por outro 
lado, há sinais cada vez mais evidentes de 
que, como indica o estudo Delphi sobre o 
ensino na Alemanha, “ a internacionaliza-
ção do ensino…aumentará consideravel-
mente até ao ano 2020” e um “maior reco-
nhecimento mútuo internacional dos diplo-
mas e da compatibilização dos módulos de 
formação internacionais” (Delphi-Befra-
gung, 1998, p. 43). Kuwan é mais específi-
co sobre este prognóstico, prevendo uma 
“internacionalização da formação profis-
sional” através de “novas qualificações re-
conhecidas internacionalmente” e de uma 
“oferta europeia de formação, usando siste-
mas alternativos” (Kuwan, 1998, p.5).

Estas previsões estão ligadas às com con-
siderações sobre o marketing nacional e 

1 Greinert (1999, p.15) sublinha explici-
tamente neste contexto que a formação 
profissional na empresa perde igual-
mente o seu carácter de obrigação so-
cial, principalmente para as grandes 
empresas que operam ao nível mundial 
e na concorrência internacional.

2 Greinert (1999, p15) estima também 
que a implementação de novos princí-
pios de organização em condições de 
concorrência mundial apresenta duas 
novas dimensões: “uma integração téc-
nica e se possível perfeita no plano da 
informação e da comunicação, proces-
sos de produção e de serviços e uma 
dimensão da organização que visa um 
sistema eficaz de criação flexível de 
valores e de processos de trabalho 
(Schumann, 1994). O modelo alemão 
do trabalhador qualificado assente no 
princípio de uma organização dual na 
indústria alemã está pouco adaptado a 
estes novos princípios em matéria de 
organização, pela sua delimitação rígi-
da de competências (Kern et al, 1994). 
Por outro lado, o sistema dual era e 
permanece “principalmente um sistema 
de formação para a produção e menos 
para o sector dos serviços” (idem).
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uma certa euforia acerca das aplicações 
web ao ensino e à aprendizagem. Esta dis-
cussão, tal como demonstram os debates 
sobre os cursos ao nível do bacharelato, 
serviu para tornar compreensível e acessí-
vel ao nível internacional o sistema de ensi-
no alemão. Mas, independentemente da sua 
validade, estas previsões remetem para a 
tendência crescente para inserir os sistemas 
de ensino nacionais no contexto internacio-
nal. Uma tal previsão faz pensar que ao ní-
vel da organização política surgem pouco a 
pouco novas exigências de acção no plano 
transnacional.
Só é válido discutir a “europeização” do 
sistema nacional alemão de ensino e forma-
ção inicial e contínua tendo como pano de 
fundo estas considerações mais ou menos 
mundializantes; e, esta perspectiva euro-
peia, intermédia, revela que o processo de 
integração da União Europeia está muito 
mais adiantado no plano económico e jurí-
dico do que os cidadãos da União têm 
consciência: a Confederação Alemã da In-
dústria, por exemplo (FAZ 25.8.97), estima 
que pelo menos 60% da legislação relevan-
te para a indústria tem origem em Bruxelas 
– e para a agricultura, esta percentagem ul-
trapassa mesmo 90%. Perante estas consta-
tações, o politólogo Hartwich (1998) estima 
que a evolução está já tão adiantada que 
permite estabelecer um diagnóstico de “eu-
ropeização do sistema económico alemão”. 
Pode dizer-se o mesmo na área do direito: 
os Estados ainda detêm direitos soberanos 
importantes, mas mais de metade da legis-
lação nacional (federal alemã) é constituída 
por legislação de ratificação (cf. Reuter, 
1995, p.203).

Influência da política 
europeia

O processo de integração que se desenvol-
ve há mais de quarenta anos tem desde a 
sua origem – como o faz pensar a antiga 
denominação de “Comunidade Económi-
ca Europeia” uma motivação económica. 
O núcleo duro deste processo de integra-
ção da Comunidade Económica Europeia 
(1957), seguido da Comunidade Europeia 
(1986) e da União Europeia (1992) e a 
elaboração de uma Constituição da União3 

proposta em 1994 pelo Parlamento Euro-
peu, assim como o debate lançado em 
2000 pelo ministro alemão dos Negócios 
Estrangeiros na Universidade Humboldt 
sobre uma federação europeia de Estados-
Nações (Fischer, 2000), são o resultado de 
uma longa discussão política - e, como a 
experiência demonstra, controversa – en-
tre os estados participantes. Num primeiro 
tempo, tratou-se sobretudo de interesses 
económicos. A implementação institucio-
nal do processo de integração aparece à 
primeira vista como sendo um assunto re-
levando do sistema legal. Primeiro, o pro-
cesso multinacional de integrar um núme-
ro cada vez maior de Estados-Membros 
deve necessariamente ter lugar de forma 
voluntária, isto é, através do debate políti-
co. Segundo, deve processar-se por acor-
dos na base de interesses económicos co-
muns e terceiro, esta integração passa ne-
cessariamente para o nível dos tratados 
europeus pela adopção crescente de dispo-
sições legais nacionais. 

O desenvolvimento 
económico como um 
objectivo da formação 
profissional europeia

Os objectivos prioritários da política de in-
tegração europeia continuam a ser a livre 
circulação e a promoção da mobilidade. A 
“Comunidade Económica Europeia” assen-
tava no primado da economia4, e foi este 
primado que marcou a visão da política de 
formação profissional da Comissão Euro-
peia desde o início, e continua a representar 
hoje, pela sua referência aos recursos hu-
manos, o principal elemento de argumenta-
ção a favor da fórmula europeia de uma 
“competição dos sistemas de formação 
profissional” (Koch, 1998). A interpretação 
exclusiva da qualificação como “recurso 
humano” e a instrumentalização implícita 
da formação profissional parecem, em ra-
zão da função de interface da formação 
profissional, tão evidentes como criticáveis 
pela sua parcialidade (Lipsmeier, 1991); 
Lipsmeier et al., 1994), sem que isto ponha 
em causa o papel da formação profissional 
como elemento da competitividade.

3 Ver o Relatório da Comissão institu-
cional sobre a constituição da União 
Europeia (DOC FF/RR/244403 PE 
203.601 final) adoptado pelo PE a 10 
de FEV. de 1994; recomendação fa-
vorável do Bundestag de 17 de Março 
de1994 [12/7074], Reuter, 1995, 
p.203

4 Na acção comum da União Europeia 
este primado da economia conduziu 
desde há décadas ao estabelecimento 
de um laço muito estreito, e do ponto 
de vista pedagógico de sentido único, 
com as estratégias de política econó-
mica e do emprego. A Comissão Eu-
ropeia defende esta instrumentaliza-
ção da formação profissional em to-
das as suas declarações, e nomeada-
mente no Livro Branco de 1996 (ver 
em particular o Memorando da Co-
missão sobre a formação profissional 
para os anos 90, 1991; Crescimento, 
competitividade, emprego, 1993; Li-
vro Branco sobre a Educação e a 
Formação; Ensinar e Aprender – com 
vista à sociedade cognitiva, 1995). 
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No que diz respeito aos efeitos das estraté-
gias políticas de inspiração económica da 
União Europeia, a história da política eu-
ropeia de emprego constitui um exemplo 
flagrante: enquanto o problema do desem-
prego, e em particular do desemprego dos 
jovens (Münk, 1999) foi, desde meados 
dos anos 80 um dos principais motivos do 
lançamento dos programas de acção e de 
formação da União Europeia, bem como 
de uma série de medidas no quadro do di-
reito secundário, atingiu-se um ponto de 
viragem por volta de 1997 com o lança-
mento no início dos anos 90 do “Pacto 
Europeu para o Emprego” (1999) (Piehl et 
al., 2000), na esteira do processo do Lu-
xemburgo, pelo qual uma política de em-
prego europeia e nacional se tornou um 
elemento central da acção comunitária em 
resposta à crescente pressão da existência 
de cerca de 18 milhões de desempregados. 
Consequentemente, esta reivindicação de 
uma política activa de emprego avançada 
pelos Estados-Membros foi integrada no 
decurso do mesmo ano no direito primário 
da União Europeia, isto é, no Tratado de 
Amesterdão, artigos 125 e seguintes.

Desde 1993, Jacques Delors, no Livro 
Branco “Competitividade, Crescimento e 
Emprego” defendia uma “estratégia a vá-
rios níveis” através de uma cooperação a 
nível nacional e europeu, e esta abordagem 
é hoje visível e efectiva no postulado da 
política activa de emprego: o Relatório 
conjunto sobre o emprego publicado todos 
os anos a partir de 1997, como síntese dos 
“Planos Nacionais de Emprego (PNE), per-
mite fazer uma comparação construtiva no 
sentido das melhores práticas competitivas 
das estratégias políticas nacionais, enquan-
to a obrigação assumida pelos Estados-
Membros de elaborar estes relatórios assen-
ta numa abordagem de comparação (bench-
marking) dos desempenhos, que aumenta 
implicitamente o poder de controlo e, as-
sim, a influência da Comissão.

Apesar da reserva de subsidiariedade, o 
quadro do direito comunitário primário e 
secundário surge muito claramente baseado 
no primado da economia, em particular no 
Pacto Europeu para o Emprego, que mostra 
que a formação profissional na Europa é 

um contínuo de fronteiras móveis, mas 
perseguindo cada vez mais objectivos co-
muns.

Quadro jurídico da 
formação profissional 
europeia

Desde 1957 que na política de formação, 
como noutras matérias, as diferentes fases 
do processo de integração5 deixaram mar-
cas muito importantes. Pouco importa o 
facto de se verificar desacordo sobre a 
questão de saber se os artigos relativos à 
formação nos tratados de Maastricht e de 
Amesterdão ampliam, confirmam ou redu-
zem o Direito Comunitário (Wolfgram, 
1992; Richter, 1993: Feuchthofen; Brack-
mann, 1994).

A questão do enquadramento jurídico da 
política europeia de formação profissional 
é, pois, central para quem queira interes-
sar-se pelas influências externas que pe-
sam sobre as estratégias políticas nacio-
nais: os pilares do direito europeu em ma-
téria de formação são, em primeiro lugar, 
o direito comunitário primário (ver aci-
ma), em segundo, o direito comunitário 
secundário, consagrado nas decisões dos 
órgãos da CE tendo por base os tratados 
CE; em terceiro lugar, a jurisprudência do 
Tribunal Europeu de Justiça, e, em quarto 
lugar, declarações não vinculativas dos 
órgãos da União Europeia ou recomenda-
ções (soft law) (decisões do Conselho, dos 
Ministros da Educação reunidos no seio 
do Conselho e da Comissão). As fronteiras 
são, com efeito, fluidas no sentido em que 
– tal como para os programas de acção 
inicialmente estabelecidos numa base vo-
luntária – o Tribunal Europeu de Justiça 
transformou estas disposições soft em di-
reito comunitário vinculativo (Reuter, 
1995, p.205).

Há importantes disposições legais sobre a 
política de formação profissional em todos 
os quatro níveis: o direito comunitário pri-
mário continha tais regras mesmo antes de 
1992. Não se tratava apenas de disposições 
implicitamente baseadas nos princípios fun-

5 Estas fases são: os Tratados de Roma 
(1957), o Acto Único Europeu (1986), 
o Acordo Shengen (1990) e os Trata-
dos de Maastricht (1992) e Amester-
dão (1997).
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damentais6 mas também explicitamente do 
artigo 253, o qual, embora salvaguardando 
o princípio da subsidiariedade, atribui po-
deres gerais à Comunidade que se aplicam 
à política de ensino e de formação7. Já antes 
do Tratado de Maastricht, havia uma influ-
ência da Comunidade na política de forma-
ção, embora limitada e acessória (Reuter, 
1995, p.205), pelo que não foi criado um 
campo de acção autónomo no sector ensino 
- formação.

O direito secundário da União Europeia 
contém, no entanto, por si só, numerosas 
disposições relativas à formação profissio-
nal, mais ou menos restritiva e inserida nos 
textos mais diversos, regulamentos, directi-
vas e decisões, programas, recomendações, 
opiniões e outros comunicados (resoluções, 
conclusões, relatórios; ver Schröder, 1991). 
A primeira intervenção da Comunidade na 
política de formação profissional em 1963 
(Princípios gerais para a implementação de 
uma política comum de formação profissio-
nal de 2.4.1963)8 traduz a estratégia, com 
consequências, da aplicação do princípio da 
interpretação dinâmica do direito comuni-
tário sem que tenha havido simultaneamen-
te uma definição de competências (Reuter, 
1995, p.206). 

É manifesta a importância desta estratégia 
consistente, em particular do ponto de vista 
do direito comunitário secundário, se tiver-
mos presente que os órgãos da UE conse-
guiram ao longo dos anos desenvolver a 
partir de competências pontuais da CE ou 
da UE, em matéria de formação, um “cam-
po político autónomo, ainda que as compe-
tências sejam pouco definidas” (Reuter, 
1995, p.207). Para este campo de acção 
política da UE, as directrizes, memorandos, 
documentos de base e livros brancos cons-
tituem as fronteiras onde se desenrolam 
desde há vários anos os debates nacionais e 
internacionais sobre a política de ensino e 
formação, como parte da “causa europeia”, 
assim como toda uma série de debates espe-
cializados9. Lembremos a importância 
considerável dos programas de formação e 
de acção lançados no contexto do direito 
comunitário secundário (Müller-Solger, 
1993; Münk,1999). Mesmo que o funda-
mento jurídico das acções assentes no direi-

to comunitário secundário seja pouco claro 
e as disposições adoptadas não acarretem 
nunca consequências jurídicas, esta aborda-
gem fez progredir o debate europeu, mas 
também – e muitas vezes – o polarizou.

A par do direito comunitário duro e soft, a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça Euro-
peu constitui um outro factor determinante 
da influência das políticas nacionais. É no-
meadamente o caso da Alemanha, em que o 
Tribunal deu à formação profissional uma 
nova dinâmica devido às suas relações com 
os quatro princípios fundamentais10 do di-
reito comunitário. Isto é, estes princípios 
foram aplicados a todos os domínios do 
ensino e da formação, alargando com isso 
consideravelmente as competências da 
União Europeia (Schröder, 1991)11. 

Irei, por conseguinte, concentrar-me nas 
consequências deste segundo nível do di-
reito comunitário, central para a definição 
do campo de acção política em matéria de 
formação profissional, na suposição que a 
importância para a política de formação 
profissional do direito comunitário primá-
rio12 é largamente incontestada, uma vez 
que o ensino geral e a formação profissio-
nal e universitária têm sido objecto de trata-
dos desde 1992 (para uma discussão mais 
especializada das consequências de Maas-
tricht ver: Bergreen, 1990; Feuchthofen et 
al., 1992; Konow, 1992; Jarass, 1994; Bar-
dong, 1994). Reuter (1995, p.213) estima, 
no que respeita ao direito comunitário pri-
mário e secundário e à jurisprudência do 
Tribunal de Justiça, que a “génese do Trata-
do de Maastricht (e o papel do Tribunal de 
Justiça) assim como os documentos da 
União Europeia sobre a política de forma-
ção dos anos 90 …[advogam] contra a 
possibilidade de uma limitação sensível das 
competências” dos órgãos da UE.

Os instrumentos do sector 
político europeu da 
“formação profissional”

Em virtude do princípio da subsidiarieda-
de, o potencial de intervenção dos órgãos 
da UE para incentivar políticas em qual-

6  A saber, a interdição da discrimina-
ção (art. 7), a livre circulação dos tra-
balhadores (art. 8), a liberdade de resi-
dência (art. 52) e a liberdade de forne-
cer serviços (art. 59).

7 Artigo 253: “Se um acto da Comuni-
dade parece necessário para realizar, 
no funcionamento do mercado co-
mum, um dos objectivos da comunida-
de sem que o presente tratado tenha 
previsto os poderes de actuação neces-
sários para este efeito, o Conselho, ac-
tuando por unanimidade sobre propos-
ta da Comissão e após consulta ao 
Parlamento Europeu, tomará as medi-
das adequadas.

8 Princípios para a implementação de 
uma política comum de formação pro-
fissional. Jornal Oficial das Comuni-
dades Europeias, C1388/63, 2.4.1963.

9 No final dos anos 80, tratava-se, por 
exemplo, das perspectivas a médio 
prazo sobre a Formação na Comunida-
de Europeia 1989-92, no início dos 
anos 1990 principalmente dos memo-
randos da Comissão sobre a formação 
universitária e sobre a formação pro-
fissional na CE para os anos 90, assim 
como do Livro Branco “Crescimento, 
Competitividade, Emprego” (1993) e 
por fim, em 1996, do Livro Branco 
sobre o Ensino e a Formação: Ensinar 
e Aprender – Para uma Sociedade do 
Conhecimento.

10 Trata-se dos artigos 7, 48, 52 do 
Tratado CEE sobre a igualdade de tra-
tamento, a não discriminação, a livre 
circulação e a liberdade de residência.

11 Antes do Tratado de Maastricht a 
competência do tribunal de Justiça em 
matéria de política de formação assen-
tava no artigo 128 do tratado CEE; a 
seguir a sua jurisprudência, e em parti-
cular as sus decisões respeitantes ao 
financiamento e ao acesso à formação 
(ver por exemplo a sentença Gravier 
1995 relativa à questão dos direitos de 
inscrição , a decisão Lawrie-Brown 
sobre a formação dos professores, etc. 
apoia-se sobre a base jurídica mais só-
lida do Tratado de Maastricht.

12  Em particular os artigos 126 e 127 
do Tratado de Maastricht e os artigos 
149 e 150 do Tratado de Amesterdão.
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quer domínio específico da política euro-
peia é bastante indirecto tendo de usar le-
gislação comunitária secundária. Citarei 
três exemplos: em primeiro lugar as inicia-
tivas da UE com vista a formular uma 
abordagem europeia da formação, em se-
gundo lugar, o papel dos Fundos estrutu-
rais e dos programas de formação e de ac-
ção e, em terceiro lugar, a importância das 
inovações suscitadas pelas recomendações 
da Comissão. 

O espaço europeu da 
formação ao longo da 
vida como sector de 
acção política da UE

No preâmbulo do Tratado de Amesterdão 
foi inscrita em 1997 a decisão de “promo-
ver o nível de conhecimento mais elevado 
para os seus povos através de um maior 
acesso à educação e actualização contínua 
dos conhecimentos”. Este objectivo, que 
foi sobretudo uma resposta ao desemprego 
juvenil na UE, e visivelmente inspirado 
nos conceitos da OCDE (ensino recorren-
te) e da UNESCO (aprendizagem ao longo 
da vida), foi preparado pelo memorando 
da Comissão e pelos seus dois livros bran-
cos de 1993 e 1995, e promovido junto da 
opinião pública pelo facto de 1996 ter sido 
declarado “ano da formação ao longo da 
vida”, refere-se ao conceito de uma “so-
ciedade baseada no conhecimento” na 
qual a formação inicial e contínua desem-
penha um papel importante em termos de 
factor da competitividade.

No contexto do debate sobre a necessidade 
de formação ao longo da vida, surge um 
problema muito grave relacionado com o 
desenvolvimento da estrutura social na 
Europa, cuja importância não está a ser 
exagerada: a alteração demográfica. Ao 
longo do tempo as sociedades europeias 
têm revelado semelhanças estruturais não 
apenas nas estatísticas económicas, mas 
também nos dados demográficos. As taxas 
de natalidade estão em recuo sensível em 
toda a Europa desde há cinquenta anos, o 
que a médio prazo terá consequências con-
sideráveis, pois que num futuro previsível 

o aumento da esperança de vida já não 
permitirá compensar a baixa da natalida-
de: na Europa, os recursos humanos vão 
diminuir, pois a idade dos activos não ces-
sa de aumentar. Este efeito será visível em 
primeiro lugar na República Federal da 
Alemanha, exigindo optimizar os recursos 
existentes, isto é, utilizá-los de modo mais 
eficaz, e para isso, o ensino, a qualificação 
profissional e, em particular, a formação 
ao longo da vida representam um instru-
mento político de primeiro plano, e podem 
constituir a única saída para o problema 
demográfico.

O modelo da sociedade do conhecimento 
esboçado pela Comissão estabelece que a 
aprendizagem ao longo da vida é interpre-
tada “de forma cada vez mais intensa, 
combinando a aprendizagem formal e in-
formal” (Sauter; Grünewald 1999, p.199), 
de modo que, por outras palavras, o mode-
lo baseado no princípio dos intervalos da 
educação recorrente é cada vez mais subs-
tituído por conceitos integrativos, pondo o 
enfoque sobre a “formação auto-dirigida e 
auto-organizada” (ver por exemplo, Lips-
meier et al., 1999); Preparing youth for 
the 21st century, 2000; Sauter et al., 1999, 
p.199) – uma ênfase que o inquérito Del-
phi (Delphi Befragung) revela igualmente 
como a tendência determinante do sistema 
de formação alemão, e que foi impulsiona-
do por exemplo no quadro do debate sobre 
o “desenvolvimento das competências” 
(Bernien, 1997; Münk, 2002).

O debate sobre a importância da formação 
ao longo da vida, levado a cabo de manei-
ra cada vez mais intensa desde os anos 90 
e imposto pelos órgãos da União Europeia, 
não se inscreve, pois, num vazio, mas sim 
num quadro de políticas nacionais de ensi-
no e de formação, bem como no contexto 
do debate internacional em organismos 
como a UNESCO, o Banco Mundial e a 
OCDE.

O sinal de partida para o debate estratégico 
sobre a formação ao longo da vida foi 
dado na Primavera de 2000, aquando da 
Cimeira de Lisboa. Nesta Cimeira a ques-
tão da formação foi considerada como 
uma prioridade para os Estados-Membros, 
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principalmente na base do postulado, bem 
conhecido, dos benefícios económicos po-
sitivos de uma política proactiva de ensino 
e de formação, e foi, aliás, por isso, que se 
designou esta cimeira de “Cimeira do Em-
prego”. A cimeira dos Chefes de Estado de 
Lisboa no seu comunicado final fixou um 
novo objectivo estratégico de fazer da 
União “a economia baseada no conheci-
mento mais competitiva e dinâmica do 
mundo, capaz de um crescimento económi-
co sustentado e de criar mais e melhores 
empregos e maior coesão social”. (Conse-
lho Europeu de 23-24 de Março de 2000, 
Conclusões da Presidência, p.2).

Foram fixados objectivos específicos para 
o ensino, em estreita ligação com os objec-
tivos do Processo do Luxemburgo: um au-
mento substancial no investimento per ca-
pita em capital humano, reduzindo para 
metade o número dos jovens entre 18 e 24 
anos que não tenham obtido mais do que 
um diploma do primeiro nível do secundá-
rio, de transformar as escolas e centros de 
formação em «centros de aprendizagem 
polivalentes» abertos a todos, de fixar um 
conjunto de competências de base, de pro-
mover a mobilidade e de desenvolver um 
modelo europeu de curriculum vitae (Con-
clusões da Presidência, 2000, p.9).

Para além da igualdade de oportunidades, 
esta abordagem visava desenvolver a empre-
gabilidade e revalorizar a formação ao longo 
da vida como elemento fundamental do mo-
delo de sociedade europeia “explorando, 
graças a uma gestão flexível do tempo de 
trabalho e à alternância formação - emprego, 
a complementaridade entre este ensino e esta 
formação, e a capacidade de adaptação” 
(Conclusões da Presidência, 2000, p.10). O 
processo de Lisboa teve uma sequência lógi-
ca na Cimeira de Barcelona (2002) (sobre a 
cronologia e para mais pormenores, ver Ro-
senau, 2002, p.153 e seg.) e foi fixado nas 
conclusões dos ministros da Educação da 
União Europeia sob o título “Uma economia 
competitiva fundada no conhecimento (sub-
capítulo Ensino) ”.

No plano dos conteúdos, essas conclusões 
destacavam os pontos fundamentais dos do-
cumentos relativos à formação ao longo da 

vida adoptados em 2000 e 2001; em primei-
ro lugar, o Memorando sobre a educação e a 
formação ao longo da vida de 30.10.2000 da 
Comissão Europeia, em segundo lugar, o 
relatório da Comissão respeitante aos objec-
tivos concretos futuros dos sistemas de ensi-
no e de formação de 31.1.2001 e, em terceiro 
lugar, a comunicação da Comissão “Realizar 
um Espaço Europeu da Educação e da For-
mação ao Longo da Vida”. Apoiando-se nas 
da Cimeira de Lisboa, estas conclusões pre-
cisavam os princípios de uma sociedade em 
rede baseada no conhecimento, assente na 
formação ao longo da vida e garantindo as-
sim o seu desenvolvimento económico e a 
sua coesão/prosperidade social.

O memorando propunha um programa 
cujos seis pontos mais importantes eram a 
criação de novas qualificações de base, in-
vestimentos mais importantes nos recursos 
humanos, a inovação nos métodos de ensino 
e de aprendizagem, uma maior atenção à 
formação formal e informal, aconselhamen-
to e orientação profissional, bem como o 
objectivo de aproximar igualmente no plano 
espacial a formação e os formandos (Me-
morando sobre a Educação e a Formação ao 
Longo da Vida, 2000). Na comunicação aos 
Estados-Membros, a Comissão sublinha 
que a formação ao longo da vida e o seu 
ambiente social (globalização) constituem 
um desafio comum e semelhante no plano 
estrutural para todos os Estados Membros. 
“Enquanto devemos certamente preservar 
as diferenças de estruturas e de sistemas que 
reflectem as identidades dos países e regiões 
da Europa, devemos igualmente admitir que 
os nossos principais objectivos, e os resulta-
dos que temos em vista, são notavelmente 
semelhantes. Deveríamos inspirar-nos nes-
tas semelhanças para aprendermos a conhe-
cermo-nos melhor, partilhar os nossos êxi-
tos e malogros, e utilizar a educação em ge-
ral para fazer progredir os cidadãos europeus 
e a sociedade europeia no novo milénio.” 
Relatório da Comissão, 2001, p.17). Conse-
quentemente, foi introduzido o “método 
aberto de coordenação” - por um lado, para 
“difundir as melhores práticas” (exame pe-
los pares) e, por outro, para assegurar “uma 
maior convergência em relação aos princi-
pais objectivos da UE” (Conclusões da Pre-
sidência, 2000, p.11).
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Este método aberto de coordenação (defini-
ção do objectivo seguido da verificação do 
estado de realização do objectivo) constitui, 
no essencial, um novo quadro (a este res-
peito ver Fabian, 2002, p.126) para a coo-
peração entre os Estados-Membros no do-
mínio da formação, que visa uma aproxi-
mação das políticas nacionais – que compe-
tem para obter os melhores resultados em 
matéria de formação e de emprego

É de assinalar que este método aberto de 
coordenação repouse sobre uma tomada 
de decisão dos ministros da Educação dos 
Estados-Membros. Pode, pois, afirmar-se 
que a velha e tradicional censura feita pe-
los Estados-Membros, de que a Comissão 
conduzia uma politica de intervenção ina-
dequada e juridicamente inaceitável no 
domínio da formação, não colhe, pelo me-
nos para a Alemanha, pois a decisão foi 
tomada com a participação dos represen-
tantes dos Estados-Membros. De futuro, 
no sistema federal da Alemanha, esta críti-
ca, parece estar a deslocar-se para um ní-
vel mais baixo, uma vez que os ministros 
regionais da Educação se exprimiram em 
termos bastante críticos no Bundesrat, o 
qual considera que o novo procedimento 
de coordenação aberto apresenta “o risco 
de abrir o caminho para uma coordenação 
da política de educação pela Comunida-
de”. (773ª sessão do Bundesrat, relatório 
estenográfico, citado por Rosenau, 2002, 
p.156 e seg.).

eLearning e mobile 
learning como 
instrumentos da 
formação ao longo da 
vida.

A possibilidade de seguir uma formação ao 
longo da vida adquire uma dimensão total-
mente nova graça às tecnologias informáti-
cas e multimedia. A aprendizagem electró-
nica é concebida como “toda a acção de 
aprendizagem utilizando as tecnologias da 
informação e da comunicação. Não se limi-
ta pois à “cultura digital” (…) mas compre-

ende múltiplos formatos e metodologias 
híbridas, em particular o uso de software, 
Internet, CD-ROM, aprendizagem interac-
tiva (on line) e qualquer outro meio electró-
nico (Cedefop 2002, p. 5-6).

As vantagens do eLearning e da sua liga-
ção directa com a problemática central da 
formação ao longo da vida são evidentes 
(aprendizagem descentralizada, individua-
lizada, sem limites de tempo, que pode ser 
usada com flexibilidade e maior igualdade 
de oportunidades desde que seja garantido 
um acesso mais amplo à tecnologia: ver, 
por exemplo, Esser; Twardy; Wilbers 
2001). Por outro lado, o eLearning repre-
senta uma forma de ensino e aprendiza-
gem que se pode classificar como genui-
namente europeia, porque, pela sua natu-
reza e estruturas transcende as fronteiras 
dos sistemas de formação nacionais e nes-
te sentido – se abstrairmos do problema 
das línguas – pode ser utilizada sem restri-
ção ao nível europeu no ensino e forma-
ção.
A “iniciativa eLearning” da Comissão é 
uma resposta lógica a esta tecnologia e 
considera este eLearning, e recentemente 
o mobile learning, como uma oportunida-
de para “modernizar a nossa economia”, 
oferecendo “a todos os cidadãos, e em 
particular aos jovens, as qualificações e os 
instrumentos de que têm necessidade para 
ter êxito na nova economia baseada no 
conhecimento”. (Prodi, News UE 6/2003). 
Um “Inquérito sobre a utilização da apren-
dizagem electrónica na formação e no de-
senvolvimento profissional na UE” con-
duzido pelo Cedefop (Cedefop 2002, p.3) 
em toda a Europa conclui mesmo que “ a 
aprendizagem electrónica desempenha um 
papel chave na prossecução do objectivo 
político da UE anunciado em Março de 
2000 na cimeira de Lisboa: fazer da UE “a 
economia do conhecimento mais competi-
tiva e mais dinâmica do mundo”.

A iniciativa e-learning da Comissão visa 
também melhorar a qualidade da formação 
– ainda que um estudo do Cedefop tenha 
mostrado recentemente que mais de 50% 
dos cidadãos da UE e cerca de 64% na 
Grécia não possuem competências infor-
máticas (Cedefop 2003, p. 8-11). O grande 
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número de projectos da Comissão no con-
texto da iniciativa e-learning (por exem-
plo, no quadro do Comenius, EQUAL, 
Leonardo e IST) mostra, por um lado, que 
ela tomou consciência do problema que se 
coloca à política de formação, em particu-
lar na que visa o emprego, mas também da 
necessidade de colmatar os grandes défi-
ces que se verificam neste domínio, que 
coloca menos problemas tecnológicos do 
que problemas de pedagogia e método, e 
em sentido lato, desafios pedagógicos que 
exigem novos dispositivos de ensino e 
aprendizagem, tais como novas estruturas 
organizacionais e institucionais.

Os programas de apoio 
como campo de acção
política da UE
O FSE e os programas 
de ensino

A reorganização dos fundos estruturais 
para os anos 2000 a 2006 não altera essen-
cialmente a sua missão central, que é a de 
reforçar a coesão económica e social gra-
ças a medidas de promoção do emprego 
em regiões estruturalmente fracas. Os seus 
objectivos em matéria de emprego vão no 
mesmo sentido dos do Tratado da União 
Europeia (artº. 150), e têm o apoio da es-
tratégia europeia de emprego e das linhas 
orientadoras em matéria de emprego que 
está implícito nesta reorganização. A rela-
ção entre o FSE e as actividades da UE no 
domínio da formação profissional deveria 
ser reforçada no futuro, pois o objectivo 
procurado é o de uma maior complemen-
taridade entre os fundos estruturais e os 
programas de acção. Uma parte dos crédi-
tos disponíveis poderia igualmente ser 
utilizada para completar acções de política 
de formação profissional (BMBF, 2000, 
p.205 e seg.).

Os programas de acção e de educação da 
UE implementados desde 1985 represen-
tam um instrumento ainda mais importan-
te do que o FSE. A Comissão, na base dos 
artigos 126 e 127, tinha, como elemento 
central do direito comunitário secundário, 

adoptado em Maio de 1993, as linhas 
orientadoras da acção comunitária no do-
mínio do ensino e da formação. Nestas li-
nhas de orientação anunciava que “actua-
ria em complemento das acções dos Esta-
dos-Membros e criaria, um quadro comum 
de coordenação dos esforços comunitários 
e nacionais e reorganizaria os programas 
relativos ao ensino (Socrates/Leonardo) 
(Reuter; 1995, p212). Neste documento, 
como no Livro Branco da Comissão publi-
cado pouco depois, “Crescimento, Com-
petitividade, Emprego” (1993), figuram os 
elementos-base de uma modernização pro-
funda da formação profissional na Europa, 
sublinhando, por um lado, a sua função a 
nível do mercado do emprego e da compe-
titividade e inscrevendo-a, na “promoção 
da dimensão europeia do ensino”, e tam-
bém como um esforço para melhorar a 
qualidade da formação e promover a ino-
vação educativa numa lógica de coerência 
entre o ensino, a formação e a cultura na 
Europa (Crescimento, competitividade, 
emprego, 1993, p.144 e seg.).

Estes instrumentos de financiamento têm 
efeitos diversos, que não podem ser quan-
tificados de maneira precisa: no plano na-
cional podem servir para legitimar a redu-
ção dos orçamentos nacionais da forma-
ção; criam dependências e diluem as fron-
teiras entre as competências (ver por 
exemplo Sieveking, 1990); estruturam as 
cooperações internacionais numa perspec-
tiva de política europeia e não só servem 
de instrumento para comparações dos ní-
veis de competitividade dos sistemas de 
formação profissional, como impõem, sob 
pena de perder um financiamento, a toma-
da em conta da dimensão europeia. A 
crescente taxa de participação, em particu-
lar, depois do lançamento do programa 
Leonardo, assim como o interesse dos Es-
tados-Membros, confirma cada vez mais a 
extraordinária importância destas iniciati-
vas da UE baseadas no direito comunitário 
secundário: o valor acrescentado em ter-
mos de política de formação, leva, pelo 
menos potencialmente, a “europeizar” as 
políticas nacionais de formação profissio-
nal, uma vez que estas políticas estimulam 
frequentemente debates acerca das refor-
mas nos Estados-Membros.
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As recomendações da 
Comissão como campo 
de acção política da UE

Pela sua própria natureza, as recomenda-
ções que fazem parte do direito comunitá-
rio secundário assentam numa base jurídi-
ca bastante difusa. Não é, pois, de admirar 
que a Comissão não tenha até hoje apre-
sentado um plano coerente, quer para a 
formação inicial quer para a formação 
contínua, contentando-se, pelo contrário, 
com um verdadeiro “pot-pourri” de suges-
tões e medidas dispersas. Esta actuação é 
conforme à função subsidiária e comple-
mentar conferida à Comissão pelo Tratado 
da União. No passado, um conjunto destas 
sugestões produziu frutos sem causar pro-
blemas políticos. Neste contexto – para 
além da recomendação do Conselho de 
30.6.93 sobre o acesso à formação contí-
nua, que continha numerosas propostas 
concretas13 , e os esforços da UE para ga-
rantir a qualidade da formação profissional 
– devem-se referir em particular os nume-
rosos projectos nacionais iniciados ou 
prosseguidos por uma série de Estados-
Membros no contexto do programa Leo-
nardo da Vinci.

No entanto a prioridade tem sido dada às 
recentes tentativas para atingir o objectivo 
da transparência dos sistemas de formação 
contínua, assim como a acreditação e a 
avaliação. Bjørnåvold (1997, p.44) conclui 
de modo bastante crítico, que “provêm da 
base inúmeras informações e experiên-
cias… mas o potencial inerente às nume-
rosas iniciativas não é inteiramente explo-
rado”. Segundo Bjørnåvold (1997, p.44), a 
“troca de informação é muito fraca, a in-
terpretação insuficiente e os mecanismos 
visando a promoção e a troca de informa-
ções e de interpretações estão insuficiente-
mente desenvolvidos”, para que as medi-
das tomadas consigam obter alguma visi-
bilidade e perenidade.

Globalmente pode dizer-se a respeito dos 
esforços para conferir maior transparência 
aos sistemas europeus de formação profis-
sional que tem havido um reconhecido 
progresso na metodologia (ESAS – Euro-

pean Skills Accreditation System/ Sistema 
Europeu de Acreditação das Competên-
cias). No plano técnico e dos conteúdos, 
após um longo e difícil processo de reco-
nhecimento, as medidas que visavam esta-
belecer correspondências, falharam na ge-
neralidade, enquanto as mais recentes 
orientações, para esquemas de portefólios 
individuais ou passaportes de competên-
cias (Bjørnåvold, 1997, p.24) foram geral-
mente bem sucedidas.

Um segredo do sucesso destes esquemas 
mais recentes para acreditação e validação 
de competências formais e informais as-
senta certamente na sua organização des-
centralizada e, acima de tudo, no facto de 
que esse tipo de validação constitui apenas 
uma ligeira ameaça à soberania e à liber-
dade do planeamento educativo dos diver-
sos Estados-Membros – mesmo se neste 
contexto se afirme que o objectivo da con-
vergência das estruturas seria na realidade 
uma tentativa de as harmonizar (ver por 
exemplo Bjørnåvold 1997, p.32), o que 
deu lugar a reservas na Alemanha.

Se bem que juridicamente não vinculati-
vas, estas e outras recomendações inova-
doras, foram no passado o foco de confli-
tos de interesses entre as instituições da 
UE e os Estados-Membros. Estes conflitos 
de interesses demonstram o potencial críti-
co de intervenção da UE no planeamento 
do ensino e formação profissionais, o que, 
pelo menos nos anos 90, estava na origem 
da resistência nacional por parte dos Esta-
dos-Membros. 

Integração europeia e 
soberania nacional, um 
conflito de interesses

Até aos anos 80 era aceite que o conflito 
de interesses entre as recomendações eu-
ropeias de planeamento e os planos nacio-
nais era menos grave nos países da perife-
ria da Europa comunitária com uma menor 
tradição de sistemas de formação profis-
sional do que nos Estados centrais da Eu-
ropa comunitária: os primeiros ansiosos 
por obter “ajuda para o desenvolvimento” 

13 Por exemplo, as medidas visando 
melhorar o planeamento da formação 
contínua na empresa, as ajudas às 
PME, a tomada em consideração de 
grupos que enfrentam problemas no 
mercado de trabalho, o desenvolvi-
mento de métodos de ensino e de 
aprendizagem.
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embora não necessariamente reduzida a 
apoio económico, enquanto o segundo 
grupo estava mais preocupado em manter 
as estruturas institucionais do seu sistema 
de formação profissional.

Este género de conflito é frequente e a inter-
pretação nacional é muito selectiva: a Ale-
manha, por exemplo, congratula-se com as 
recomendações da Comissão para desenvol-
ver a formação, mas opõe-se decididamente 
à proposta da Comissão para criar um siste-
ma europeu de acreditação, em particular 
das competências individuais que não são 
formalizadas ou certificadas, mas adquiridas 
através da formação no local de trabalho: 
uma tal medida está conforme com o concei-
to do sistema britânico, mas está em contra-
dição com o sistema alemão da formação 
inicial, muito formalizado e certificado.
Pode dizer-se o mesmo relativamente à 
controvérsia sobre o esquema de cinco fa-
ses introduzido pela Comissão e à reco-
mendação velha de várias décadas – e que 
parece ser o conflito paradigma – sobre a 
modularização da formação profissional 
(ver Münk, 1997, p.100 e seg.).

A reacção alemã à modularização de-
monstra duas coisas. Em primeiro lugar, 
mostra que o objectivo da Comissão, de 
tornar mais flexíveis as estruturas da for-
mação inicial e contínua, só tem uma pos-
sibilidade realista de se impor se não 
ameaçar os próprios fundamentos dos sis-
temas estabelecidos; e, em segundo lugar, 
que se a posição do governo federal não é 
hoje tão radical como a de total rejeição 
inicialmente adoptada, deve-se ao facto de 
a Comissão ter cumprido o seu papel de 
inovadora, catalisadora e motora da dinâ-
mica da integração. Para a Alemanha, 
Hanf julga poder mesmo falar hoje de um 
“efeito a longo prazo da europeização do 
princípio das ocupações… pela fusão do 
conceito de ocupação com a modulariza-
ção” (Hanf, 1998, p.137).

Tendo em conta o conflito fundamental de 
interesses entre integração e soberania na-
cional, o exemplo do debate sobre a modu-
larização mostra igualmente que a imple-
mentação de um sistema pan-europeu de 
formação profissional não é nem oportuno 

nem verdadeiramente possível: a mensa-
gem implícita é observar o slogan “unidade 
na diversidade”, que visto de mais perto, 
parece confirmado pelas constatações teóri-
cas mencionadas no início deste artigo.

Unidade na diversidade – 
uma revisão da teoria

As notas iniciais sobre as tendências glo-
bais ou europeias de convergência das es-
truturas sociais deveriam ser relativizadas 
como a seguir se mostra. Nem a perspectiva 
da modernização, nem a da estrutura social 
excluem variações. De facto, ambas permi-
tem de forma sistemática estas diferenças 
em razão do desfasamento no tempo, de 
itinerários de desenvolvimento diferentes e 
de resultados empíricos muito diversos na 
análise das estruturas sociais, em particular 
para o desenvolvimento das estruturas dos 
sistemas de formação profissional. Porque, 
no fundo, constata-se que a estrutura dos 
sistemas de ensino e de formação “não são 
arbitrárias, mas constituem o resultado de 
certos valores culturais e das condições do 
ambiente socioeconómico” e que “a forma-
ção profissional reflecte de modo muito 
particular as clivagens nacionais” (Müller 
et al., 1997, p.185).

Enfim, o estudo histórico e comparativo 
de Greinert (1999), atrás referido, não vi-
sava na realidade pôr em evidência con-
vergências europeias da formação inicial 
mas, pelo contrário, mostrar que os siste-
mas têm raízes históricas e que as diferen-
ças entre os sistemas de formação nacio-
nais na Europa são, por isso, irreversíveis.

A investigação em ciências sociais confir-
ma a crença europeia na “unidade pela di-
versidade”. Segundo Heidenreich, por 
exemplo, trata-se de “tomar em considera-
ção o contexto da acção de formação e do 
ensino profissionais nas suas interdepen-
dências e relações estratégicas com o sis-
tema cultural” (Heidenreich, 1991, p.523). 
E para o debate sobre a pedagogia profis-
sional, na Alemanha, certos representantes 
desta área (por exemplo Georg, 1997 e 
Deissinger, 1999) deram uma nova vida 
no decurso dos últimos anos à “teoria dos 
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efeitos sociais ” de Maurice, Sellier e Sil-
vestre (1982) elaborada no fim dos anos 
70, a qual permite pôr em evidência lógi-
cas sociais de desenvolvimento e os efei-
tos estruturantes das tradições e práticas 
culturais nacionais ao nível micro. Lutz 
(1991), em particular, mostra, através de 
uma comparação entre a Alemanha e a 
França que, mesmo se os ambientes tecno-
lógicos e económicos são comparáveis, 
continuam presentes na organização das 
empresas e do trabalho especificidades e 
diferenças nacionais. Lutz e Veltz (1989, 
p.128) atribuem uma função-chave à for-
ma nacional específica da “transmissão 
das qualificações profissionais… como 
elemento causal e explicativo central”.
Para além de uma visão milenária dos gran-
des panoramas macro-estruturais, a tese da 
convergência, tão plausível em teoria, aca-
ba por parecer a partir de uma detalhada 
estrutura social do ensino e formação pro-
fissionais baseada num consenso a que se 
poderia chamar “semelhante na intenção, 
mas diversa na forma”.

A estratégia “Unitas 
Multiplex”de adaptação 
e não de adopção

Finalmente, não é possível dizer sem am-
biguidade se as alterações adoptadas pelos 
sistemas de formação profissional são o 
resultado directo da política europeia, ou 
se resultam de pressões para se adaptarem, 
difíceis de apreender empiricamente: o 
processo de integração política, o direito 
comunitário primário e secundário, a ten-
dência para a globalização com as suas 
pressões de competitividade e racionaliza-
ção e ainda o desenvolvimento das novas 
tecnologias e das modernas formas de or-
ganização do trabalho, representam cons-
trangimentos fortes, independentes do 
processo de integração europeia. Além 
disso, não só estes constrangimentos tec-
nológicos e económicos típicos das socie-
dades industrializadas, transnacionais, 
como as funções sociais e económicas da 
formação profissional revelam eles pró-
prios fortes semelhanças estruturais nas 
modernas sociedades industrializadas e 

cognitivas. Esta semelhança estrutural está 
presente não só nos desafios, mas também 
nos problemas que devem ser resolvidos à 
escala da Europa – como exemplo clássico 
gostaria de citar o problema do desempre-
go juvenil.

No entanto, pode ser afirmado pelo menos 
em relação à política alemã de formação 
profissional que desde há algum tempo o 
governo federal – por exemplo, no seu 
“Projecto de reforma da formação profis-
sional” (Deutscher Bundestag, 1997)14 – e 
os sindicatos (Ein neues Leitbild für das 
Bildungsystem, 1998)15, vêm desenvol-
vendo conceitos que derivam, por um 
lado, dos princípios básicos do sistema 
dual, e assim do conceito de ofício, e rejei-
tam uma modularização baseada no mode-
lo britânico. Contudo, estas afirmações de 
reforma reflectem também, incontestavel-
mente, uma disponibilidade para mudan-
ças fundamentais e demonstram uma certa 
assinatura europeia.
O debate político e técnico dos anos 90 
sobre a política de formação e ensino de-
monstram igualmente que conceitos alta-
mente controversos, como a modulariza-
ção e a acreditação, se tornaram temas de 
discussão séria. Na Alemanha, isso acon-
tece em parte porque só uma tal perspecti-
va permite identificar reformas que não 
obrigam a pôr em causa o conjunto do 
sistema - como sucedeu no passado, com a 
reacção alemã à modularização. Neste 
sentido, pode dizer-se que uma europeiza-
ção das estruturas da formação profissio-
nal não é apenas concebível em teoria, 
mas também empiricamente discernível.

A concluir, não é possível confirmar com 
a clareza desejável a tese da europeização 
da formação inicial e contínua. De acordo 
com a investigação recente, não se pode 
falar seriamente de um sistema europeu de 
formação profissional. Contudo, parece 
igualmente claro que o desenvolvimento 
do sistema alemão de formação inicial e 
contínua não pode mais ser considerado 
unicamente nos seus próprios termos e 
dentro de um enquadramento próprio. 
Hanf (Hanf, 1998, p.148) afirma que “a 
política europeia de formação profissio-
nal” tem vindo a desenvolver-se desde há 

14  Este documento (Deutscher Bun-
destag, 1997, p.3 e seg.) precisa: “ O 
governo federal continua a considerar 
o conceito de ofício como a base da 
estruturação das profissões que dão 
lugar a uma formação reconhecida. O 
ofício ocupa na Alemanha um lugar 
importante que está para além do mun-
do do trabalho, enquanto instrumento 
de identificação pessoal. O quadro da 
organização dos conteúdos da forma-
ção profissional é fornecido por defini-
ções ao nível federal dos ofícios que 
asseguram a transparência sobre o 
mercado do trabalho bem como a fle-
xibilidade e a mobilidade profissional. 
A formação por ofícios prepara para 
possibilidades numerosas e variáveis 
em vastos domínios de actividade. Fa-
vorece, por conseguinte, as competên-
cias profissionais, bem como a refle-
xão e a acção para além das fronteiras 
técnicas de domínios de actividade es-
treitos. Este resultado não pode ser 
obtido pela soma sucessiva de módu-
los em vista da aprendizagem de acti-
vidades específicas. A formação por 
ofícios representa pelo contrário a 
preparação para a primeira entrada no 
mundo do trabalho, assim como a base 
da formação ao longo da vida, e é assim 
um conceito moderno e o que oferece 
maior segurança para o futuro.”

15  Este conselho de peritos toma lite-
ralmente o termo europeu da “forma-
ção ao longo da vida” e estima que “ a 
formação contínua baseada num con-
ceito institucional deve ser substituída 
por um conceito baseado nos proces-
sos”, (Ein neues Leitbild für das Bil-
dungsystem, 1998, p.42) o que signifi-
ca uma reorganização das histórias da 
vida, itinerários de aprendizagem e 
profissionais, actividades de estudos, 
de trabalho e familiares. Esta ideia de 
orientação para o processo vai tão 
longe que os seus autores consideram 
que a modularização não se deve apli-
car apenas à formação contínua, mas 
também e explicitamente à formação 
inicial sob uma forma específica que 
parece “em princípio compatível com 
o conceito de ofício” (e visando encur-
tar o tempo de formação básica e 
adiantando o período de formação) 
(Ein neues Leitbild für das Bildungsys-
tem, 1998, p.16). 
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uma década “cada vez mais como um ele-
mento do ambiente dos sistemas”. Eviden-
temente, o processo de intercâmbio mútuo 
que se inscreve em directivas e objectivos 
da política europeia desempenha um papel 
de osmose, que conduz à difusão progres-
siva de uma grande variedade de elemen-
tos e de abordagens com uma dimensão 
europeia16.

Este processo de diálogo é um processo de 
adaptação, que não ameaça praticamente o 
núcleo conceptual dos sistemas de forma-
ção profissional dos países europeus, que 
são únicos no plano histórico e cultural. 
Mas é também muito claro que ignorar 
este processo de integração iria ameaçar a 
sobrevivência estrutural destes mesmos 
sistemas.

Por este facto, o leit-motiv da “unidade na 
diversidade” e a visão de Edgar Morin de 
uma “Unitas Multiplex”, com origem na 

16 Os efeitos deste processo podem 
definitivamente ser explicados em 
termos das teorias modernistas e são 
por isso comparáveis aos efeitos só-
cio-económicos crescentes da globa-
lização.

sociologia cultural, representam mais do 
que uma fórmula de compromisso diplo-
mático. O conceito de “Unitas Multiplex” 
encontra no contexto da análise científica 
um sentido muito concreto, que respeita ao 
núcleo económico e jurídico do processo 
de integração europeu: a europeização da 
formação profissional não é sinónimo de 
nivelamento, quanto mais não fosse por-
que os sistemas foram desenvolvidos num 
contexto histórico específico e porque 
existe ainda uma soberania nacional. Mas 
esta europeização, como o diz o relatório 
do governo federal de 2000 sobre a forma-
ção profissional, constitui um desafio am-
bicioso para criar uma frutuosa “competi-
ção entre os sistemas de formação”, bem 
como uma ocasião de “verificar as forças e 
fraquezas dos sistemas de formação, de se 
lançar em vias novas e de desenvolver um 
nível europeu comum de princípios e de 
critérios em matéria de formação profis-
sional” (BMBF, 2000, p.201 e seg.).
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Introdução

As actividades de formação profissional 
são fundamentais para melhorar a competi-
tividade e o êxito quer das organizações 
quer dos indivíduos. Numerosos autores 
sublinham que a formação contínua é ne-
cessária para assegurar a adaptação rápida e 
a melhoria da qualificação dos empregado-
res e dos trabalhadores. Esta qualificação 
permite-lhes por sua vez enfrentar as mu-
danças económicas e tecnológicas, a ino-
vação e a evolução socioestrutural do mer-
cado do emprego, melhorando a sua com-
petitividade internacional graças a um re-
forço da qualidade e da rentabilidade (por 
ex. Apprendre à tout age, 1996; Bates, 
2001; Conlin, et al., 1994; Cooper et al., 
1997; Fayos-Solá et al., 1997; Freyer, 
2001; Global tourist forecasts, 1994; Hin-
terhuber, 1997; Hjalager, 1994; Icking, 
2000; Langer, 1989; Langer et al., 2003a; 
Moutinho, 2000; Rosow et al., 1988; Sme-
ral, 1994; Tessaring, 1999). O volume dos 
investimentos nas actividades de formação 
(Lakewood Resarch, 1998) é revelador da 
necessidade de técnicas adequadas de inves-
tigação, de planeamento e de controlo.

Considerando a bem reconhecida impor-
tância da formação, deveriam existir mé-
todos de avaliação das actividades de for-
mação universalmente aplicáveis. Um 
método desses era necessário para um es-
tudo empírico do sector hoteleiro, fre-
quentemente designado pelo termo sinóni-
mo “indústria do turismo” (Freyer, 1988; 
Kaspar, 1991; Leper, 1999), das regiões 
alpinas da Áustria e da Baviera (Alema-
nha). No entanto, como vamos demons-
trar, o exame das estatísticas e a pesquisa 
de publicações sobre a avaliação das acti-
vidades de formação produziram resulta-
dos exploráveis escassos. Foi assim neces-
sário elaborar, em função de critérios es-
pecíficos, um método adequado de avalia-
ção das actividades de formação. Desen-
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A inadequação dos métodos de 
avaliação das actividades de for-
mação coloca um problema fun-
damental, quando se trata de ex-
plicar as variações destas activi-
dades ou o sucesso das organiza-
ções ou dos indivíduos em maté-
ria de formação, ou de fazer 
comparações estatísticas entre 
países, sectores, profissões ou 
grupos demográficos. Os múlti-
plos métodos geralmente utiliza-
dos aplicam-se de maneira ade-
quada apenas ao segmento privi-
legiado dos organismos públicos 
e de outras organizações de gran-
de dimensão, tais como as empre-
sas dotadas de uma cultura da 
formação muito desenvolvida. 
Estes métodos são menos ade-
quados (utilizando uma distinção 
grosseira) para os segmentos des-
favorecidos da população e para 
o mundo das empresas. O presen-
te estudo apresenta uma possibi-
lidade de colmatar este fosso gra-
ças a um novo indicador, o TAD 
(TrainingActivityDegree ou Grau 
de Actividade de Formação”). Os 
parâmetros TAD aqui apresenta-
dos pela primeira vez demons-
tram as aplicações práticas deste 
indicador nas estatísticas e no 
contexto dos métodos estatísticos.
Não existe um método de avalia-
ção dos resultados universalmen-
te aplicável.

Avaliação das actividades 
formativas

volvemos para este efeito um indicador, o 
“grau de actividade de formação” ou TAD 
(acrónimo da designação inglesa “Trainin-
gActivityDegree).

O novo método devia ultrapassar a simples 
apresentação de valores estatísticos. Era 
necessário que pudesse pôr em evidência a 
propensão e a aspiração dos indivíduos 
para seguir uma formação e que esta forne-
cesse um indicador que pudesse ser utiliza-
do igualmente em modelos teóricos para 
explicar o impacto da formação no êxito 
dos indivíduos ou das empresas. Para ga-
rantir a aplicabilidade estatística e teórica 
deste indicador, tomámos a decisão funda-
mental de o centrar sobre valores não mo-
netários, e não sobre os valores monetários 
geralmente utilizados nos modelos econó-
micos. O recurso aos valores monetários é 
problemático, porque estes podem não to-
mar em conta os factores “despesas”, (nem 
os factores “receitas, caso os fracos rendi-
mentos impeçam a participação na forma-
ção), que determinam até que ponto a parti-
cipação nas actividades de formação pode 
ser avaliada. Por exemplo, o mesmo indica-
dor usado na avaliação da formação pode 
estar disponível a três preços diferentes: ao 
preço normal do mercado, a preço reduzido 
e a custo zero, consoante os subsídios dis-
poníveis. Além disso, o mesmo indicador 
da formação pode ter diferentes preços 
mesmo na ausência de subsídios. Em con-
sequência, até valores estatísticos simples 
dão origem a uma imagem distorcida. Pelo 
contrário, o investimento no tempo de for-
mação, não sendo um indicador perfeito, 
pode constituir um indicador decisivo na 
propensão do indivíduo para seguir uma 
formação. Parece particularmente adequa-
do numa época em que prevalece o senti-
mento da falta de tempo, com os custos de 
oportunidade que daí resultam.

Um outro problema da avaliação da activi-
dade de formação é a aplicabilidade de um 
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mesmo método a todos os ramos e sectores 
da economia à escala mundial. Retomando o 
exemplo do nosso estudo, na Europa Cen-
tral, o sector do turismo distingue-se funda-
mentalmente de outras indústrias onde pre-
dominam as organizações de média e de 
grande escala que apresentam geralmente 
estruturas de formação e gestão dos recursos 
humanos bem organizadas, como, por exem-
plo, o sector público ou o sector financeiro. 
A indústria do turismo é pelo contrário do-
minada por pequenas empresas (Langer, 
1988 b), oficialmente definidas pela Comis-
são Europeia como empresas empregando 
uma a cinquenta pessoas, mas que de facto 
empregam, na maior parte dos casos, dez ou 
menos. Os quadros ou os dirigentes destas 
empresas caracterizam-se pela falta de co-
nhecimentos específicos em matéria de ges-
tão de recursos humanos e pela falta de tem-
po a dedicar às tarefas de gestão, já que estão 
sobrecarregados com uma grande variedade 
de funções (Feleppa, 1998; Kaler e Scheff, 
1998). Os proprietários ou os quadros destas 
empresas não se apercebem bem da necessi-
dade do desenvolvimento dos recursos hu-
manos, porque, frequentemente, não têm 
uma noção clara da relação entre formação e 
desempenho (Boer et al., 1997).

Além disso, as pequenas empresas de turis-
mo apresentam características específicas, 
que têm influência sobre as avaliações da 
formação e, consequentemente, sobre a re-
colha de dados fiáveis relativos às activida-
des de formação. Em primeiro lugar, as 
flutuações sazonais impõem a muitos traba-
lhadores da indústria do turismo mudar de 
local de trabalho duas vezes ao ano, o que 
leva os empregadores a considerar que os 
investimentos na formação não são rentá-
veis e, portanto, a evitá-los (Becker, 1964). 
Como os próprios trabalhadores pagam 
muitas vezes as suas actividades de forma-
ção e as frequentam em muitos casos du-
rante os períodos de desemprego (sazonal), 
os empregadores não são envolvidos e, por 
isso, em regra, estão apenas parcialmente 
informados dessas actividades. Em segun-
do lugar, o sector é composto essencial-
mente de trabalhadores fraca e mediamente 
qualificados, e por uma forte percentagem 
de mulheres (cerca de 60%) e de jovens que 
tendo perspectivas de emprego ou de activi-

dade apenas a curto prazo (Langer, 1984; 
Langer 1988a), muitas vezes não aspiram a 
progredir e em geral não mantêm um regis-
to das acções de formação que frequenta-
ram. O terceiro factor respeita aos próprios 
empresários. O seu nível de instrução é em 
geral modesto, a sua atitude relativamente à 
formação é reservada, e não conservam um 
registo das acções de formação que fre-
quentam porque não são activos no merca-
do de trabalho. Em quarto lugar, estes fac-
tores estruturais são agravados pela falta de 
um sistema geral de registo das acções de 
formação e de desenvolvimento frequenta-
das. Por fim, o mercado da formação é do-
minado por uma vasta gama de prestadores 
de serviços que não têm uma visão global 
de toda a actividade de toda a actividade de 
cada um deles.

À luz destes factores, a falta de dados úteis 
e fiáveis sobre as actividades de formação 
não surpreende. O problema da recolha de 
informações é ainda agravado por uma ex-
trema variação da duração das acções de 
formação na indústria do turismo. Os traba-
lhadores e os empregadores deste sector 
frequentam acções de curta duração da or-
dem de algumas horas, de um dia, de vários 
dias, de uma semana ou, em certos casos 
como o dos cursos de línguas, de vários 
meses ou mais (Langer et al., 2001b; Lan-
ger et al., 2002b).
Estas características sectoriais, associadas 
ao facto de a investigação empírica dizer 
respeito tanto aos trabalhadores como aos 
empregadores, traduzem-se por problemas 
graves ao nível da avaliação das acções de 
formação. É impossível optar por um méto-
do de avaliação específico e de baixo custo 
para uma organização, a exemplo dos des-
critos por Bates (2001) e por Weber (1985), 
entre outros. Desta embaraçosa situação 
resultou a vontade de desenvolver um mé-
todo que sirva para as situações mais com-
plexas e seja igualmente aplicável ao maior 
número possível de casos.

Inventário da literatura 
científica

Este inventário da literatura científica co-
briu uma vasta gama de publicações neste 
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domínio. É aqui apresentado de maneira 
muito sucinta e selectiva (para mais deta-
lhes, ver Langer et al., 2001 b). Cobre, em 
primeiro lugar, o tema geral do ensino, da 
formação profissional contínua e dos recur-
sos humanos, procurando uma solução 
universalmente aplicável para a avaliação 
das actividades de formação. Tem por se-
gundo objectivo a identificação dos proble-
mas e das implicações de novas soluções, 
através da discussão da situação actual.

Requisitos essenciais dos 
métodos de avaliação da 
actividade de formação

Os métodos de avaliação são analisados 
sob o ângulo da sua capacidade para satis-
fazer duas exigências. O primeiro requisi-
to consiste em permitir uma avaliação vá-
lida e fiável e uma apresentação eficaz das 
actividades de formação. O recurso a mo-
delos explicativos microeconómicos e 
macroeconómicos da sociedade é, além 
disso, capital para:

a) a análise das variações da actividade de 
formação entre os indivíduos (trabalha-
dores, desempregados) e do seu êxito 
como intervenientes no mercado de tra-
balho;

b) o sucesso das empresas (com a ênfase 
dada às microempresas) enquanto in-
fluenciado pelas actividades de forma-
ção.

Numa tal análise, parece apropriado assu-
mir que os benefícios das actividades de 
formação podem ser avaliados numa base 
anual. Contudo, pode acontecer que nos 
primeiros meses (mesmo durante o pri-
meiro ano), o êxito global e estrategica-
mente seja baixo. Significa isto que para a 
análise do êxito da formação ao nível mi-
cro do indivíduo ou da organização, as 
actividades devam ser avaliadas durante 
períodos longos, isto é, três ou mais anos.

O segundo requisito é que o método possa 
ser utilizado para todas os segmentos da 
formação (indivíduos, organizações), in-

cluindo o segmento onde predomine uma 
cultura da formação sistemática e altamen-
te desenvolvida. Pode dizer-se de um 
modo geral que este segmento compreen-
de as organizações governamentais, o sec-
tor financeiro, uma parte do sector da pro-
dução, bem como as grandes empresas e 
algumas pequenas e médias empresas de 
sectores especializados. Todos estes pos-
suem uma cultura da formação que permi-
te avaliar estas actividades utilizando mé-
todos simples, ou seja, a avaliação das ac-
tividades durante períodos curtos, quatro 
semanas por exemplo, ou períodos mais 
longos, por exemplo um ano. Contudo, o 
método de avaliação seleccionado deve 
também funcionar de forma satisfatória 
nos segmentos que apresentam culturas de 
formação fragmentadas, por vezes caóti-
cas, muitas vezes caracterizadas por acti-
vidades de formação não sistemáticas, 
fracas taxas de actividade de formação e 
interrupções longas entre as actividades de 
formação. Deve também poder ser adapta-
do às pequenas empresas (frequentemente 
no sector dos serviços), às indústrias de 
baixos salários e a segmentos demográfi-
cos específicos, tais como o das mulheres 
que organizam a sua actividade profissio-
nal em função dos seus filhos, ou pessoas 
dos sectores com baixos requisitos de qua-
lificação.

Os métodos de avaliação 
utilizados em diversos 
estudos

Os estudos desde há sete anos dedicados à 
gestão dos recursos humanos, ao ensino e à 
formação contínua no turismo, desenvolvi-
dos, em geral, em países de língua inglesa 
ou alemã só muito raramente cobrem a 
avaliação das actividades de formação 
(exemplos de publicações: Apprendre à 
tout âge, 1996; Gee et al., 1997; Go et al.,; 
1996; Mullins, 1995; Tessaring, 1998 e 
1999; von Bardeleben et al., 1996; exem-
plos de artigos e relatórios de conferências: 
Airey 1999; Aschley et al, 1995; Barrett et 
al, 1995; Barrows et al., 1995; Dionne, 
1996; Fayos-Solá et al., 1997; Guerrier et 
al., 1998; Leiper et al., 1999; Okeiyi et al., 
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1994; Richards, 1998). Os artigos e as con-
ferências ocupam-se principalmente do en-
sino superior, do desenvolvimento da ges-
tão de quadros, ou dos recursos humanos, 
como técnicas de gestão das médias e gran-
des empresas, enquanto o ensino, a forma-
ção e o desenvolvimento dos trabalhadores 
e dos indivíduos a trabalhar por conta pró-
pria, sem grande formação formal (geral-
mente trabalhadores de pequenas empresas) 
são largamente ignorados.
Encontram-se estudos mais directamente 
relacionados com a avaliação das activida-
des de formação, por exemplo, em Harrison 
(1996), com uma comparação da formação 
nas grandes empresas baseada no seu inves-
timento financeiro em capital humano. A 
UNESCO (Gender-sensitive education, 
1997) usa uma “taxa bruta de inscrição” 
para comparar as disparidades de escolari-
zação entre os sexos, sem abordar a questão 
da formação contínua. As publicações do 
Cedefop (Tessaring, 1998 e 1999) dedica-
das à formação e ao ensino profissionais 
(FEP), tratam de diversos aspectos relativos 
à quantificação das actividades de forma-
ção, fazem uma distinção entre ensino for-
mal e formação não formal apresentando 
ainda outros dados estatísticos sobre as ac-
tividades de formação. A publicação da 
OCDE Apprendre à tout âge (1996) apre-
senta uma documentação das acções de 
formação, com séries cronológicas do nú-
mero de cursos propostos e da percentagem 
de acções de formação contínua por grupos 
de idades.

Cooper et al. (1996) descrevem instrumen-
tos individuais particularmente importan-
tes para uma melhor informação sobre as 
actividades de ensino e de formação:

(a) a acreditação da aprendizagem não for-
mal, que considera actividades de for-
mação anteriores (Bjørnåvold, 2001; 
p.110 e seg.) e faz parte das qualifica-
ções profissionais nacionais (NVQ) no 
Reino Unido;

(b)  os esquemas de transferência de acumu-
lação de créditos (CATS), que visam 
uma melhor modularização, flexibiliza-
ção e personalização dos sistemas de 
ensino;

(c) as unidades de formação contínua 
(CEU) da IACET -International Asso-
ciation for Continuing Education and 
Training – (Associação Internacional 
para a Educação e Formação Contínua) 
onde as actividades são calculadas em 
horas (The Continuing Education Unit, 
2003).

Quando as actividades de formação e de 
desenvolvimento das competências estão 
bem documentadas, é possível determinar 
o grau de actividade de formação indivi-
dual (TAD, TrainingActivityDegree) de 
forma bastante fiável. Contudo, para ava-
liar, através de tais sistemas de documen-
tação, outras actividades de formação ao 
nível de uma indústria, é necessário alar-
gar os conceitos a fim de incluir os traba-
lhadores que ocupam postos de baixo e 
médio nível e os quadros das microempre-
sas. O registo dos resultados utilizado no 
Reino Unido é um bom exemplo desse 
conceito.

No futuro haveria que construir pontes 
entre os sistemas que registam as activida-
des de formação com a finalidade de certi-
ficar qualificações pessoais por um lado e, 
por outro, a avaliação quantitativa das ac-
tividades de formação elaborada para fins 
estatísticos e científicos. Conviria ainda 
prestar atenção ao sistema TEDQUAL, 
metodologia que permite “uma forma de 
padronização voluntária para gerir ques-
tões da qualidade do ensino e da formação 
no turismo”. (Cooper et al., 1997). Apli-
cando esta proposta a uma padronização 
da qualidade dos esquemas de ensino, po-
der-se-iam lançar as bases de uma fórmula 
que facilitaria consideravelmente a toma-
da em consideração dos factores qualitati-
vos, paralelamente a uma documentação 
quantitativa das actividades de formação, 
no contexto de um TAD alargado.

Importa sublinhar que os índices não mo-
netários da actividade de formação desem-
penham um papel importante nos modelos 
explicativos teóricos do ensino e da for-
mação. São utilizados como variáveis de-
pendentes em modelos explicativos das 
ciências do comportamento e da teoria da 
gestão dos recursos humanos, ou em mo-
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delos ad-hoc (por ex. Bates, 2001; von 
Bardeleben et al., 1996; von Rosenstiel, 
1984; Weber, 1985), e também em mode-
los económicos (por ex. Becker, 1993; 
Mincer, 1974) em substituição dos valores 
monetários em falta (investimento no ca-
pital humano). Baseados na teoria do 
equilíbrio, os modelos económicos postu-
lam que as actividades de ensino influen-
ciam a variável dependente “salário”. A 
partir daí, os trabalhos de Becker (1964) e 
de Mincer (1974) conduziram a um modelo 
explicativo no qual o postulado da homoge-
neidade da teoria do equilíbrio relativo ao 
factor “trabalho” foi omitido, enquanto que 
os benefícios e categorias de custos não 
monetários foram tidos em consideração.

Pelo contrário, os modelos estabelecidos na 
perspectiva das ciências sociais (por ex. 
Bates, 2001; von Rosenstiel, 1984; Weber, 
1985) utilizam índices específicos da acti-
vidade de formação como variáveis depen-
dentes. Um dos parâmetros de resultados 
descritos por Bates (2001), a “medida sub-
jectiva da formação”, refere os dias de for-
mação no decurso de um ano tal como são 
indicados pelos próprios participantes. 
Neste caso, o índice deveria ser idêntico ao 
TAD (ver adiante a descrição e as especifi-
cações do TAD). O problema reside em que 
o período de um ano é frequentemente mui-
to curto para obter resultados válidos, por-
que ignora o impacto dos trabalhadores 
que, no modelo explicativo, frequentaram 
cursos de longa duração em cada um dos 
três anos precedentes, mas sem (ou terem 
sido autorizados a) frequentarem cursos de 
formação no período observado. Se a ava-
liação subjectiva de Bates fosse estendida a 
um período de observação mais longo, 
aproximar-se-ia das características do 
TAD. Bates utilizou o termo “avaliação 
objectiva”, tomando por base os eventos de 
formação patrocinados pela instituição (não 
as unidades - dias), enquanto a medição do 
resultado por “evento” só deveria ser utili-
zada se os eventos tivessem uma duração 
muito semelhante (por ex. três semanas 
cada). Por outro lado, o carácter “objecti-
vo” constitui um problema se a organização 
não estiver ao corrente das actividades de 
formação efectuadas fora do posto de traba-
lho dos assalariados.

Métodos de avaliação 
utilizados nas estatísticas 
oficiais da formação

Convém também sublinhar as insuficiên-
cias das estatísticas oficiais de formação 
da Comissão Europeia, em especial no que 
respeita às microempresas que empregam 
menos de dez pessoas (Estatísticas Sociais 
Europeias, 2002). Os métodos e as defini-
ções são descritos nos relatórios dos in-
quéritos sobre a formação profissional 
contínua (CVTS) efectuados em 1994 
(respeitante a 1993,CVTS1) e 2000/2001 
(respeitante a 1999, CVTS 2) e nos relató-
rios dos inquéritos comunitários sobre a 
população activa (EF). Encontram-se nos 
dois casos descrições incompletas e nem 
sempre claras das características da reco-
lha de dados relativos às actividades de 
formação (Betriebliche Weiterbildung 
1999, 2003; La formation pour les jeunes, 
1997; Nestler et al., 2002; The European 
Union labour force survey, 2003), resumi-
dos abaixo.

Em comparação com a definição abaixo 
apresentada, a qual limita a formação às 
actividades formais de formação, o termo 
“formação”, tal como é utilizado pela Eu-
rostat, engloba um conjunto heterogéneo 
de actividades formais e informais de de-
senvolvimento (La formation pour les 
jeunes, 1997, p. 85 e 102); The European 
Union labour force survey, 2003, p.51 e 
90). Não se pode dizer exactamente se a 
formação é definida da mesma maneira 
nos CVTS e nos EFT; com efeito, parecem 
existir diferenças notáveis. Este facto pode 
causar problemas básicos respeitantes à 
validade da avaliação da própria formação 
formal e da validade das comparações de 
dados relativos às actividades de formação 
nas estatísticas da Comissão.

Os CVTS consideram apenas as activida-
des de formação financiadas pelas empre-
sas para os seus empregados, por isso, o 
uso do termo formação profissional (Nes-
ter e Kallis, 2002) ou em alemão Berufs-
bildung (Comissão Europeia, 1997) parece 
discutível e equívoco. Em 2003, operou-se 
uma mudança nas publicações de língua 
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alemã (Betriebliche Weiterbildung, 1999, 
2003; Estatísticas Sociais Europeias, 2002) 
com a passagem ao termo mais descritivo 
de betriebliche Weiterbildung, que se pode 
traduzir de forma pouco correcta como 
“formação profissional na empresa” ou 
mesmo por “formação no local de trabalho 
(on-the-job training). O termo “profissio-
nal” que corresponde ao alemão beruflich, 
poderia ser interpretado como um termo 
geral englobando entre os diversos tipos de 
formação, a formação na empresa. Têm 
grande importância as actividades organi-
zadas pelos interessados (e financiadas pe-
los próprios ou por outras instituições), que 
não se enquadram no conceito aplicado nos 
CVTS. Os EFT incluem os dois tipos de 
formação profissional contínua e, a este 
respeito, fornecem mais informação.

Os CVTS consideram o curto período de 
um ano e os LFS consideram apenas o pe-
ríodo de referência muito curto das activi-
dades de formação realizadas nas quatro 
últimas semanas.

Os CVTS consideram horas de formação 
as horas de trabalho remuneradas consa-
gradas a uma ou mais actividades de for-
mação durante o período de um ano. Os 
dados são fornecidos pelos empregadores. 
Os EFT, pelo contrário, analisam as decla-
rações que são subscritas pelos indivíduos 
entre os 15 e 64 anos. Os EFT consideram 
apenas uma actividade de formação, o 
curso mais longo em horas, mesmo se ti-
verem sido realizados duas ou mais. O 
enfoque está no “número habitual de ho-
ras” de uma actividade numa semana nor-
mal dessa actividade. É excluído o tempo 
dedicado à formação em casa, mesmo que 
se trate de uma forma de aprendizagem 
extremamente eficaz.
Os CVTS cobrem apenas as empresas, 
principalmente as que empregam dez ou 
mais pessoas, compreendendo os proprie-
tários que aí trabalham (Betriebliche Wei-
terbildung, 1999, 2003). Por outro lado, o 
relatório Key Data on Vocational Training 
in the European Union (Comissão Euro-
peia, 1997) inclui nos resultados dos 
CVTS também os resultados EFT relati-
vos a trabalhadores independentes do gru-
po etário dos 30 aos 59 anos. Importa notar 

que os EFT (The European Union labour 
force survey, 2003, p.51) fornecem um qua-
dro sem dúvida mais completo das activi-
dades de formação na União Europeia, 
porque estão ali incluídos todos os segmen-
tos do mercado de trabalho. Além disso, 
também todas as actividades de formação 
parecem estar incluídas, quer estejam ou 
não relacionadas com o emprego actual ou 
futuro do inquirido, em conformidade com 
a CITE (Classificação Internacional Tipo 
da Educação – Unesco, 1997).

Os CVTS avaliam a duração individual das 
actividades de formação em horas de traba-
lho (não em horas de formação). Os dados 
são apresentados sob a forma de diversas 
taxas (La formation pour les jeunes, 1997; 
Nestler et al., 2002), assim como de dados 
médios sobre as horas de formação indivi-
dual (Betriebliche Weiterbildung,, 2003). 
As horas de formação profissional auto-fi-
nanciadas e organizadas de maneira autó-
noma pelos trabalhadores não são tomadas 
em consideração nos dados dos CVTS. Os 
EFT, pelo contrário, (The European Union 
labour force survey, 2003) englobam todos 
os tipos de horas de formação, mas unica-
mente no decurso das quatro semanas pre-
cedentes e para uma única actividade.

Em resumo, as diferenças quanto à defini-
ção de formação, as distinções no que res-
peita aos períodos de referência, a não in-
clusão de todas as actividades de formação 
e a selecção das amostras de indivíduos 
considerados, tanto mais quanto estes fac-
tores ocorrem em combinações diversas, 
resultam no falsear do cálculo das activi-
dades de formação. Tem-se a impressão 
que a Comissão Europeia avalia as suas 
actividades a partir de um conceito de 
cultura de formação que é típico da própria 
Comissão Europeia, do sector do serviço 
público em geral, das organizações de lo-
bby ou das grandes empresas do sector fi-
nanceiro e da produção que possuem ser-
viços bem organizados e actividades siste-
máticas de desenvolvimento do pessoal e 
da formação. Parece existir pouco apreço 
pelas organizações e pelos trabalhadores 
menos privilegiados: microempresas, tra-
balhadores independentes, desempregados 
e mulheres temporariamente fora do mer-
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cado de trabalho (por exemplo por razões 
familiares), que estão frequentemente 
numa situação financeira lamentável, mal 
organizados, discriminados e expostos a 
uma falsa concorrência. Muitas vezes fi-
nanciam eles próprios a sua formação e 
frequentam-na durante os seus tempos li-
vres. Embora a maioria das empresas 
(Schmiemann, 2002) e dos cidadãos da 
Europa pertençam a estas categorias, pare-
ce que o que prevalece quando se conduz 
um inquérito é um modo de pensamento 
selectivo que conduz a aplicar por toda a 
parte os critérios específicos de uma mino-
ria privilegiada. Mesmo exercícios como 
os inquéritos EFT que consideram todas as 
categorias do mercado de trabalho e todas 
as actividades de formação, não ficam 
menos sujeitos às diversas fragilidades já 
descritas, sendo apresentados de maneira 
hesitante e a sua acessibilidade insatisfató-
ria. O problema é a falta de um método 
geral de avaliação das actividades de for-
mação que seja adaptado à cultura de for-
mação da maioria não privilegiada. Evi-
dentemente, um tal método universal de-
veria ser também totalmente aplicável à 
categoria privilegiada e assim permitir 
comparações válidas do comportamento 
da formação para todas as categorias de 
indivíduos e de organizações.
As definições e os processos de avaliação 
da OCDE, descritas em detalhe num manu-
al (Manual for better training statistics, 
1997), fornecem uma outra definição de 
formação que diverge manifestamente das 
da Comissão Europeia. Uma das diferenças 
está em que, num estudo sobre o ensino e a 
formação, a OCDE considerou “até três 
cursos de formação, frequentados durante 
os doze meses precedentes” (O’Connell, 
1999).

O Instituto Australiano de Estatística usa 
uma terminologia e um procedimento de 
avaliação altamente desenvolvidos (Mea-
suring Learning in Austrália, 2003), mas 
limitados quanto aos objectivos persegui-
dos. A compilação cobre um máximo de 
quatro actividades de formação (em lugar 
da sua totalidade), o período de um ano é 
muito curto tendo em conta a fragmenta-
ção da cultura de formação das diferentes 
categorias (sectores, pequenas empresas, 

mulheres) e observam-se algumas delimi-
tações discutíveis do termo “aprendiza-
gem”  no que respeita à aprendizagem 
formal, não formal e incidental (ou ocasio-
nal). Por outro lado, o termo “formação” 
permanece vago. Quando se utiliza a defi-
nição para fins de comparação, constata-se 
que se trata manifestamente de uma com-
binação de formação formal e não formal 
(ver acima). Este carácter misto pode ter 
uma influência distorsiva quando se pro-
curam resultados válidos respeitantes ape-
nas às actividades de formação formais.

As estatísticas oficiais da Alemanha 
(BMBF, 1998; Kuwan et al., 1996; Pan-
nenberg, 1995) e da Áustria (Beruflliche 
Fortbildung, 1992; Zeidler, 1990) são 
particularmente relevantes, porque o cor-
rente estudo foi levado a cabo nestes paí-
ses. Estas estatísticas, como os procedi-
mentos discutidos anteriormente, mos-
tram, no que respeita à avaliação das acti-
vidades de formação (Langer et al., 2000-
2001), desvantagens específicas que são 
discutidas no resumo que se segue. Con-
vém sublinhar, que um simples relato de 
eventos (participações) sem registo de 
unidades de tempo, como horas e dias, é 
insuficiente.

A comparação destes procedimentos de ava-
liação da formação por organizações nacio-
nais ou supranacionais, que são da maior re-
levância para as questões aqui tratadas, pri-
meiro, revela diferenças em definições e 
processos e, segundo, mostra que não satis-
fazem aos requisitos especificados:

a) as definições de formação, tal como são 
fornecidas pelas cinco organizações, 
são questionáveis a vários níveis e dife-
rem umas das outras, de modo que 
quaisquer comparações internacionais 
são inválidas. Além disso, as compara-
ções nacionais entre sectores industriais 
ou categorias do mercado do trabalho 
podem ser afectadas por variações dos 
processos de formação devidos a dife-
rentes culturas;

b) os procedimentos são insuficientes para 
efeitos de comparação e de pesquisa 
científica porque:
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q adoptam uma perspectiva unilateral, 
centrada na formação bem organizada 
(o sector privilegiado). Para os restantes 
sectores (quantitativamente muito sig-
nificativos), o quadro da participação na 
formação pode ser distorcido por um 
registo muito limitado das actividades 
(quatro semanas, um ano), o que repre-
senta um problema particular nos secto-
res industriais e nos segmentos da popu-
lação onde a participação na formação 
não é frequente. Acresce a limitação do 
período tomado como referência não 
levar em conta os efeitos a longo prazo 
da formação;

q o registo limitado das actividades 
pode distorcer o quadro da participa-
ção na formação de duas maneiras: a) 
pode cobrir apenas uma actividade, ou 
então um máximo de três ou quatro 
actividades no período de referência; 
b) pode cobrir apenas as actividades de 
formação desenvolvidas durante o 
tempo de trabalho (como sucede nos 
inquéritos CVTS). Contudo, todo o 
conjunto da actividade de formação é 
relevante se tivermos em conta os res-
pectivos efeitos.

q o procedimento de selecção, por 
exemplo, de apenas os desempregados, 
ou apenas as empresas que empregam 
dez pessoas ou mais;

Importa também realçar os problemas es-
pecíficos destes dados nacionais e supra-
nacionais relativos à formação. A disponi-
bilidade de dados em geral e de micro – 
dados, em particular, pode ser limitada por 
preocupações de confidencialidade infor-
mática. Se estão disponíveis dados relati-
vos à formação, existem normalmente li-
mitações sobre a sua utilização na investi-
gação científica, que coloca questões espe-
cíficas que os inquéritos estatísticos gerais 
não podem considerar.

Finalmente, deve ser sublinhado que a 
correlação de variáveis organizacionais e 
pessoais não é normalmente possível com 
os dados das organizações acima mencio-
nadas, o que em certa medida afecta o 
presente estudo. Uma excepção são os da-

dos dos CVTS, embora o leque de questões 
seja limitado ao assunto da própria forma-
ção e não inclua os dados organizacionais 
gerais da empresa. Assim, este objectivo só 
pode ser atingido, recolhendo nas próprias 
empresas dados que lhes dizem respeito 
(por ex. relativos ao seu desempenho, à sua 
cultura da formação, ao seu posicionamen-
to), assim como os dados relativos aos 
quadros dirigentes e aos trabalhadores.

Revisão da situação

Os grandes investimentos e as numerosas 
actividades levadas a cabo em matéria de 
ensino, da formação e do desenvolvimento 
dos recursos humanos documentam a im-
portância destes temas. Sublinham como é 
imperioso que as estatísticas sejam signifi-
cativas e a investigação coerente, um objec-
tivo importante em si mesmo e uma neces-
sidade, em matéria de investimento no ca-
pital humano, para as escolhas dos deciso-
res políticos, dos organismos públicos e das 
empresas privadas.

Contudo parece evidente que o conheci-
mento da avaliação das actividades de for-
mação é em muitos aspectos insuficiente. O 
significado das estatísticas oficiais é afecta-
do, e é por isso que as estatísticas da União 
Europeia, da Austrália, da Áustria e da Ale-
manha apresentam configurações diferen-
tes, tornando difíceis as comparações entre 
países. Os métodos empregados não carac-
terizam de maneira adequada todos os sec-
tores e todas as categorias da formação, e 
são tão problemáticos que a validade das 
avaliações é discutível. Além disso, a in-
vestigação concentra-se sobretudo nas situ-
ações de formação isoladas, em organiza-
ções que permitem efectuar avaliações es-
pecíficas dos resultados em combinação 
com métodos de inquérito a baixo custo. O 
valor desses resultados específicos de uma 
organização não está à altura das opções, já 
que é praticamente possível em certos ca-
sos obter resultados universalmente válidos 
por meio de métodos adequados.

Este exame da literatura científica mostra a 
existência de um défice de conhecimentos. 
A falta de um método geralmente aceite é 
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manifesta, mesmo em países onde são fei-
tos esforços intensos neste sentido. Uma 
vez que nenhum método existente parece 
adequado para atingir os objectivos dese-
jados, convinha desenvolver um novo 
método. Contudo, os dados estatísticos 
públicos não permitem o ensaio de hipóte-
ses de um tal método, pois não cobrem 
certas variáveis essenciais que influen-
ciam a dimensão ou o êxito das activida-
des de formação.

Desenvolvimento de um 
novo método para a 
avaliação das actividades 
de formação

A partir de uma distinção entre os termos 
“formação”, “ensino” e “desenvolvimento 
pessoal” (ou “aprendizagem”) introduzi-
mos o termo “TrainingActivityDegree”ou 
“Grau de Actividade de Formação” (que 
designaremos pelo seu acrónimo inglês 
TAD, precisando-o ainda por termos que 
designam as taxas de actividade de ensino 
e de desenvolvimento, e apresentando em 
seguida pormenores técnicos sobre a sua 
avaliação, a sua representação, uma suges-
tão de categorização e as principais aplica-
ções deste novo indicador.

Definição e delimitação 
do termo “formação”

Os termos “ensino”, “formação” ou “desen-
volvimento” (no contexto da aprendiza-
gem) são por vezes usados como termos 
intermutáveis, por vezes com diferentes ace-
pções, por exemplo, quando os termos 
“ensino”, ou “formação” são utilizados 
para englobar os outros (por ex. Go, 1996; 
Tessaring, 1999; Torkildsen, 1992). Actu-
almente, o termo “desenvolvimento” ou 
“desenvolvimento pessoal” é usado como 
um termo global, podendo representar to-
dos os processos de desenvolvimento desde 
o início da vida (mesmo antes do nascimen-
to). Pode ser subdividido em desenvolvi-
mento formal, na escola ou em cursos de 
formação organizada, e em desenvolvimen-
to informal tal como a aprendizagem quoti-

diana ou a aprendizagem informal, para a 
qual encontramos por vezes na literatura o 
termo “desenvolvimento não formal” 
(Bjørnåvold, 2001; Tessaring, 1998 Vol. II 
e 1999). A investigação que estamos a fazer 
sobre a formação profissional de adultos 
requer uma distinção entre diferentes acti-
vidades de desenvolvimento. Um substituto 
para o termo “desenvolvimento” é o termo 
“aprendizagem” (“learning”), tal como é 
utilizado pelo Gabinete Australiano de Es-
tatística (Measuring Learning in Australia, 
2003), que é muito semelhante, e acentua a 
característica da actividade consciente.

Esta delimitação das noções de formação e 
de actividades de formação em relação a 
outras actividades de desenvolvimento é 
necessária, porque exerce uma influência 
decisiva sobre o valor do grau de activida-
de de formação (TAD). Para além da deli-
mitação do termo formação, o modo de 
calcular o período de observação das acti-
vidades de formação e a escolha das acti-
vidades (por exemplo, a formação relativa 
a contextos específicos como a profissão, 
a organização, a indústria) são factores 
que exercem uma importante influência 
sobre o valor do TAD.

É importante notar que termos como “for-
mação”, “formação permanente”, “forma-
ção contínua” ou aprendizagem perma-
nente” são aqui usados como sinónimos.

O ensino é uma actividade formal de de-
senvolvimento, que cobre o ensino geral e 
profissional de crianças e adolescentes. 
Visa a aquisição fundamental sistemática 
de qualificações para um emprego (com-
petências especiais, conhecimentos, expe-
riência) e pode dar lugar a um diploma ou 
um título formais. É em geral muito orga-
nizado e tem lugar em institutos (colleges) 
técnicos, escolas profissionais e universi-
dades. Normalmente o ensino constitui a 
ocupação principal do indivíduo, com em-
prego a tempo parcial ou sem emprego 
durante esse período. Uma outra caracte-
rística do ensino relativamente à formação 
é que tem lugar em meios-dias ou dias, 
durante um período de pelo menos cinco 
meses mais ou menos consecutivos. Se, 
contudo, as actividades de ensino têm lu-
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gar paralelamente à actividade profissional 
(por exemplo três horas uma ou duas vezes 
por semana) e não conduzem a um certifi-
cado formal, fala-se então, mesmo que a 
actividade em questão dure vários anos, 
em formação permanente e não em ensino 
profissional de base. Um exemplo típico 
desta fórmula é um esquema italiano onde 
cursos de duas horas por semana são mi-
nistrados durante um período prolongado 
(por exemplo, durante vários anos).

A formação contínua é uma actividade for-
mal de desenvolvimento, tal como o ensino 
e apresenta em regra as principais caracte-
rísticas seguintes: é organizada de maneira 
mais ou menos sistemática e formal, dirigi-
da por um formador, com duração curta a 
média, conduzida paralelamente a uma ac-
tividade remunerada ou durante períodos 
de desemprego. Pode ter lugar em organis-
mos de formação ou em empresas, ou mes-
mo através de uma viagem de estudo. Usu-
almente, decorre a seguir ao ensino obriga-
tório, mas não necessariamente, já que a 
formação pode ser utilizada também para o 
desenvolvimento de capacidades elementa-
res (estritamente definidas) em trabalhado-
res não qualificados chamados a desempe-
nhar uma tarefa específica. Em resumo, a 
formação contínua na sua acepção usual, 
nas regiões de expressão germânica serve 
para consolidar, ampliar e renovar os conhe-
cimentos básicos, a preparar-se para obter 
novas qualificações, e para desenvolver no-
vas competências específicas para áreas de 
trabalho estritamente definidas.

O desenvolvimento contínuo informal faz-
se sem formador, fora de um estabeleci-
mento escolar ou de uma entidade forma-
dora e sem organização sistemática (for-
mal). Ocorre, pelo contrário, na vida ou no 
trabalho quotidianos, quer de um modo 
completamente inconsciente quer mais in-
tencional (por exemplo, estudo da literatu-
ra científica) e, por conseguinte, é frequen-
temente um produto secundário do traba-
lho e das actividades de tempos livres. As 
actividades de desenvolvimento informal 
incluem a utilização dos media, materiais 
de auto-estudo, aprendizagem no local de 
trabalho com possíveis instruções ou aju-
das de colegas ou supervisores, visitas a 

exposições, participação em conferências, 
viagens “com olhos abertos”, ou até uma 
mudança de empresa e de ocupação. Pode 
também ocorrer de acordo com um esque-
ma de aprendizagem autodidacta, mais di-
rigido, o qual, contudo, difere claramente 
dos esquemas organizados de aprendiza-
gem autónoma ou de formação contínua, 
como os cursos por correspondência.

Esta delimitação é necessária e útil, mas se 
considerarmos a diversidade potencial das 
actividades de desenvolvimento, é impos-
sível traçar para cada caso uma fronteira 
nítida entre as actividades de desenvolvi-
mento formais e informais. As transições 
são fluidas e torna-se por vezes necessário 
fixar a classificação. Pode observar-se 
uma tendência que se afasta do ensino e da 
formação nas instalações da empresa e fa-
vorece uma aprendizagem integrada no 
local de trabalho. Assim, de futuro, as aca-
demias, os organismos de formação contí-
nua, etc. terão provavelmente de conside-
rar um misto crescente de ensino, forma-
ção contínua e de desenvolvimento infor-
mal que muitas vezes terão lugar no local 
de trabalho. De igual modo, o ensino a 
distância e a auto aprendizagem sistemáti-
ca (informatizada) deverão aumentar e, 
consequentemente, ser cuidadosamente to-
madas em consideração como factores que 
vão ter influência no desenvolvimento das 
qualificações. Estes desenvolvimentos es-
batem significativamente a fronteira entre 
formação contínua e actividades de desen-
volvimento informal. As características 
“actividade organizada” e “orientação por 
um instrutor “permitem, contudo, na maior 
parte dos casos, uma delimitação sem am-
biguidade.

Definição operacional do 
termo “TrainingActivity-
Degree”

O grau da actividade de formação (Training 
ActivityDegree, TAD) é definido como 
sendo o total das actividades de formação 
contínua durante um período limitado (por 
exemplo cinco anos). Assim, se a unidade 
de actividade é medida em dias e a unida-
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de de duração em anos, o TAD é a “média 
dos dias de formação por ano” (Langer et 
al., 2001b), calculada do modo seguinte: 
unidades de actividade (dias) divididas por 
unidades de duração (anos). Como se pode 
ver, a fórmula pode ser usada para combi-
nações diversas das variáveis “tempo” da 
unidade de actividade (horas, dias) e da 
unidade duração (meses, anos). 

Para a primeira utilização dos dados TAD 
apresentada abaixo, a unidade de activida-
de é o dia. Uma vez que o carácter limita-
do e vago da memória constitui um obstá-
culo significativo à recolha de dados co-
brindo períodos prolongados como os 
anos, o objectivo é evitar uma falsa exacti-
dão usando unidades dia em vez de unida-
des hora. Na recolha de dados, foram esta-
belecidos meios-dias e dias completos 
como unidades de cálculo (0,5 dias; 1,0 
dias; 1,5 dias; etc.), onde as unidades 
meios-dias são quatro horas (com uma 
margem entre 1 a 5 horas) e as unidades 
dia são oito horas (margem de 6 a 10 horas 
desde que completadas no mesmo dia). 
Convém notar que as observações empíri-
cas se situam na maior parte dos casos em 
cerca de quatro horas e entre sete a oito 
horas (para mais pormenores ver Langer et 
al., 2001b). Quando uma unidade de for-
mação é especificada desde a origem em 
horas, por exemplo 120 horas, então o 
factor “8” é usado no cálculo das unidades 
dias, neste caso 15 dias. O factor “8” seria 
também usado para uma conversão de va-
lores TAD entre unidades dias e horas.

O período de observação, representado 
pela unidade de duração, pode variar. No 
estudo em questão, que respeita à forma-
ção contínua dos trabalhadores de hotela-
ria na Alemanha e na Áustria, o período de 
observação foi definido como tendo início 
aos 18 anos ou então à saída do ensino 
profissional, caso este fosse concluído 
com uma idade superior. Para o período de 
observação foram seleccionadas várias 
variáveis, incluindo o “período total de 
relevância ou de incidência” (trp). Na prá-
tica, o período total de relevância pode 
estender-se até 50 anos, cobrindo a totali-
dade do período potencial de formação no 
decurso da vida activa.

Qualquer decisão relativa ao período de 
observação deve ser precedida de uma 
análise das vantagens e dos inconvenien-
tes de cada escolha. Um período de um 
ano requer uma precisão relativamente 
elevada nas declarações das pessoas inter-
rogadas contudo é; muito curto e só deve 
ser escolhido em situações que represen-
tem um alto nível geral de formação numa 
organização ou numa indústria. Mesmo 
nestes casos a probabilidade de uma dis-
torção devido a um erro pode ser elevada. 
Na indústria do turismo, tradicionalmente 
caracterizada por um fraco nível de parti-
cipação na formação e frequentes inter-
rupções de vários anos (talvez porque a 
necessidade de uma formação não se 
apresenta como urgente), convém privile-
giar períodos de referência de 5 ou 10 
anos, ou mesmo usar o período de inci-
dência total, mesmo quando são de espe-
rar dados relativamente inexactos relati-
vamente à frequência e à duração das di-
versas actividades e formação. Por outro 
lado, põe-se a questão de saber qual a in-
cidência que as actividades de formação 
que tiveram lugar, por exemplo há 15 
anos, podem ter num modelo que usa o 
TAD como variável dependente para de-
terminar o comportamento da formação 
actual. Num tal modelo, a idade desempe-
nharia também um papel importante como 
factor explicativo.
A selecção das actividades de formação 
para a medição do TAD depende geral-
mente do objectivo do estudo ou das esta-
tísticas a calcular. Por exemplo, a partici-
pação em cursos obrigatórios pode ser 
excluída, se o objecto do estudo for o 
TAD relativo às atitudes e aos factores 
relativos à situação dos indivíduos. Em 
contraste, os cursos obrigatórios devem 
ser incluídos se o objecto do estudo for o 
efeito da formação sobre o salário em 
função do TAD, ou uma correlação entre 
o TAD e a carreira (Riley and Ladkin, 
1994). Um outro critério de selecção é o 
tema das actividades de formação que 
pode ser limitado, por exemplo, à activi-
dade profissional actual, à organização da 
sua empresa, à indústria, ou a quaisquer 
actividades de formação que tenham tido 
lugar durante todo o período de observa-
ção relevante.
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Cálculo do Training-
-ActivityDegree (TAD)

O cálculo do TAD pode ser 
demonstrado a partir da sua 
primeira aplicação

As questões concretas que se seguem, visan-
do avaliar o grau da actividade de formação 
(TAD) fizeram parte de um extenso questio-
nário, precedido por uma definição de “for-
mação contínua”, que a restringe ao ensino 
obrigatório e às actividades de desenvolvi-
mento informais. A partir daí, os inquiridos 
eram convidados a especificar num quadro 
“as actividades pessoais de formação contí-
nua efectuadas até ao presente”, isto é, as 
actividades efectuadas desde o termo do en-
sino obrigatório até à data do inquérito.

As declarações sobre as actividades de for-
mação foram recolhidas através de extensos 
interrogatórios, que concedem tempo sufi-
ciente para a entrevista. Foram tomadas em 
consideração as actividades de formação 
específicas da profissão então exercida e as 
actividades de formação contínua para acti-
vidades anteriores, ou futuras, não relacio-
nadas com o sector da hotelaria ou da res-
tauração. As questões seguintes não forne-
ceram somente informações importantes 
sobre os aspectos parciais das actividades 
de formação, mas serviram também como 
auxiliares da memória para os entrevistados 
durante o processo de recolha de dados.

(a) actividades de formação: objecto e or-
ganização das medidas de formação 
(por exemplo, iniciação individual no 
posto de trabalho, curso em grupo);

(b) entidade formadora e lugar da formação 
(nome do formador, locais de formação, 
hotel, etc.);

(c) razão da formação (obrigatória para a 
profissão, necessidade de um certifica-
do, interesse, etc.);

(d) datas das actividades de formação (se 
possível: dia/mês/ano) e duração de ca-
da actividade (horas, dias, semanas, 
meses);

(e) outros aspectos ligados ao tempo (dias 
da semana, hora do dia);

(f) avaliação grosseira do custo/benefício 
das actividades individuais de forma-
ção e do efeito do incentivo à futura 
participação nos cursos.

A média de dias de formação por ano é cal-
culada a partir de respostas relativas ao as-
pecto “tempo” (d) e ao número de anos rele-
vantes. O cálculo pode ser ilustrado pelo 
exemplo que se segue de um período máxi-
mo de referência de cinco anos entre 1998 a 
2002 para medidas de formação específicas, 
sendo o entrevistado um cozinheiro (estudo 
efectuado em Janeiro de 2003):

O resultado é um total de nove dias de for-
mação obtidos em cinco anos, dando um 
TAD de 1,8. São aceites pequenos ajusta-
mentos tais como a conversão de dias de 7 
ou 8,5 horas em dias padrão de 8 horas.

Categorização, 
representação e 
aplicação do 
TrainingActivityDegree

Os dados do TAD têm uma escala de va-
riação por intervalo e servem para ser uti-

 Resultado respeitante aos aspectos do “tempo”, rubrica d):
 total por actividade        

anos actividades e duração das actividades (dias, horas por dia) em unidades dia

1998
um curso de cinco dias sobre a alimentação saudável,
cerca de 8 horas por dia

5,0

1999
um meio-dia (quatro horas) de instrução 
no local de trabalho sobre higiene industrial

0,5

2000 nenhuma actividade 0

2001

um curso de um dia sobre pastelaria vienense (7 horas)

um curso de três dias sobre a gestão de recursos humanos, de 
dois dias de cerca de 8,5 horas e uma de quatro horas

1,0

2,5

2002 nenhuma actividade 0

       número de anos : 5                               total de dias de formação:  9,0

cálculo: 9,0 / 5 = 1.8                                                    dias de formação por ano (TAD) = 1,8
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lizados em análise estatística. Contudo, 
para representações em tabelas ou gráficos 
é necessária uma categorização por carac-
terísticas individuais agrupadas em escalas 
ordinais. A primeira etapa da constituição 
de categorias consiste numa análise da 
distribuição dos dados. Foram fornecidas 
indicações aproximadas através de ensaios 
em vários sectores e entrevistas piloto. 
Esta distribuição revelou grandes diferen-
ças, por exemplo, entre o sector financeiro 
e o sector da hotelaria. Por outro lado, os 
dados TAD deste último sector apresen-
tam um grande espectro de observações 
começando por uma grande concentração 
no intervalo entre 0 e 3,5, e diminuindo as 
frequências para valores à volta de 10 e 
mais, tendo sido registados em casos pon-
tuais valores entre 30 e mesmo 40 dias de 
formação em média por ano (Langer et al., 
2001a; Langer et al., 2002a).

O número relativamente baixo de activida-
des de formação na indústria da hotelaria 
impunha a fixação de graus de amplitude 
restrita nas categorias de fraca actividade e 
de graus de amplitude crescente em corre-
lação com a diminuição da frequência. 
Este escalonamento é também baseado na 
hipótese (Langer et al, 2001b) de que se a 
distribuição dos dados do TAD está con-
centrada em zero ou em valores próximos 
de zero, gradações mais finas podem ser 
explicadas por certas configurações de 
factores de influência, enquanto que, para 
um TAD cada vez mais alto, a largura da 
categoria TAD adequada, pode ser atribu-
ída menos a configurações de factores de 
influência exógenos gerais do que à coin-
cidência de factores individuais.

O número de categorias irá depender de 
diversos factores como a dimensão da 
amostra, a distribuição de dados TAD es-
pecíficos, os objectivos do estudo, e uma 
dimensão aceitável para a apresentação 
dos dados. Foi desenvolvido um sistema 
de dez categorias para constituir um mo-
delo geral (Langer et al., 2001b). Tal como 
sucedia no projecto em questão, se ocorrer 
um grande número de valores TAD baixos 
e ocorrerem muito poucos valores eleva-
dos, é necessário reduzir o leque de cate-
gorias, por exemplo, reagrupando as cate-

gorias de valores mais elevados. No 
exemplo aqui apresentado, foram defini-
das sete categorias, que abrangiam desde a 
categoria 1, onde o TAD é igual a zero 
(pessoa inactiva) = 0 dias/ano, até à cate-
goria 7, onde o TAD vai de bastante eleva-
do a muito elevado = 10,0 dias/ano ou 
mais. Este sistema de sete categorias foi 
empregado para a apresentação dos dados 
na figura 1 e um sistema de 4 categorias é 
apresentado no quadro 1 (ver abaixo).

Sendo o TAD um rácio que pode compor-
tar numerosas especificações, é necessário 
utilizar acrónimos e abreviaturas para tor-
nar clara a apresentação, isto é, para a es-
pecificação do período de observação (5 
ou 10 anos, período total de relevância ou 
“total relevant period”=trp):

Versão1: TAD5      TAD10    TADtrp

Versão 2: TAD - 5  TAD - 10  TAD - trp

Podem-se formular especificações adi-
cionais de acordo com os objectivos teóri-
cos e empíricos, tais como:

q indivíduo (ind) ou organização, tipo 
empresa ou outra (org);

q sector, como seja a indústria, ramo, pro-
fissão, etc., com a respectiva especificação 
(por exemplo, sector financeiro = fin, sec-
tor público = pub, sector do turismo = 
tou;

q especificação do país (abreviatura inter-
nacional), por exemplo UK, US, D, A.

Alguns exemplos práticos de combinações 
de especificações:

-TAD10, org, US ou TAD-10/org/US

-TAD3, ind, fin, uk   ou  TAD-3/ind/fin/UK

No estado actual da investigação (Langer 
et al, 2001b), podem descrever-se três 
aplicações principais para o TAD:

q levantamento estatístico de actividades 
de formação que permita uma análise 
comparativa, por exemplo entre países; 



Cedefop

74

FORMAÇÃO PROFISSIONAL Nº 30 REVISTA EUROPEIA

Cedefop

75

FORMAÇÃO PROFISSIONAL Nº 30 REVISTA EUROPEIA

variável explicativa ou dependente em 
modelos explicativos (Bernini et al., 1999; 
Langer et al., 2001a; Langer et al., 2001b; 
Langer et.al, 2001d); outras aplicações es-
tatísticas;

q avaliação do êxito dos investimentos na 
formação ao nível meso ou macro de in-
dústrias e países;

q avaliação de indivíduos (ou de grupos) 
no processo de recrutamento, em relação 
ao desempenho no local de trabalho ou ao 
êxito dos investimentos na formação ao 
nível micro (gestão dos recursos humanos 
nas organizações).

Apresentamos a seguir aplicações do TAD 
às estatísticas, às comparações e para a 
verificação de hipóteses.

Metodologia empírica

Os dados deste estudo foram recolhidos no 
contexto de um projecto de grande enver-
gadura envolvendo a recolha e a análise de 
dados transnacionais relativos à indústria 
do turismo nos Alpes da Áustria e da Ba-
viera, centrado sobre o volume das activi-
dades de formação e a explicação das va-
riações dessas actividades de formação.

Montagem e amostragem

O processo de investigação empírica com-
preendeu quatro fases consecutivas (ver 
pormenores em Langer et al., 2001a; Lan-
ger et al., 2001b): entrevistas de peritos 
(cerca de 5 por país), entrevistas piloto com 
empresários e empregados (cerca de 25 por 
país), uma pequena amostra exploratória 
(cerca de 100 entrevistados por país) e uma 
grande amostra final (cerca de 430 entrevis-
tados por país).

Os resultados desta primeira aplicação do 
TrainingActivityDegree (TAD) provêm de 
uma amostra exploratória por quotas. Esta 
abordagem bem aceite bastou para chegar a 
uma primeira avaliação coerente, sem pre-
tender obter resultados estatísticos repre-
sentativos. Uma amostra aleatória é possí-
vel no segmento dos empresários, mas o 

segmento dos empregados tem falta de da-
dos devido à legislação europeia em maté-
ria de confidencialidade. Até o método das 
quotas conhece limitações quando aplicado 
ao sector hoteleiro (para os problemas das 
estatísticas do turismo ver também Latham, 
1989), porque os dados relativos à popula-
ção são restritos devido à insuficiência dos 
registos estatísticos. As quotas de popula-
ção necessárias devem ser calculadas com 
base em várias fontes. Também surgem 
problemas estatísticos devido às flutuações 
sazonais, que são típicas deste sector, bem 
como a data de referência (o número de 
trabalhadores varia de maneira significati-
va, conforme a data de recolha dos dados 
ocorre na estação alta ou fora dela).

Participaram na amostra por quotas 217 
trabalhadores de pequenas empresas de ho-
telaria (casas de hóspedes –“Bed and Break-
fast”-, pensão, hotel) no Verão de 1998, 
com 103 entrevistados na Áustria (42 traba-
lhadores, 41 empresários, 20 micro-empre-
sários) e 114 na Baviera (37 trabalhadores, 
53 empresários, 24 micro-empresários). Na 
amostra os assalariados estavam ao serviço 
dos empregadores (a maior parte são pares 
constituídos por um empregador e um traba-
lhador). Estes empregadores são gestores- 
ou empresários (ou em alguns poucos casos 
gerentes dependentes). Com um número de 
trabalhadores a tempo inteiro entre 2 e 49. 
Os microempresários são gerentes proprie-
tários com não mais de um trabalhador. Es-
tas categorias são tratadas como 3 amostras, 
em que cada uma corresponde pela idade e 
pelo sexo aos dados de conjunto da popula-
ção considerada (cerca de 60% de mulheres 
no total). Estes três exemplos são em certos 
casos representados em conjunto na mesma 
categoria da amostra total. Esta poderia re-
presentar com as quotas respectivas das di-
ferentes categorias, “a população activa do 
sector hoteleiro”. Esta hipótese não é contu-
do válida, porque a relação dos dados demo-
gráficos com os dados das quotas difere 
largamente em cada uma das três categorias 
profissionais, isto é, há na realidade, muitos 
mais trabalhadores do que empresários, mas 
não na amostra. De um modo geral, o signi-
ficado dos resultados é limitado aos entre-
vistados que a amostra contém (Langer et 
al., 2001a).
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Trabalho de campo

A recolha dos dados foi efectuada através 
de entrevistas frente a frente com um ques-
tionário conduzido por entrevistadores al-
tamente qualificados, o que contribuiu 
para a baixa taxa de recusa, primeiro, por-
que os entrevistados da indústria do turis-
mo preferem uma entrevista pessoal abran-
gente em lugar de preencherem eles pró-
prios um questionário e, em segundo lugar, 
porque esta fórmula permitiu esclarecer as 
questões, assegurando assim respostas de 

alta qualidade. O processo de amostragem 
e de recolha de dados foi objecto de um 
controlo de qualidade externo autónomo, 
que confirmou o alto nível de qualidade 
(Langer et al, 2001a).

Análise estatística

Um outro aspecto metodológico é o da aná-
lise estatística dos resultados da amostra-
gem por quotas, que seguiu o princípio da 
análise exploratória de dados (EDA). Os 
dados do TAD, sendo de escala de variação 
por intervalo, não seguem uma distribuição 
normal, mas uma distribuição F. Por esta 
razão, só podem ser utilizados métodos não 
paramétricos na pesquisa de diferenças e de 
correlações.

Resultados

O exame dos dados constituía um objectivo 
principal do projecto considerado, porque 
até então não existiam senão elementos va-
gos. Convém referir que fontes anteriores, 
entre as quais estatísticas oficiais e os resul-
tados de diversos estudos (Boer et al., 1997; 
A formação para os jovens, 1997; Langer, 
1988a) Schmidt, 1996; Zeidler, 1990), indi-
cavam, de um modo geral, um fraco nível 
de actividades de formação profissional 
entre os empregadores e os trabalhadores 
das pequenas empresas de turismo.

Os dados são apresentados em parte sob 
forma de diagrama e de quadro de dupla 
entrada, onde são ensaiadas as diferenças 
das características para os atributos “país”, 
“situação no emprego”, “idade” e “sexo”.

Comparações das três categorias de 
emprego em dois países

São utilizados diagramas, uma tabela e 
métodos de ensaio estatísticos para a com-
paração dos resultados obtidos para o TAD 
das diferentes categorias consideradas.

A figura 1 (ver adiante) revela claras dife-
renças do TAD segundo a situação no em-
prego. Encontram-se nos dois países situa-
ções semelhantes, apresentando os traba-
lhadores e os pequenos empresários uma 
elevada percentagem da resposta “nenhu-

Figura 1

TrainingActivityDegree (TADtrp) ou grau de 
actividade de formação de três segmentos do 
sector da hotelaria na Áustria e na Alemanha

Amostra: 214 casos; nenhum caso em falta; percentagem (%) de casos válidos; TAD em número médio 
de dias por ano;

Fonte: Lange et al., 2001a e 2002a (projecto LEONARDO Necessidades de formação no turismo; inqué-
rito exploratório 1998).
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ma actividade”; na Alemanha este valor é 
superior a 50 %. A categoria dos emprega-
dores apresenta um número de respostas 
“nenhuma actividade” nitidamente inferior. 
Na maior parte dos casos demonstram cons-
tituir a categoria mais activa.

Os ensaios seguintes obtidos para estes va-
lores TAD nas três categorias de emprego 
no país considerado e nos dois países, con-
firmam a análise visual da figura 1 porque 
apresentam diferenças altamente signifi-
cativas.

Se o nível de significância bilateral for 0,05 
ou superior, este resultado não é suficiente 
para rejeitar a hipótese nula segundo a qual 
as observações são independentes. Tal pode 
ser o caso para as comparações (2) de cada 
uma das categorias de emprego entre os 
dois países. Enquanto o ensaio relativo à 
amostra total (1) nos dois países dá um 
TAD significativamente mais elevado na 
Áustria, podendo a hipótese nula ser prati-
camente rejeitada ao nível 0,01 superior, 
sem dúvida causado pelo aumento da di-
mensão da amostra. Os ensaios para cada 
um dos países (3) fornecem resultados alta-
mente significativos para observações inde-
pendentes na categoria “empregador “ em 
relação ao “trabalhador” em ambos os paí-
ses. Este resultado é válido também para as 
categorias de “empregadores” e dos micro-
empresários na Alemanha, enquanto para 
os outros pares os ensaios não permitem a 
rejeição da hipótese nula.

Categorias de emprego (agrupadas por 
país), por sexo

Frequentemente são referidas diferenças 
nas actividades de formação para os dois 
sexos; por isso, pode-se formular uma hi-
pótese de trabalho segundo a qual as traba-
lhadoras participam menos em actividades 
de formação do que os trabalhadores. Con-
tudo, no sector da hotelaria, a hipótese de 
trabalho relativa ao sexo seria idêntica à 
hipótese em ensaio que afirma não existir 
diferença. (Base de dados; hipótese de en-
saio e método de ensaio, ver lista 1). O 
quadro 1 apresenta os resultados explora-
tórios para o sector da hotelaria na Áustria 
e na Alemanha.

A comparação dos resultados apresenta-
dos no quadro 1, linhas para os grupos fe-
mininos e colunas para os masculinos re-
vela ligeiras diferenças para as diversas 
categorias (e para as percentagens acumu-
ladas – total por linha); este resultado é 
confirmado pelos ensaios.

O ensaio da amostra total (217 entrevista-
dos), agrupada por sexo, apresenta um va-
lor TAD ligeiramente maior de entrevista-
dos masculinos (médias: f=106, m=114). 
Contudo, não sendo a diferença significa-
tiva, a hipótese nula não pode ser rejeitada. 
Estes resultados são semelhantes para as 
últimas categorias num e noutro sexo.

Lista 1
Base de dados: Inquérito exploratório em 1998 (ver acima a descrição) no sector da 
hotelaria com amostras de três categorias de emprego em dois países (A=Áustria, 
G=Alemanha); no conjunto, seis amostras que podem ser reagrupados numa amostra 
total. A maior parte dos entrevistados, aproximadamente 75% do total) tinham termina-
do a escolaridade, por exemplo, em relação ao sistema de ensino austríaco, uma combi-
nação do ensino básico ou primeiro nível do secundário com ensino profissional até três 
anos. Alguns (cerca de 10%, sobretudo de mulheres) tinham completado apenas o ensino 
básico, ou então uma escolaridade secundária e, em alguns casos, mesmo ensinos supe-
riores. Os entrevistados provêm na maior parte de um grupo demográfico com um “nível 
educacional padrão” e uma certa reserva em relação ao ensino, à aprendizagem e ao de-
senvolvimento formais.

Dados: dados da variável TADtrp numa escala de variação relativa (nota: a figura 1 
apresenta estes dados numa escala ordinal); distribuição F;

Hipótese de ensaio: hipótese nula: as médias da população são as mesmas em cada um 
dos grupos independentes ensaiados aos pares;

Método de ensaio: ensaio não paramétrico de diferença mediana, Mann-Whitney, sig-
nificação assintótica, bilateral;

Abreviaturas: A= Áustria, G= Alemanha; p = nível de significância;

Resultados do ensaio:

 (1) amostra total (A) * amostra total (G) p = 0,014
 (2) empregado (A) * empregado (G) p = 0,312
  empregador (A) * empregador (G) p = 0,051
  microempresário (A) * microempresário (G) p = 0,116

 (3) empregado * empregadorp = 0,003 (A) p = 0,007 (G)
  empregado *  microempresáriop = 0,397 (A) p = 0,815 (G)
   empregador * microempresáriop = 0,243 (A)  p = 0,005 (G)
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Discussão

Este artigo procurou descrever o desenvol-
vimento de um método para a avaliação 
das actividades de formação contínua, 
universalmente aplicável, bem como um 
exemplo da utilização deste método na 
estatística e na análise estatística. A des-

crição começa por definir certos termos 
empregados no domínio da formação e do 
desenvolvimento, que conviria estender 
no futuro a uma abordagem multilingue, 
utilizando, por exemplo, mais amplamente 
as actuais normas das publicações do Ce-
defop. Uma distinção clara entre ensino de 
base, formação contínua e desenvolvimen-

Quadro 2

TrainingActivityDegree (TADtrp) ou grau de actividade de formação no sector 
da hotelaria na Áustria e na Alemanha, quadro de entrada dupla por situação 
no emprego, repartido pelo sexo

sexo

situação no emprego

totalempregado empregador
micro-

empresário

homens TADtrp-c4

nenhuma 
actividade
no período

% situação
no emprego

13
52,0%

9
17,6%

6
42,9%

28
31,1%

fraca 
a muito fraca

0,1 a 0,9

% situação
no emprego

6
24,0%

10
19,6%

4
28,6%

20
22,2%

fraca a 
moderada
1,0 a 2,0

% situação
no emprego

3
12,0%

11
21,6%

14
15,6%

média a 
muito elevada

3,0 a 200

% situação
no emprego

3
12,0%

21
41,2%

4
28,6%

28
31,1%

número total em 
percentagem

% situação
de emprego

25
100,0%

51
100,0%

14
100,0%

90
100,0%

mulheres TADtrp-c4

nenhuma 
actividade
no período

% categoria
no emprego

25
47,2%

8
18,2%

15
50,0%

48
37,8%

fraca a 
muito fraca

0,1 a 0,9

% categoria
de emprego

10
18,9%

16
36,4%

4
13,3%

30
23,6%

fraca a 
moderada
1,0 a 2,0

% situação
no emprego

8
15,1%

6
13,6%

2
6,7%

16
12,6%

média a muito
elevada

3,0 a 200

% situação
no emprego

10
15,1%

14
31,8%

9
30,0%

33
26,0%

número total
em percentagem

% situação
no emprego

53
100%   

44
100%

30
100%

127
100%

Fonte: Langer et al., 2001a e 2002a (projecto Leonardo Requisitos de ensino no Turismo, inquérito exploratório. 
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Resultados do ensaio:

Segmentos da amostra total:

- 2 países: A = Áustria,G =Alemanha

- 3 situação no emprego: empregado, empregador,microempresário;

- 2 sexo: f= feminino, m= masculino;

(1)  feminino total * masculino total p = 0,328
(2)   empregado (f) * empregado (m)  p1) = 0,640 (A);   p1) = 0,555 (G)
       empregador (f) * empregador (m) p = 0,236    (A);    p =    0, 964 (G)
       microempre (f)  * microempre.(m) p = 0,437 (A);   p 1) = 0.259 (G)

p1) Nestes casos o programa SPSS devido à baixa frequência das categorias ensaia 
automaticamente com o ensaio EXACT;

to informal representaria um progresso 
importante para a investigação comparada 
internacional, assim como para as estatísti-
cas, que sofrem da utilização de dados não 
comparáveis. Mesmo as comparações es-
tatísticas simples são fortemente afectadas 
pelas diferenças a nível das definições. 
Sendo possíveis variações muito impor-
tantes, não se deveriam ser formuladas hi-
póteses ou modelos explicativos sem uma 
clara definição da variável dependente 
“formação” ou outros parâmetros que me-
dem os seus efeitos, caso contrário o resul-
tado poderia ser muito diferente e não ser, 
nem válido externamente, nem fiável.

Para os modelos analíticos de comporta-
mento ligados à formação contínua, por 
um lado, e ao desenvolvimento informal 
por outro, a delimitação entre estes tipos 
de desenvolvimento é essencial, porque se 
trata de dois elementos essencialmente di-
ferentes cuja relevância pode divergir para 
os diferentes segmentos da população de 
trabalhadores. Pode-se, assim, formular a 
hipótese que as pessoas com um fraco ní-
vel educacional de base têm propensão 
para os processos informais de desenvol-
vimento como a aprendizagem por acções 
práticas (no local de trabalho), a experiên-
cia em várias organizações, ou a aprendi-
zagem através de instruções breves. Em 
contraste, são frequentemente evitadas me-
didas de desenvolvimento formais, porque 
são conotadas com a imagem da sala de 
aula onde se escuta um professor, onde 
não se está à vontade e se realiza um nú-
mero interminável de exames. Alguns ti-
pos de aprendizagem não funcionam bem 
num ambiente de tipo escolar, e é esta a 
razão pela qual a tendência actual para 
combinar processos de aprendizagem for-
mais e práticos informais) deverá respon-
der melhor às exigências. Estas reflexões 
sobre as vantagens da aprendizagem infor-
mal e as desvantagens da formal reforçam 
a necessidade de distinguir entre as vanta-
gens e os inconvenientes da formação for-
mal. O empenhamento numa formação é 
uma decisão consciente que acarreta nor-
malmente um investimento em tempo e 
em dinheiro, substancialmente diferente do 
desenvolvimento informal, já que a forma-
ção formal permite normalmente uma rela-

tivamente rápida e dirigida aquisição de 
qualificações. Contudo, apesar de as difi-
culdades de distinção entre desenvolvimen-
to formal e informal aumentarem no futuro 
devido à tendência para combinar as duas, a 
distinção entre desenvolvimento puramente 
informal, praticado por qualquer pessoa, e a 
formação formal, deverá ser respeitada na 
investigação.

Para além da definição do termo “forma-
ção”, importa abordar outros problemas 
potenciais susceptíveis de distorcer a ava-
liação das actividades de formação tal 
como expressa pelo TAD. Um desses pro-
blemas potenciais é a imprecisão das defi-
nições nos questionários, que pode levar a 
respostas falsas por parte dos entrevista-
dos. A confusão quanto à duração do perí-
odo de observação pode conduzir errada-
mente os entrevistados a atribuir activida-
des de formação contínua ao período de 
observação escolhido, por exemplo incluir 
actividades de formação do ano de 1994 
embora o período de observação seja entre 
1996 e 2001. Os entrevistados podem tam-
bém esquecer-se de dar conta das acções 
de formação individuais como um todo ou 
comunicar um número errado de dias de 
formação. Medir o TAD em unidades 
“dias aproximados” em vez de unidades 
“horas” pode distorcer o resultado bem 
como uma categorização ou tratamento 
estatístico dos dados TAD inadequados 
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(em pormenor ver Planger, 2000-01; Plan-
ger, 2003b). Podem produzir-se erros po-
tenciais semelhantes quando da utilização 
de outras medidas dos resultados da forma-
ção, que apresentam normalmente graves 
problemas adicionais. É por este facto que o 
TAD é aqui apresentado como um novo 
instrumento que permite atenuar a penúria 
de conhecimentos, com sugestões para a 
sua definição, variando os períodos de ob-
servação, a sua categorização, a sua repre-
sentação e exemplos de aplicação. O TAD 
constitui uma sugestão a considerar entre os 
esforços que visam chegar a um novo mé-
todo geralmente aceite de avaliação univer-
sal das actividades de formação. 

Os exemplos aqui apresentados da utiliza-
ção do TAD nas estatísticas e a verificação 
de hipóteses demonstraram a sua utilidade 
prática ao nível tanto do trabalho científico 
como da acção administrativa e política.

Quando se examina o objectivo inicial do 
projecto de investigação, isto é, a determi-
nação da extensão das actividades de for-
mação na hotelaria austríaca, o TAD é 
significativamente mais elevado do que 
aquilo que relatórios anedóticos e as con-
jecturas dos últimos anos levariam a su-
por. Os resultados exploratórios do pre-
sente estudo contradizem essas percep-
ções, mesmo se há alguns poucos entrevis-
tados que participam permanentemente 
numa formação contínua e apresentam as-
sim um valor TAD mais elevado, por 
exemplo uma média de dez ou mais dias 
de formação. Em todo o caso, um grande 
número de trabalhadores do turismo to-
mou parte em formação contínua pelo 
menos ocasionalmente, e este resultado é 
absolutamente novo. Não obstante, convi-
ria admitir que a média TAD deveria ser 
relativamente baixa quando comparada 
com muitas outras indústrias. Infelizmen-
te, ainda não existem dados comparativos 
do TAD. 

Importa sublinhar que o TAD, como é 
aqui definido, mede a quantidade de acti-

vidades de formação e nada mais. Aspec-
tos qualitativos como a oferta de forma-
ção, o impacto da aprendizagem durante 
os períodos de formação e a implementa-
ção de novos conhecimentos permanecem 
intocados. Estes factores são de relevância 
substancial quando se analisa o efeito das 
actividades de formação, por exemplo, nos 
salários dos trabalhadores ou no desempe-
nho das organizações. Trata-se de aspectos 
que não são desinteressantes ao nível do 
desenvolvimento a longo prazo de um 
TAD individual, porque qualquer experi-
ência negativa ou fútil pode provocar uma 
atitude negativa, ou pelo menos a absten-
ção de actividades de formação (Bates, 
2001). Dada a importância de um instru-
mento que combina a medida de factores 
qualitativos e quantitativos, caberá a estu-
dos futuros a elaboração de uma nova 
metodologia.

Finalmente, convém sublinhar que os da-
dos do TAD aqui apresentados constituem 
um primeiro exemplo elementar de resul-
tados obtidos através de um novo elemen-
to de avaliação e de apresentação das acti-
vidades de formação. No futuro, a qualida-
de dos dados poderia ser melhorada por 
um refinamento do processo de recolha de 
dados, que poderia incluir o aumento do 
tempo que lhe é dedicado. As limitações 
que pesam nos custos ou no acesso a dados 
exactos impedem que isso ocorra, pelo 
menos para uma amostra completa. Uma 
solução aceitável para obter informação 
suficiente acerca da qualidade dos dados, 
passaria pela obtenção de uma pequena 
amostra de controlo extremamente preci-
sa. Este procedimento imporia, entre ou-
tras coisas, despender muito tempo na sua 
recolha e usar fontes muito fiáveis, como 
os dados das organizações, as informações 
dos fornecedores da formação, documen-
tos de contabilidade, certificados ou ates-
tados de participação em cursos. Poderia 
ser útil, estabelecer um registo de partici-
pação na formação, como se faz no Reino 
Unido com o “Record of Achievements” 
(Registo de Actividades), 
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Informações, estudos 
comparativos

Aprendizagem ao longo da vida: poten-
cial e limitações, com referência especial 
ao Reino Unido e à Europa / Paul Ryan.
Organização Internacional do Trabalho 
– OIT, Programa focal sobre os conheci-
mentos, as competências e a empregabli-
dade.
Genebra: OIT, 2003, 33p.
(Skills working paper 15)
ISBN 92-2-113658-2; ISSN 1609-8412

Paul Ryan dedica este artigo à análise das 
políticas implementadas na Europa nestes 
últimos anos no domínio da formação ao 
longo da vida, muito em particular no Reino 
Unido e noutros países europeus: objectivos 
e conteúdos, característicos da formação ao 
longo da vida, papel dos sindicatos e parte-
nariados.

Labour market and social policies in the 
Baltic countries
Mercado do trabalho e políticas sociais 
nos Países Bálticos.
Organização de Cooperação e do De-
senvolvimento Económico – OCDE
Paris: OCDE, 2003, 181 p.
ISBN 9264100067

Os progressos realizados nos Países Bálti-
cos (Estónia, Letónia e Lituânia) desde o 
início dos anos 90 são espectaculares. A 
preparação para a adesão destes países à 
UE está terminada. Desde há uma dezena 
de anos que o mercado de trabalho e a polí-
tica social conheceram uma transformação 
radical. Contudo, terão que ser resolvidas 
algumas delocadas questões de política 
para que estes países estejam em condições 
de absorver as mudanças económicas que 
os esperam. Esta obra de análise política 
publicada pela OCDE faz o ponto sobre os 
problemas chave com os quais cada país 
está confrontado em função da sua situação 
económica e social e tira as lições, tanto 

positivas como negativas, da experiência 
adquirida pela OCDE em matéria de acção 
pública. O autor sublinha que certas inicia-
tivas conduzidas pelos Países Bálticos, 
como as reformas das pensões, ultrapassam 
as da maior parte dos países da OCDE. 
Confrontados com uma taxa de desempre-
go importante, com um baixo nível de vida 
e disparidades entre as receitas, mais im-
portantes do que em qualquer outra parte da 
Europa, os decisores bálticos dispõem de 
um estreito campo de manobra. Os esforços 
em matéria de política do emprego devem 
ter como prioridade a melhoria do quadro 
institucional para a inovação e o emprego. 
Conviria reduzir as despesas sociais, por-
que o nível das taxas e dos encargos sociais 
pesa na criação de empregos. Este relatório 
apresenta informações detalhadas e reco-
mendações de política geral em cinco do-
mínios: a legislação do trabalho; as políti-
cas de emprego “activas” e “passivas”; a 
reforma das pensões; a assistência de longa 
duração às pessoas idosas e as prestações 
sociais de último recurso.

Entrepreneurship and local economic de-
velopment: programme and policy re-
commendations.
O empreendedorismo e o desenvolvimen-
to económico local: recomendações sobre 
programas e políticas. Organização de 
Cooperação e do Desenvolvimento Eco-
nómico – OCDE
Paris: OCDE, 2003, 272 p.
ISBN 9264299785

A multiplicação de programas de apoio 
aos empreendimentos e às pequenas em-
presas é marcante na totalidade dos países-
membros da OCDE, tal como a extensão 
do campo coberto por estes programas. O 
interesse dos poderes públicos pelas medi-
das destinadas a estimular o espírito de 
empresa explica-se em boa parte pela con-
vicção de que a criação de empresas vai 
contribuir para a realização de objectivos 
económicos e sociais importantes. Em gran-
de número de países, as administrações lo-

Europa/Internacional



Cedefop

84

Cedefop

85

FORMAÇÃO PROFISSIONAL Nº 30 REVISTA EUROPEIA

cais e centrais pretendem combater o ma-
rasmo económico multiplicando a criação 
de empresas. Não obstante, apesar do inte-
resse demonstrado pelos poderes públicos 
pelo assunto, raros são os estudos que ana-
lisaram de forma sistemática a correlação 
entre a criação de empresas e o desenvol-
vimento económico local.
Esta publicação examina os principais 
mecanismos pelos quais a criação e o de-
senvolvimento de empresas podem ter 
efeitos sobre a economia local. Os dados 
de observação disponíveis sobre a relação 
entre o vigor do espírito de empresa e o 
dinamismo da economia local são aqui 
igualmente analisados. Parece poder con-
cluir-se que se o empreendedorismo é um 
factor essencial para o desenvolvimento 
local, a promoção do espírito de empresa 
não constitui a panaceia para encorajar o 
desenvolvimento. Alguns dos obstáculos 
que as estratégias centradas no espírito de 
empresa poderão enfrentar, bem como os 
meios a obter para os ultrapassar, são as-
sim examinados em profundidade.
Esta obra apresenta recomendações deta-
lhadas destinadas aos poderes públicos, 
que se dirigem tanto às administrações lo-
cais como aos governos. Essas recomen-
dações orientam-se segundo três grandes 
domínios: estratégia, finanças e concepção 
dos programas. As linhas de orientação 
visam ajudar as administrações locais e 
centrais a elaborar e a implementar estraté-
gias e programas em favor do empreende-
dorismo, que sejam eficazes em relação ao 
seu custo. Esta publicação descreve tam-
bém as diferentes pistas de pesquisa a ex-
plorar para melhorar a compreensão que 
temos das grandes questões da acção go-
vernamental neste domínio.

União Europeia: políticas, programas, 
actores.
Posição Comum (CE) nº 48/2003 de 16 
de Junho de 2003 adoptada pelo Conse-
lho, actuando em conformidade com o 
procedimento referido no Artigo251 do 
Tratado que estabelece a Comunidade 
Europeia, tendo em vista a adopção de 
um programa multianual (2004 a 2006) 
para a eficaz integração das tecnologias 
da informação e de comunicações (ICT) 

nos sistemas de ensino e formação na 
Europa (programa elearning).
Parlamento Europeu e o Conselho da 
União Europeia.
Jornal oficial da União Europeia C 233 
E3, 30.9.2003, pp. 24-34 (2003)
Luxemburgo: EUR-OP, 2003

Este documento expõe a posição comum 
relativa à decisão de estabelecer o progra-
ma e-learning, que é um programa multi-
anual para a melhoria da qualidade e da 
acessibilidade dos sistemas de ensino atra-
vés do uso eficaz das tecnologias da infor-
mação e de comunicações (TIC) de 2004 a 
2006.
URL: http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/
eu/leg/copo/2003_0048_fr.pdf

Resolução do Conselho de 6 de Fevereiro 
de 2003 relativa à inclusão social pelo diá-
logo social e pelo partenariado / Conselho 
da União Europeia
Conselho da União Europeia
Jornal Oficial da União Europeia nº C 39 
de 18 de Fevereiro 2003, p. 1-2 (2003)
Luxemburgo: EUR-OP, 2003

O Conselho aborda mais uma vez a ques-
tão da inclusão social adoptando uma re-
solução que convida a Comissão a: 1. 
continuar a encorajar o diálogo social e o 
partenariado no quadro de uma União 
alargada, como meio de promover a inclu-
são social aos níveis nacional, regional e 
local; o enfoque devendo antes de tudo ser 
colocado sobre a prevenção, incluindo a 
conservação dos empregos, e as medidas 
correctivas; 2. actuar de modo a que seja 
conferida uma atenção particular à inte-
gração completa da inclusão social na es-
tratégia económica e social da União; 3. 
no quadro dos processos e dos programas 
existentes, continuar a informar-se das 
iniciativas nacionais, regionais e locais em 
matéria de inclusão social por meio do di-
álogo social e do partenariado e analisá-
las, tendo em vista contribuir para a difu-
são de boas práticas, em termos das 
pessoas interessadas, dos grupos alvo e 
dos modelos de colaboração.
URL: http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/
eu/leg/res/2003_c39a_fr.pdf
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Resolução do Conselho de 15 de Julho 
de 2003 relativa à constituição de um 
capital social e humano na sociedade do 
conhecimento: ensino e formação, tra-
balho, coesão social e igualdade dos se-
xos.
Conselho da União Europeia
Jornal Oficial da União Europeia nº C 175 
de 24 de Julho de 2003, p. 3-6 (2003)
Luxemburgo: EUR-OP, 2003

Com esta resolução o Conselho convida os 
Estados-Membros a tomar em considera-
ção as componentes do capital social e 
humano na programação, elaboração e im-
plementação das suas políticas e iniciati-
vas, em particular nos domínios seguintes: 
educação e formação, trabalho, coesão so-
cial, igualdade dos sexos. O capital huma-
no é aqui definido como os “conhecimen-
tos, aptidões, competências e atributos 
incorporados nos indivíduos e que favore-
cem o seu bem-estar pessoal, social e eco-
nómico”. O capital social é definido como 
as “redes e a participação na vida pública 
subordinada a uma comunidade de nor-
mas, de valores, de cultura, de costumes e 
práticas, de confiança e de compreensão 
que facilitam a cooperação no interior dos 
grupos ou entre eles tendo em vista atingir 
objectivos partilhados”.
URL:http://libserver.cedefop.eu.int/
vetelib/eu/leg/res/2003_175b_fr.pdf

European eSkills summit report: Cope-
nhagen, 2002
[Relatório da Cimeira Europeia “eSkills” 
de Copenhaga, 2002]
Comissão Europeia; eSkill Summit In-
dustry Consortim; União Europeia, Pre-
sidência Europeia
Bruxelas: EUR-OP, 2003 – 31p.
ISBN 92.894-5494-6

A cimeira “eSkills” oferece uma oportuni-
dade única de informação sobre as solu-
ções que os actores tanto do sector público 
como do privado apresentaram para as 
questões das competências numéricas. 
Estas soluções estendem-se desde projec-
tos individuais que têm como alvo grupos 
específicos da sociedade até às acções de 
alta política da iniciativa dos Chefes de 
Estado europeus. Foram também constitu-

ídas diferentes formas de partenariados 
como meio de aproximar as partes interes-
sadas, para assegurar as sinergias necessá-
rias e evitar duplicação de esforços. Estas 
páginas têm o objectivo de informar sobre 
o maior número possível de iniciativas, a 
fim de reconhecer o trabalho de todos 
quantos mobilizam os seus esforços com a 
finalidade última de colmatar o défice das 
competências numéricas (eSkills) na Eu-
ropa.

Quadro de acções para o desenvolvimen-
to de competências e qualificações ao 
longo da vida: primeiro relatório de pro-
gresso 2003.
União das Confederações da Indústria e 
dos Empregadores da Europa UNICE
Centro Europeu das Empresas com Par-
ticipação Pública e das Empresas com 
Interesse Económico Geral - CEEP
Associação Europeia do Artesanato e das 
Pequenas e Médias Empresas - UEAP-
ME 
Bruxelas: UNICE, 2003 – 69 p.
Este primeiro relatório de progresso foi 
publicado em Março de 2003 e avalia 
como o conjunto de acções para o desen-
volvimento de competências e qualifica-
ções ao longo da vida foi incluído nas 
actividades dos parceiros sociais. O rela-
tório fornece igualmente informações so-
bre as actividades conduzidas ao nível 
inter-ramos, intersectoriais e inter-em-
presas, bem como certos exemplos de 
boas práticas.

A competência inter cultural / Gerhard 
Neuner [et al.] Gerhard Neuner 
Conselho da Europa – COE
Estrasburgo, COE, 2003 – 146 p.
ISBN 92 – 871. 5169-5

Esta colecta de quatro artigos oferece uma 
perspectiva radicalmente nova em relação 
à questão da competência intercultural. O 
ensino das línguas é recolocado num con-
texto mais amplo, na medida em que as 
suas consequências políticas e éticas são 
análogas às do ensino em geral. O ensino 
das línguas não visa apenas fazer adquirir 
competências profissionais, mas constitui 
uma actividade social de importância capi-
tal na sociedade contemporânea.
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Actas do 20º Seminário do CEIES “Es-
tatísticas do trabalho – na via do alarga-
mento”. Budapeste, 14 e 15 de Novembro 
de 2002.
Comissão consultiva europeia da infor-
mação estatística nos domínios económi-
co e social.
Luxemburgo: Gabinete das publicações 
oficiais das Comunidades Europeias, 2003 
– 200 p. (Tema 1 Estatísticas Gerais) 
ISBN 92-894-5296-X

O seminário “Estatísticas do trabalho – na 
via do desenvolvimento” confirma a ten-
dência, já perceptível, quando de seminá-
rios precedentes da subcomissão do CEIES 
para as estatística sociais, de aprofundar o 
exame de certas questões sociais à luz de 
estatísticas provenientes de diversas fontes. 
Abriram essa via os seguintes seminários: 
exclusão social (Londres, 1999), estatísti-
cas da educação e da formação e funciona-
mento dos mercados do trabalho (Salónica, 
2000), saúde e segurança no trabalho (Du-
blin, 2001) e medidas da formação perma-
nente (Parma, 2001). O objecto do presente 
seminário era permitir aos utilizadores e 
produtores de dados discutir sobre os se-
guintes assuntos: disponibilidade das infor-
mações, necessidades dos utilizadores, la-
cunas estatísticas, limitações dos dados 
disponíveis, tratamento dos dados num 
contexto de novas necessidades e priorida-
des das políticas; considerar o que deve ser 
feito para responder de forma mais eficaz às 
mudanças de necessidades e de contexto 
político. De um modo geral, este seminário 
fomentou o debate sobre os desafios que o 
alargamento coloca aos mercados de traba-
lho dos países candidatos e dos Estados-/- 
Membros e sobre as políticas a adoptar. 
Mais em particular, o seminário teve o ob-
jectivo de informar os Estados - Membros 
acerca das experiências levadas a efeito 
pelos países candidatos, dando a oportuni-
dade de chamar uma atenção especial para 
as eventuais dificuldades ou problemas que 
se podem colocar. Teve igualmente em 
vista iniciar uma troca de informação entre 
produtores e utentes de estatísticas e os es-
pecialistas do mercado de trabalho dos Es-
tados - Membros e dos países candidatos. 
As questões estatísticas relativas à avalia-
ção e à apresentação dos dados sobre o 
mercado informal do emprego, à desigual-

dade entre as mulheres e os homens, às di-
ferenças sectoriais de educação e do custo 
do trabalho entre os países, revestiram-se 
de um interesse particular. As previsões 
sobre as migrações de trabalhadores e as 
projecções sobre o período subsequente ao 
alargamento constituiram outros temas im-
portantes do seminário. 

Recognition issues in the Bologna Pro-
cess.
[Questões relativas ao reconhecimento 
no Processo de Bolonha]
Bergam, Sjur
Conselho da Europa – COE
Estrasburgo. COE, 2003 – 292 p.
ISBN 92-871-5150-4

O Processo de Bolonha visando estabele-
cer um Espaço europeu do ensino superior 
até 2010 é a reforma mais importante do 
ensino superior na Europa, após as conse-
quências, de 1968. Facilitar a mobilidade 
de estudantes e de diplomados pela Euro-
pa é um dos objectivos chave deste pro-
cesso e a realização deste objectivo não 
pode deixar de passar pela promoção do 
reconhecimento das qualificações. Esta 
publicação propõe-se fazer uma reflexão 
sobre o reconhecimento das qualificações 
na Europa e pôr em evidência as políticas 
susceptíveis de ajudar o espaço Europeu 
do Ensino Superior a tornar-se uma reali-
dade. Os autores são especialistas em ques-
tões de reconhecimento, bem como deci-
sores políticos no domínio do ensino 
superior, provenientes de diferentes países 
da Europa e do mundo.

Segundo relatório anual relativo à imple-
mentação de medidas inovadoras na ba-
se do Artigo 6 do regulamento do Fundo 
Social Europeu durante 2001 / Apresen-
tado à Comissão FSE a 17 de Dezembro 
de 2002
Bruxelas: Comissão Europeia – Direcção 
Geral do Emprego e dos Assuntos Sociais, 
2003 – 31 p.

As medidas apresentadas neste documento 
dirigem-se a um largo conjunto de organi-
zações activas no mercado de trabalho ou 
em domínios conexos. Entre os promoto-
res de projectos figuram organizações de 
parceiros sociais activos, aos níveis regio-
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nal, nacional e europeu, instituições de 
formação profissional e universidades, 
institutos e fundações de investigação in-
dependentes assim como empresas priva-
das, agências de desenvolvimento e 
ONGs. Todos os projectos assentam numa 
base de partenariado com organizações de 
parceiros sociais. Os projectos devem ter 
um âmbito internacional, isto é, ser orien-
tados para o pessoal de empresas de dois 
ou mais Estados Membros. As actividades 
transnacionais compreendem acções que 
visam favorecer a troca de experiências, 
de conhecimentos e de boas práticas, a 
transferência e a adaptação dos métodos, 
dos instrumentos e a elaboração conjunta 
de novas abordagens e de projectos-piloto 
em resposta às solicitações e às necessida-
des dos diversos Estados-/- Membros. Os 
projectos abordam um ou mais de cinco 
temas sob a designação geral de “Adapta-
ção à nova economia no quadro do diálogo 
social”: 1. Antecipação das mutações eco-
nómicas e sociais; 2. Utilização dos instru-
mentos da sociedade da informação no 
quadro do diálogo social; 3. Novas abor-
dagens em matéria de responsabilidade 
social das empresas; Modernização da or-
ganização do trabalho; 5. Promoção do 

ensino e da formação ao longo da vida.
U R L : h t t p : / / e u ro p a . e u . i n t / c o m m /
employment_social/est2000/documents/
report_2002_fr.pdf

Memorando sindical à Presidência Ita-
liana da União Europeia, Julho-Dezem-
bro de 2003. 
Confederação Europeia dos Sindicatos 
– CES
Bruxelas: CES, 2003 – 11p.

No memorando dirigido à Presidência 
Italiana, a CES propõe uma série de me-
didas que devem conduzir a uma Europa 
com um rosto mais social. Segundo John 
Monks, Secretário-geral da CES, “ A 
Conferência Intergovernamental deve 
assegurar um Tratado Constitucional de-
mocrático, moderno e social para a Euro-
pa. A União deve levar a cabo um conjun-
to de medidas consistentes com os 
objectivos de Lisboa para se voltar de 
imediato para os problemas que a Europa 
deve enfrentar. Deve prosseguir o seu 
empenhamento em criar mais e melhores 
empregos, baseando-se em políticas eco-
nómicas, do emprego e de coesão so-
cial”.

AT  Erwachsenenbildung im Wan-
del: theoretische Aspekte und 

Praxiserfahrungen zu Indivualisierung 
und Selbsteuerung.
[A formação de adultos em mutação: 
aspectos teóricos e experiências práticas 
relativas à individualização e à auto-
orientação]
Gary, Christian; Schlögl, Peter
Österreichisches Institut für Berufsbil-
dungsforschung – ÖIBF
Viena: Österreichisches Institut für Beru-
fsbildungforschung, 2003, 288 p.
ISBN 3-901966-05-6
Österreichisches Institut für Berufsbildun-
gforschung
Wipplinger Strasse 35/4, 1010 Wien

Da Parte dos Estados 
Membros

Tel 843-1) 3103334, Fax (43-1) 3197772
E-mail: oeibf@oeibf.at, 
URL:www.oeibf.at

A “individualização” e a “flexibilidade” 
são termos recorrentes tanto nas discus-
sões sobre as políticas educacionais como 
na prática. Os conceitos de auto-responsa-
bilidade, auto-orientação e de aprendiza-
gem auto-dirigida suscitam um vivo inte-
resse, sendo o objectivo responder ao 
pedido crescente em matéria de promoção 
das qualificações e da formação profissio-
nal contínua, ao mesmo tempo que se 
adaptam de modo mais eficaz às necessi-
dades e aos objectivos individuais do ensi-
no. Quais são neste contexto os desafios 
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que enfrentam as instituições de formação 
de adultos e os centros de formação contí-
nua? Quais são, não só as consequências 
como também as novas oportunidades 
para a educação de adultos num quadro 
institucional? Os autores deste trabalho, 
oriundos da Alemanha e da Áustria, explo-
ram diferentes cenários para a formação 
profissional contínua e a especialização de 
competências na Áustria. Esta compilação 
de contribuições destina-se a servir como 
ponto de partida para criar conceitos para 
o desenvolvimento organizacional e a me-
lhoria da oferta a fim de fazer progredir as 
análises sobre este tema. 

BE La formation professionnelle 
continue: l’individu au coeur 

des dispositifs  /Jean Luc Guyot, Christi-
ne Mainguet, Béatrice Van Haeperen.
[A formação profissional contínua: o in-
divíduo no centro das disposições legais]
Bruxelas: De Boeck, 2003, 379 p.
(Economia, sociedade, região)
ISBN 2-8041-4306-6

Baseado em várias referências teóricas e 
numa análise dos dados originais, os estu-
dos compilados nesta obra dão uma visão 
matizada da formação profissional contínua 
numa perspectiva do indivíduo. Após deli-
near os novos contextos da formação contí-
nua, o trabalho prossegue abordando suces-
sivamente as pessoas empregadas e as que 
estão à procura de emprego. As contribui-
ções tratam os seguintes temas: os factores 
determinantes da formação contínua, ra-
zões do abandono, efeitos da formação na 
mobilidade horizontal ou vertical, efeitos 
sobre a evolução dos salários, resultados 
em termos da inserção sócio-profissional e 
aspectos pedagógicos da formação no local 
de trabalho. As dimensões institucionais e 
organizacionais da formação serão tratadas 
num próximo trabalho.

HR Social dialogue in southeast 
European countries: possibi-

lities, limitations, perspectives: a com-
parative study / Darko Marinkovic.
[O diálogo social nos países da Europa 
do Sudeste: possibilidades, limitações, 
perspectivas: um estudo comparado]

Action Plan for the Promotion of the 
Culture and Practice of Social and Civil 
Dialogue in the South Eastern Europe-
an Region. Final Conference.
[Plano de acção para a promoção da 
cultura e da prática do diálogo social e 
civil na região da Europa do Sudeste. 
Conferência de encerramento.
Salónica, 2002
Belgrado, 2002, 92 p.

O projecto aqui estudado trata da análise 
conceptual e da prática do diálogo social 
tal como é posto em prática e seguido nos 
países signatários do Pacto de Estabilida-
de. Esta questão envolve um conjunto de 
aspectos que afectam todos os domínios 
chave da sociedade. A obra apresenta uma 
análise comparada do diálogo social prati-
cado nos seguintes países: Albânia, Bulgá-
ria, Sérvia, Montenegro, Kosovo, Croácia, 
Bósnia-Herzegovina, República Srpska, 
Roménia e FYRM.

CZ National action plan of em-
ployment 2003.

[Plano de Acção Nacional para o Em-
prego, 2003]
Ministério do Emprego e dos Assuntos 
Sociais
Praga: Ministério do Emprego e dos As-
suntos Sociais, 2003, 46 p.

Na secção relativa ao emprego da Declara-
ção de Política Geral de 2002, o governo 
checo inscreveu o pleno emprego entre os 
objectivos estratégicos do seu mandato. O 
governo empenhou-se igualmente em “de-
senvolver uma política activa de emprego 
visando combater o desemprego, em parti-
cular nas regiões Norte, Centro e Sul da 
Morávia e noroeste da Boémia. O governo 
apoiará os projectos susceptíveis de gerar 
empregos, de preferência nas regiões em 
risco, e de contribuir para o desenvolvi-
mento das pequenas e médias empresas. O 
governo tomará as medidas necessárias 
para estimular os indivíduos a procurar ou 
a conservar um emprego. Com a finalida-
de de por em prática esta política, o gover-
no apresentará um projecto de lei sobre o 
emprego, destinado, nomeadamente, a 
tornar os instrumentos da política nacional 
sobre o emprego conformes com os siste-
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mas aplicados nos Estados - Membros da 
União Europeia. O plano de acção nacio-
nal para o emprego será reexaminado 
anualmente pelo governo.”
URL:http://mpsv.cz/files/clanky/4819/emp_
2003_1.pdf

DK Statusundersøgelse af forsøg 
med kombinationsaftaler i 

erhvervsuddanelserne.
[Investigação sobre as experiências com 
acordos combinados em matéria de for-
mação e ensino profissionais].
Andersson, Jens; Pill Hansen, Morten
Danmarks Erhvervspædagogiske Lære-
ruddannelse – DEL
Århus: DEL, 2003, 29 p.
DEL, Rosenørns Allé 31, DK-1970 Frederi-
ksberg C., 
Tel. (45-35) 247900, FAX (45-35) 247910,
E-mail: del-lib@delud.dk,
URL: http://www.delud.dk/

Em 2001, entrou em vigor na Dinamarca a 
nova lei sobre a formação e o ensino profis-
sionais. Uma das mudanças introduzidas 
foi um novo esquema de formação prática 
compensatória permitindo combinar esta 
formação com estágios práticos efectuados 
em empresas acreditadas para assegurar 
uma parte da formação prática [CM1]. Foi 
lançado um certo número de projectos-pilo-
to para avaliar este novo esquema no qua-
dro do programa dinamarquês para a inova-
ção e o desenvolvimento (FoU). Esta 
publicação apresenta os resultados dos pro-
jectos. O destaque é posto no número de 
acordos fechados e sobre os obstáculos que 
os estabelecimentos de formação profissio-
nal encontraram para promover o novo es-
quema. Os resultados preliminares dão 
conta das reservas das empresas relativa-
mente a estes acordos. No momento pre-
sente apenas foram fechados 35 acordos.

Læring på jobbet: strategier og systema-
tik, ideer og metoder
[Aprender no local do trabalho: estraté-
gias e abordagens sistemáticas, ideias e 
métodos]
Astrup Chistensen, Albert; Gottlieb, Su-
sanne
Undervisningsministeriet – UVM, 

Uddannelsesstyrelsen
Copenhague: UVM, 2003, 96 p.
(Uddannelsesstyrelsen temahæfteserie, nr. 
6-2003)
ISBN 87-603-2314-0
Undervisningsministeriets forlag, Standga-
de 100 D, DK-1401 Copenhagen K,
Tel. (45-33) 925220, FAX (45-33) 925219
E-mail: uvm@uvm.dk
URL: http://www.uvm.dk 

Os instrutores dos estabelecimentos de for-
mação profissional enfrentam diversos de-
safios; o ensino deve ser diferenciado em 
função das categorias dos alunos e do nível 
de competência destes. Têm de estar habili-
tados a planear, implementar e avaliar no-
vos tipos de formação e tomar em conside-
ração os percursos de aprendizagem 
individuais dos estudantes Em consequên-
cia, tornou-se um elemento vital nas estra-
tégias dos estabelecimentos de formação 
profissional o desenvolvimento contínuo 
das competências do professor que permita 
mantê-lo permanentemente actualizado. 
Este relatório formula recomendações so-
bre o modo como as instituições devem 
trabalhar estratégica e sistematicamente 
com o desenvolvimento de competências 
no local de trabalho e em cooperação com 
colegas, por exemplo, em equipas de pro-
fessores. A publicação inclui um certo nú-
mero de instrumentos práticos que os esta-
belecimentos de formação podem usar no 
seu trabalho formulando e implementando 
uma estratégia para o desenvolvimento de 
competências no enquadramento intermé-
dio e no corpo docente.
http://pub.uvm.dk/2003/joblaering/

EE Access to adult learning in Es-
tonia / Talvi Märja

[O acesso à educação de adultos na Estó-
nia]
Educação dos adultos: para o emprego e 
a cidadania: uma conferência interna-
cional
Kaunas: VMU, 2003, 6 p.

Em Maio de 2004, a Estónia será membro 
de pleno direito da União Europeia e deve-
rá integrar o novo paradigma de educação 
estabelecido pela Comissão Europeia, no-
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meadamente no que diz respeito à formação 
ao longo da vida como possibilidade aberta 
a todos, a necessidade de alargar o acesso à 
formação, em particular para os adultos, e o 
objectivo de construir um novo espaço e 
aprendizagem. O Ministro da Educação da 
Estónia iniciou o processo de elaborar uma 
estratégia para a formação ao longo da vida 
convocando personalidades eminentes de 
diferentes áreas de actividade para elaborar 
o Livro Branco da Formação Contínua na 
Estónia. Para fornecer aos membros do 
grupo de trabalho uma melhor base para 
esse trabalho, foram efectuadas diversas 
recolhas das informação considerada como 
necessária. Este artigo apresenta os resulta-
dos dos inquéritos relativos à educação de 
adultos e descreve os progressos obtidos e 
as possibilidades de ensino e formação ao 
longo da vida na Estónia.
ht tp : / /www.vdu . l t /a learn ing2003/
II%20Dalis/Talvi%20Marja_en.doc

FI Quality management of appren-
ticeship training: recommenda-

tion for use in apprenticeship training / 
National Board of Education.
[A gestão da qualidade da formação da 
aprendizagem: recomendações aplicá-
veis à formação de aprendizes]
Helsinki: OPH, 2003, 39 p.
ISBN 952-13-1683-7
Opetushallitus / Kirjasto, PO Box 380, 
FIN 00531 Helsinki
Tel.: (358-9) 77477234, FAX: (358-9) 
77477869
E-mail: kirjasto@oph.fi
URL: http://www.edu.fi/julkaisut

A gestão total da qualidade (TQM) da 
formação de aprendizes é um instrumento 
estratégico destinado aos planificadores de 
formação, nomeadamente os centros de 
formação de aprendizes e as instâncias e 
agentes encarregados de gerir e supervi-
sionar este ensino. A publicação contém 
textos introdutórios sobre gestão da quali-
dade e recomendações com a finalidade de 
ajudar os responsáveis a definir sistemas 
de qualidade adequados e operacionais. Os 
anexos incluem uma relação de objectivos 
aplicáveis à avaliação da qualidade da 

formação de aprendizes, um glossário ter-
minológico e uma lista dos conceitos da 
qualidade no domínio da formação de 
aprendizes, bem como uma bibliografia 
seleccionada sobre a gestão total da quali-
dade (TQM).
URL: http://www.edu.fi/julkaisut/quality.pdf

FR Démarche compétence: les par-
tenaires sociaux mobilisés : 

dossier.
[A abordagem da competência: parcei-
ros sociais mobilizados: dossiê]
Angers, Michel; Sarazin, Béatrice
Travail et changement, nº 287 (Abril 2003), 
p. 7-19
Lyon : ANACT, 2003
ISSN 1251-9200

As competências, tal como as qualifica-
ções, são um assunto principal do debate 
social. A Agência Nacional para a Melhoria 
das Condições do Trabalho (ANACT) or-
ganizou, em Janeiro último, um seminário 
sobre esta temática em conjunto com as 
confederações sindicais representativas dos 
trabalhadores. Este dossiê retoma os pontos 
essenciais dessa jornada: como as empresas 
chegaram à abordagem das competências, 
que instrumentos deveriam ser usados para 
avaliar a abordagem da competência, como 
uma tal abordagem pode ser implementada 
num sector da economia ou numa empresa, 
finalmente, a opinião dos sindicatos sobre 
os riscos e as vantagens desta abordagem. 
As contribuições reunidas são as seguintes: 
Competência e negociação: um diálogo 
social sempre intenso, por Michel Anger. 
Método: da gestão previsional do emprego 
à abordagem da competência, por Michel 
Parlier. Instrumentos: uma grelha de ava-
liação – Entrevista de Olivier du Roy a 
Michel Anger. SPL Dentelles: os fabrican-
tes de tule reconhecidos e valorizados, por 
Christian Jouvenot. Lecomble e Schmitt 
(Pyrénées-Atlantiques): as competências 
como uma fundação sólida por Béatrice 
Sarazin. Organizações sindicais: “O tom 
mudou…”, extractos compilados por Mi-
chel Anger e Michel Parlier.
URL: http://www.anact.fr/competence/
index.html
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Devenir une vraie enterprise apprenante: 
les meilleures pratiques / Daniel Belet
Belet, Daniel
Paris: Éditions d’Organisation, 2003, 217 p.
ISBN 2-7081-2836-1

Nesta obra, Daniel Belet apresenta de ma-
neira prática a organização de aprendiza-
gem de uma empresa. Após uma reflexão 
sobre a questão estratégica da gestão do 
pessoal pelas empresas, trata de forma 
aprofundada o conceito de empresa de for-
mação e propõe uma abordagem geral de 
desenvolvimento da aprendizagem organi-
zacional, apoiando-se em exemplos de em-
presas.

DE Delphi – Erhebung zur Identifi-
kation von Forschungs und 

Entwicklungaufgaben in der beruflichen 
Aus und Weiterbildung / Walter Brosi, 
Elisabeth M. Krekel und Joachim Gerd 
Ulrich.
[Inquérito Delphi sobre as actividades de 
investigação e desenvolvimento exigidas 
nos domínios da formação e do ensino 
profissionais e da formação profissional 
contínua]
Brosi, Walter; Krekel, Elisabeth, M.; 
Ulrich, Joachim Gerd; Bundesinstitut 
für Berufsbildung – BIBB
Bonn: BIBB, 2003. – 32 p. – (Wissenschaf-
tliche Diskussionspapiere / BIBB, 65)
ISBN 3-88555-731-2

No contexto de um estudo nacional do tipo 
Delphi, o Instituto Federal para a Formação 
Profissional (BIBB) entrevistou especialis-
tas acerca das suas opiniões sobre as tarefas 
de investigação e desenvolvimento mais 
importantes na área da formação e do ensino 
profissionais e da formação profissional 
contínua. O inquérito tinha como objectivo 
identificar as lacunas nestes domínios e esta-
belecer as principais metas da investigação 
futura. A primeira parte da publicação é de-
dicada a uma explicação geral do desenvol-
vimento do método Delphi e apresenta os 
resultados de um estudo preliminar efectua-
do em 1999. A segunda parte tem carácter 
teórico e trata das orientações estratégicas da 
investigação. A terceira parte explica a orga-
nização do inquérito em várias fases, e a 
quarta parte examina até que ponto, em rec-

trospectiva, os resultados do inquérito corro-
boram as análises e as decisões anteriores.

Deutsche Berufsbildungskooeration wel-
tweit: Potenziale erkennen, Synergien 
nutzen / Gisela Dybowski und Michael 
Gajo.
[As parcerias alemãs para a formação e o 
ensino profissionais no mundo: saber ti-
rar partido dos potenciais e explorar as 
sinergias]
Bielefeld: Bertelsmann Verlag, 2003. – 65 
p. + CD-ROM
ISBN 3-7639-0995-8
Dybowski, Gisela; Gajo, Michael
Bundesinstitut für Berufsbildung –BIBB

Este relatório contém informação sobre os 
partenariados alemães em matéria de forma-
ção e de ensino profissionais em 45 países. 
Baseia-se num estudo destinado a recolher 
informações sobre as iniciativas e elementos 
estruturais do ensino profissional alemão e 
dos esforços de formação no estrangeiro, e 
fornecer uma informação geral dos projectos 
em curso, partenariados e experiências das 
instituições alemãs na área da cooperação 
internacional para o ensino. O CD-ROM em 
anexo contém uma descrição dos perfis de 
45 países relevantes e das principais institui-
ções alemãs activas no domínio do ensino 
profissional ao nível internacional e dos 
partenariados para a formação.

GR Vocational Training Dynamic 
Development with a European 

Perspective: organisation of vocational 
education and training.
[Desenvolvimento dinâmico da formação 
profissional numa perspectiva europeia: 
organização da formação e do ensino 
profissionais]
Organismos Epangelmatikis Ekpaidefsis 
Kai Katartasis – OEEK
Atenas: OEEK, 2003, 6 p.
OEEK, Ethnikis Antistaseos 41, Nea Ionia, 
GR- 14234 Atenas
Tel: (30) 210279000
FAX: (30) 2102709144
E-mail: tm-t-v@oeek.gr 
URL: http://www.oeek.gr/

A Organização da Formação e do Ensino 
Profissionais (OEEK), é o organismo en-
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carregado de planear, organizar e promo-
ver a formação profissional inicial na 
Grécia. Autónoma administrativa e finan-
ceiramente, está colocada sob a égide do 
Ministério da Educação Nacional e dos 
Cultos Religiosos. A Organização dirige 
ainda os 130 centros de formação profis-
sional públicos do país e supervisa os 65 
estabelecimentos privados.

HU Leonardo da Vinci: the first 
phase of the Leonardo da Vin-

ci programme in Hungary.
[Leonardo da Vinci: primeira fase do 
programa Leonardo da Vinci na Hun-
gria]
Tordai, Péter; Mártonfi, György
Leonardo National Agency; Tempus Pu-
blic Foundation
Budapest: Tempus Public Foundation, 
2002, 86 p.

A Hungria integrou o programa Leonardo 
da Vinci em 1 de Setembro de 1997. A pri-
meira fase do programa deu às instituições 
húngaras a possibilidade de lançar 106 pro-
jectos de mobilidade, 36 projectos-piloto e 
de participar como parceiros em 246 outros 
projectos.

IE Benchmarking education and 
training for economic develop-

ment in Ireland
[Aferição (“benchmarking”) dos desem-
penhos do ensino e da formação para o 
desenvolvimento económico na Irlanda]
Grupo de especialistas sobre as necessi-
dades futuras em competências (Expert 
Group on Future Skills Needs)
Dublin: FORFAS, 2003, 62 p.
FORFAS, Wilton Park House, Wilton 
Place, IRL – Dublin 2, 
Tel.: (353-1) 6073000, FAX: (353-1) 
6073030,
E-mail: info@forfas.ie,
URL: http://www.forfas.ie/

A Comissão Europeia adoptou recentemen-
te critérios de referência europeus para o 
ensino e a formação baseados em cinco te-
mas gerais: a taxa de abandono escolar 
prematuro, o número de diplomados em 
matemáticas, em ciências e em tecnologia, 
a percentagem de adultos que completaram 

estudos secundários superiores, as compe-
tências chave e a participação no ensino e 
formação ao longo da vida. No que diz 
respeito à Irlanda, o Grupo de especialistas 
sobre as necessidades futuras em compe-
tências reconheceu a necessidade de pôr 
em prática um processo sistemático de 
aferição dos desempenhos do ensino e da 
formação na Irlanda em relação aos outros 
países desenvolvidos. Através da aferição 
dos desempenhos de um certo número de 
indivíduos-chave relativos ao ensino e à 
formação, este relatório destina-se a forne-
cer aos especialistas os dados contextuais 
de que necessitam para formular as suas 
recomendações e apresentar sempre que 
adequado, objectivos comparativos realis-
tas. Foram seleccionados onze indicado-
res-chave, quatro a longo prazo e sete a 
curto prazo; estes últimos respeitantes à 
oferta actual de uma mão-de-obra qualifi-
cada e de bom nível educacional na Irlan-
da, enquanto os indicadores de longo pra-
zo respeitam aos fluxos respectivos. As 
secções 2 a 5 do relatório apresentam os 
indicadores de longo prazo: tendências 
demográficas, taxas de participação da 
mão-de-obra, níveis de literacia e de ins-
trução nos planos nacional e internacional. 
As secções 6 a 12, dedicadas aos indicado-
res a curto prazo analisam os desempenhos 
do ensino secundário, da aprendizagem, 
da formação pós-obrigatória, do ensino 
superior e pós-doutoral, da educação dos 
adultos e da formação na empresa.

Awards and Qualifications: a survey of 
learners and employers.
[Títulos e qualificações: um inquérito 
junto dos aprendizes e dos empregado-
res]
Autoridade Nacional das Qualificações 
da Irlanda – NQAI
Dublin: NQAI, 2003, 36 p. + annexes
NQAI, 4th Floor, 6-9 Trinity Street, IRL 
– Dublin, 2.
Tel. (353-1) 6127080
FAX: (355-1) 6127095
E-mail: info@nqai.ie,
URL: www.nqai.ie

Estes dois estudos, realizados em 2002, 
tinham por objectivo estabelecer referên-
cias no domínio da sensibilização e das 
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atitudes e facilitar a introdução e a imple-
mentação do Quadro Nacional de Qualifi-
cações da Irlanda. Um adulto irlandês em 
cada cinco declara conhecer a existência 
do Quadro Nacional de Qualificações. 
Entre todos os organismos qualificadores 
na Irlanda, a Agência Nacional para a For-
mação e o Emprego (FÁS) é a mais credi-
tada, seguida pelo Instituto de Tecnologia 
de Dublin da Universidade Nacional da 
Irlanda. Pediu-se aos aprendizes para ava-
liarem a utilidade dos principais diplomas 
e qualificações para obter um emprego, 
contribuir para o desenvolvimento pessoal 
e criar possibilidades de ensino e de for-
mação complementares. Pediu-se aos em-
pregadores para indicarem, entre um nú-
mero de diplomas ou de qualificações 
dadas, as que lhes parecessem particular-
mente adaptadas ao seu sector industrial e 
para caracterizarem a sua importância para 
a política de recrutamento da sua empresa. 
Em geral, os empregadores parecem clas-
sificar a experiência profissional como o 
factor determinante para o recrutamento. 
Embora os diplomas conferidos pelo FÁS/
City and Guilds/Trade sejam altamente 
relevantes num número razoável de secto-
res, apenas um em sete empregadores 
consideram os títulos como essenciais. 
Quanto maior é a dimensão da empresa 
mais importante se torna a qualificação, 
devido talvez aos processos de recruta-
mento mais formais. No conjunto, a maio-
ria dos empregadores sentem que as nor-
mas fixadas para os diplomas reflectem de 
forma satisfatória as suas necessidades.
http://www.nqai.ie/surveyoflearners.pdf

LT Profesinis rengimas: tyrimai ir 
realijos.

[Formação profissional: Investigação e 
Realidade]
Vytauto Didzioto Universitetas (Univer-
sité Vytautas Magnus) – VDU, Profesi-
nio rengimo studiju centras (Centro de 
Formação Profissional e de Investiga-
ção) Educação dos Adultos – para o 
emprego e para a cidadania, Kaunas, 
2003
Profesines rengimas: tyrimai ir realijos = 
Vocational Education: Research and Rea-
lity = Berusbildung: Forschung und Reali-
tat, 6.

Kaunas: Profesinio rengimo studiju cen-
tras, 2003, não paginado.
ISSN 1392-6241
Université Vytautas Magnus, Centro de 
Formação Profissional e de Investigação, 
Donelaicio str. 52 – 424, LT – 300 Kau-
nas, Lituânia.
Tel. (370-37) 323584, FAX (370 – 37) 
323581,
E-mail: prsc@smf.vdu.lt
URL:http://www.vdu.lt/Social/PRSC_
an.hml

Esta publicação, dedicada à conferência 
internacional “Educação dos Adultos para 
o Emprego e para a Cidadania” informa 
sobre a actual situação no ensino de adul-
tos na Lituânia e em outros países euro-
peus e dá uma informação geral das expe-
riências que aí são efectuadas. A finalidade 
é estimular os decisores políticos e a so-
ciedade a considerarem a educação dos 
adultos como uma questão urgente que 
contribui para o bem-estar geral, e a toma-
rem as medidas adequadas para assegurar 
o ensino ao longo da vida.
http://www.vdu.lt/Leidiniai/
ProfRengimas/2003-6en.html

LU L’économie solidaire au servi-
ce du développement des com-

munes Luxembourgeoises : un projet de 
société.
[Uma economia de solidariedade ao 
serviço do desenvolvimento das comu-
nidades locais do Luxemburgo: um 
projecto de sociedade].
Objectivo pleno emprego – tope
Luxemburgo: tope, 2003, 27 p.

A ideia subjacente a uma economia de so-
lidariedade assenta na constatação de que 
a crise económica actual é uma crise que 
emana da transformação da sociedade, que 
passa de uma era pós-industrial e terciária 
a uma era do conhecimento, das compe-
tências e dos serviços mútuos que são a 
expressão de um pedido social. No interior 
da economia de mercado e para atenuar as 
dificuldades provocadas pela concentra-
ção apenas no mercado, existe um movi-
mento chamado a economia social. O seu 
papel não é o de reflectir sobre as mudan-
ças na maneira de pensar, mas sim o de 
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ajudar grupos que foram ou estão em risco 
de serem marginalizados pelo sistema.

PL Leonardo da Vinci, National Ob-
servatory programme, centre in-

ternational cooperation, forum program-
me, study visits = Leonardo da Vinci, 
Narodowe Obserwatorium program cen-
trum program wspólpraca miedzynaro-
dowa, fórum program, wizyty studyjne.
[Leonardo da Vinci, programa do Obser-
vatório Nacional, centro de cooperação 
internacional, programa do fórum, visitas 
de estudos]
Biuro Koordynacji Ksztalcenia Kadr, 
Fundusz Wspólpracy – BKKK
Varsóvia: Task Force for Training and 
Human Resources Cooperation Fund, 
[2002], não paginado
Task Force do Fundo de Cooperação para 
a Formação e Recursos Humanos, 00-444 
Varsóvia,
Gómoslaska 4 a, Polónia, 
Tel. (48-22) 6253937
Fax (48-22) 6252805
URL: www.bkkk-cofund.org.pl

Esta brochura passa rapidamente em revista 
os programas e os projectos gerados actual-
mente pela Task Force do Fundo de Coope-
ração para a Formação e Recursos Humanos. 
São referidos em particular os programas 
Leonardo da Vinci, os programas de visitas 
de estudo do Cedefop, o Observatório Nacio-
nal sobre a formação e o ensino profissionais 
e o fórum para a orientação profissional. Há 
também um curto parágrafo dedicado à coo-
peração bilateral entre a Polónia e o Japão.

PT O futuro da educação em Por-
tugal: tendências e oportunida-

des – um estudo prospectivo / Roberto 
Carneiro.
Lisboa, Ministério da Educação, 2003, 
paginação múltipla
Ministério da Educação, Av. 5 de Outu-
bro, nº 107, P-1050 Lisboa
Tel. (351 - 21) 7931603
Fax (351 - 21) 7964119
E-mail: cirep@min.edu.pt,
URL: http://www.min-edu.pt

Este relatório contém um primeiro capítu-
lo dedicado ao desafio “Vinte anos para 

corrigir vinte decénios de insuficiência no 
ensino”, trata a seguir da visão e do cenário 
de referência para o futuro assim como dos 
princípios de um novo contracto social.

SE Bringing education to life: rea-
ching hard to reach learners by 

creating innovative approaches to adult 
and community learning/ a UK-Sweden 
initiative.
[Dar vida ao ensino: acções inovadoras 
para a aprendizagem dos adultos e das 
comunidades permitindo reencontrar os 
aprendizes difíceis de atingir]
Foreign and Commonwealth Office; Na-
tional Institute of Adult Continuing Edu-
cation – NIACE
Leicester: NIACE, 2003, 62 p.
ISBN 0-90335-987-1
NIACE, Publication Sales, 19b De Mont 
ford Street, UK-LE1 7GE Leicester,
Tel. (44-116) 2044216,
Fax (44-116) 2854514,
E-mail: orders@niace.org.uk,
URL: http://www.niace.org.uk/

Este projecto lançado conjuntamente pelos 
governos britânico e sueco tem em vista por 
em comum os conhecimentos e as melhores 
práticas em matéria de aprendizagem ao 
longo da vida com o fim de aumentar a sua 
acessibilidade. Este guia acentua os factores 
a considerar para pôr em prática e organizar 
uma oferta educativa visando as categorias 
de aprendizes mais difíceis de atingir.
http://www.fco.gov.uk/Files/KFile/
Project_BringingEducationToLife.pdf.uk/

SI Social dialogue and the economic 
and social council of Slovenia / 

Miha Grah.
[O diálogo social e o Conselho económi-
co e social da Eslovénia]
Fundação europeia para a formação – 
EFT
Plano de acção para a promoção da cul-
tura e da prática do diálogo social e civil 
na região do Sudeste da Europa. Confe-
rência de enceramento.
Salónica, 2002
[Turim]: ETF, [2002], 4 p.

Desde que integrou a economia de merca-
do no princípio dos anos 80, a Eslovénia 
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iniciou um processo de diálogo social com-
parável ao praticado nos países europeus 
desenvolvidos. Este processo foi formaliza-
do em 1994 com a criação do Conselho 
Económico e Social da Eslovénia (ESC), 
encarregado principalmente de tratar das 
questões relativas aos acordos sociais e à 
política dos salários.

ES Fondo Social Europeo y forma-
ción contínua.

[Fundo Social Europeu e formação con-
tínua] 
Fundação tripartida para a Formação 
no Emprego
Madrid: Fundación Tripartita para la For-
mación y el Empleo, [2003], não paginado.
Fundación Tripartita para la Formación y 
el Empleo,
Tel. (34-91) 3009400
Fax (34-91) 7599698
URL: http://www.fundaciontripartita.org

Após alguns comentários sobre as funções 
dos fundos estruturais como instrumentos de 
financiamento das actividades da União Eu-
ropeia, o documento examina as actividades 
do Fundo Social Europeu (FSE) em Espanha 
e em particular os seguintes pontos: objecti-
vos prioritários, programação e implementa-
ção, investimentos realizados no conjunto do 
território nacional e a sua repartição, activi-
dades do FSE no domínio da formação contí-
nua, bem como o papel da Fundação Tripar-
tida para a formação no local do emprego 
como organismo encarregado de gerir as 
ajudas destinadas às iniciativas da formação 
contínua. O documento inclui uma apresen-
tação sumária dos regulamentos europeus e 
nacionais aplicáveis às actividades de forma-
ção e ao sistema de formação contínua.
http://www.fundaciontripartita.org/
publicaciones/folletos/fse.jsp

Financiación de la formación: inicial, 
ocupacional y continua / Esteve Oroval 
Planas, Teresa Torres Solé.
[Financiamento da formação inicial, da 
formação para o emprego e da forma-
ção contínua]
Revista de Educación, Nº 330 (2003), p. 
171-185
Madrid: INCE, 2003
ISSN 0034-8082

Este artigo analisa as fontes de financia-
mento dos três subsistemas que compõem 
o sistema espanhol de formação e de ensi-
no profissionais. Este sistema é considera-
do como um factor fundamental tanto para 
assegurar uma política activa do emprego 
como para desenvolver a competitividade 
das empresas.

SE Akademisering och professiona-
lisering: barnmorskans utbild-

ning i förändring / Evalyn Hermansson.
[Formação académica e profissionaliza-
ção: a formação de parteira em evolu-
ção.]
Göteborgs Universitet;
Göteborg: Acta Universitatis Gothobur-
gensis, 2003, 207 p.
(Göteborg Studies in Educational Scien-
ces, 200)
ISBN 91-7346-2; ISSN 0436-1121
Acta Universitatis Gothoburgensis, Box 222,
S-405 30 Göteborg

Esta tese centra-se nas repercussões das di-
ferentes reformas das políticas sociais e 
educacionais sobre a formação das partei-
ras. O autor analisa o modo como a exigên-
cias de competência profissional e de um 
conteúdo científic na formação das partei-
ras foi afectada por alterações no sistema 
educativo, bem como as alterações que são 
consideradas como requisitos de competên-
cia para a profissão. Descreve também as 
circunstâncias que influenciaram o progra-
ma de estudo.

UK Basic skills in the workplace: 
a research view / John Payne.

[As competências de base no trabalho: 
um relatório de um inquérito]
Londres: Learning and Skills Develop-
ment Agency, 2003, 79 p.
ISBN 1853388319

Este relatório faz o ponto da situação so-
bre os estudos recentes em língua inglesa 
consagrados às competências de base no 
local de trabalho. Regista e analisa o que 
tem sido escrito sobre o assunto e fornece 
informação geral sobre a matéria. Procura 
também dar informação que possa: habili-
tar os responsáveis políticos a decidirem 
sobre o desenvolvimento das competên-
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cias básicas no local de trabalho como 
parte da estratégia pública governamental 
de desenvolvimento dessas competências; 
estabelece o inventário dos dadores de 
formação no local de trabalho; informa 
sobre as decisões acerca das prioridades 
futuras da investigação.

Credit Systems for learning and skills: 
current developments
Sistemas de acreditação para aprendi-
zagem e competências: evoluções recen-
tes / Tony Tait.
Leicester: LSDA, 2003, 18 p.
ISBN 1-85338-859-9;
Learning and Skills Development Agency, 3
Citadel Place, Tinworth Street, UK
London SE 11 5EF
Tel. (44-20) 7962 1066,
URL: http://www.lsda.ac.uk

Esta publicação destina-se a: reflectir so-
bre a evolução da acreditação das qualifi-
cações e das competências nos últimos dez 
anos; passar em revista as evoluções re-
centes, principalmente em Inglaterra na 
medida em que dizem respeito ao sector da 
formação e das competências. Analisa o 
apoio potencial e eficaz que podia ser e é 
conferido pelos créditos a certas acções 
prioritárias do governo. Expõem as posi-
ções do LSDA e a abordagem corrente re-
lativamente aos créditos. Faz também al-
gumas recomendações-chave para ajudar a 
progredir o sistema de créditos.

URL: http://www.lsda.org.uk/pubs/
dbaseout/download.asp?code=1466

Developing new vocational pathways.
[Implementar novos percursos profis-
sionais]
Office for Standards in Education – 
OFSTED;
Online: OFSTED, 2003, 15 p.
OFSTED, Alexandra House, 33 Kin-
gsway,
UK-London WC2B 6SE, 
Tel. (44-20) 74216800,
URL: http://www.ofsted.gov.uk

Em Setembro de 2002 foram introduzidas 
oito novas disciplinas no certificado britâ-
nico de estudos secundários gerais (GCSE) 
no âmbito de um programa visando me-
lhorar a oferta do ensino pós-obrigatório. 
Estas disciplinas são: artes plásticas e de-
sign, comércio, tecnologia, sector social e 
da saúde, tecnologias da informação, ciên-
cias, turismo e entretenimento. Durante os 
semestres do Outono e da Primavera de 
2002/3o Gabinete das Normas de Ensino 
(OFSTED) inspeccionou 93 escolas asse-
gurando estes novos programas. Baseado 
numa cobertura relativamente limitada, 
este relatório provisório apresenta os prin-
cipais resultados do inquérito e identifica 
as questões-chave tal como se colocavam 
em Junho de 2003.
URL: http://www.ofsted.gov.uk/
publications/docs/3374.pdf
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N.º 27/02

Artigos de Investigação

• Rumo à educação do futuro

• Apendizagem colectiva: perspectivas teóricas e modelos de apoio à formação em rede  
 (Maarten de Laat, Robert-Jan Simons)

• As organizações podem “aprender a aprender” (Randolph Preisinger-Kleine)

Análise das políticas de formação profissional

• E-learning: a experiência das PME (David Guile)

• A formação inicial de raparigas nas novas profissões relacionadas com as tecnologias  
 da informação e da comunicação: o caso da Alemanha (Agnes Dietzen)

As tecnologias da informação e da comunicação (TIC), o e-learning e o desenvolvimen-
to regional e local.

• As TIC, o e-learning e o desenvolvimento local (Brian Dillon)

• O e-learning como estratégia para a criação de associações regionais (Hanne Shaphyro)

N.º 28/03

• A situação do emprego dos jovens activos: elementos para uma comparação europeia
 Thomas Coupié; Michèle Mansuy

• Definir um sistema pedagógico para a formação online
 Shyamal Majumdar

• A abordagem baseada nas competências: consequências na concepção da formação 
 – uma mudança de paradigma na formação associada ao trabalho e no desenvolvimento  
 do conhecimento organizacional
 Burkart Sellin

• Formação e organização flexível do trabalho nas empresas europeias do sector 
 metalúrgico: o caso de Espanha, da França, da Itália e de Portugal
 Ángel Hermosililla Perez; Natália Ortega

• A qualificação pedagógica dos formadores no sector da construção civil
 Michael Leidner

• A transição do ensino profissional superior para a vida activa
 Marja-Leena Stenström

• A cooperação com a República Popular da China na área da formação profissional: 
 da cooperação internacional algumas experiências alemãs 
 Hans-Günter Wagner

Últimos números
publicados

em português

Cedefop
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N.º 29/03

• A qualidade do e-learning
 Ulf Ehlers

• Organizações aprendentes: entre o ideal e a realidade 
 Christian Hartels

• Definição das políticas dos estabelecimentos de ensino
 com base em debates electrónicos entre docentes e membros da direcção
 P.M. vanOene, M.Mulder; A.E. Veldhuis-Diermanse e H.J.A. Biemans

• Experiências de criação de empresas apoiadas por centros de formação
 profissional no País Basco espanhol
 Imanol Basterretxea, Anna González, Aitziber Olasolo, Maria Saís, Lola Simon

• Dificuldades e perspectivas da formação profissional em África – as experiências 
 de Misereor

• Estratégias do tempo de formação nas empresas – estudos empíricos sobre a 
 aplicação prática da formação
 Sabine Schmidt_Lauff

• A ligação entre a escola e ávida activa – Quais os métodos adoptados pelas escolas 
 capazes de criar as condições propícias à inserção dos jovens na vida activa e no mundo
 Marita Olsson
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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 profissio-
nais 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 os 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 que 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 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.arc.

Os autores dos artigos podem redigi-los em nome próprio ou com representantes de uma 
organização. A dimensão dos artigos deverá ser entre as 2500 e as 3000 palavras. Os ar-
tigos 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 fun-
ções. 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 vistas diferentes, podendo até ser, por vezes, contraditórios.

Se desejar enviar um artigo queira contactar Éric Fries Guggenheim (redactor) por tele-
fone: (30-231) 0490 111, por fax: (30-231) 0490 099 ou por correio electrónico para o 
endereço seguinte: efg@cedefop.gr.

Convite à 
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contribuições
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