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Publicações em linha gratuitas sobre
temas diversos, tais como
identificação das necessidades
de competências
melhor perceção das qualificações
análise de políticas
desenvolvimento da aprendizagem
ao longo da vida
Recursos de informação
EFP na Europa - relatórios nacionais sobre
sistemas de EFP e desenvolvimentos nesse
domínio nos Estados_Membros, na Islândia e
na Noruega
estatísticas e indicadores - últimas tendências
e dados, por tema
referências bibliográficas sobre publicações,
documentos e fontes na Internet, no domínio
do EFP
Thesaurus Europeu da Formação Profissional
- glossário de termos relacionados com o EFP,
em inglês e francês
glossário multilingue de termos-chave
utilizados nas políticas de ensino e formação
profissional na Europa

•

Eventos e conferências
organizados pelo Cedefop e outros
organismos europeus ou nacionais

•

Trabalhar connosco
anúncios de concursos e oportunidades
de emprego

Além do portal web:
www.cedefop.europa.eu
poderá também acompanhar
a atividade do Cedefop:
no Facebook
www.facebook.com/cedefop
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Notícias sobre medidas políticas
notas informativas – informações sobre
medidas políticas no domínio da formação
profissional, em várias línguas
Skillset & Match, a revista do Cedefop para
a promoção da aprendizagem para o trabalho
boletim de informação mensal

e no Twitter
www.twitter.com/cedefop

Europe 123, 570 01 Thessaloniki (Pylea), GRECIA
Endereço postal: PO Box 22427, 551 02 Thessaloniki, GRECIA
Tel. +30 2310490111, Fax +30 2310490020, E-mail: info@cedefop.europa.eu
Copyright © Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional, (Cedefop), 2015
Todos os direitos reservados.

CEDEFOP
EM RESUMO

Em 2020, haverá mais empregos
a exigir níveis de qualificações
elevados.
Irá a oferta satisfazer a procura?
Existe um elevado número de jovens
que abandonam a escola sem obter
qualquer nível de qualificação. Muitos
outros jovens altamente qualificados
são obrigados a aceitar empregos
cujo nível de exigência é inferior ao
seu nível de qualificação.
Quais são as melhores perspetivas
de carreira para os jovens?

A população ativa está a envelhecer.
As pessoas que compõem atualmente
a força de trabalho serão chamadas
a desenvolver as suas competências
para satisfazer o crescente nível de
exigência do mercado de trabalho.
À medida que vão envelhecendo,
terão as pessoas capacidade para
adquirir novas competências
e qualificações?
As dificuldades em perceber e
reconhecer as qualificações obtidas
noutros países da Europa levantam
obstáculos às pessoas que pretendem
trabalhar e estudar fora do seu país.
Como facilitar a mobilidade dos
aprendentes e dos trabalhadores
dentro da Europa?
Europa 2020 é a estratégia da União
Europeia para um crescimento
inteligente, sustentável e inclusivo.
Como pode a formação ajudar
a pessoas a atualizar, melhorar
e alargar as suas competências
de forma a produzir melhores bens
e serviços com menos energia
e menos recursos?
Como pode a formação contribuir
para garantir que a Europa
proporciona emprego para todos?

O Cedefop, o centro de referência
da União Europeia (UE) para o
ensino e formação profissionais
(EFP), tem trabalhado em estreita
colaboração, desde 1975, com
a Comissão Europeia, os Estados
Membros e os parceiros sociais
para encontrar respostas a estas
e outras perguntas semelhantes.
A sua missão é apoiar o
desenvolvimento de políticas
europeias de educação e formação
profissional e contribuir para a sua
implementação.

