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As pessoas precisam de competências de elevada quali-
dade para desempenharem um papel ativo no mercado 
de trabalho europeu do presente e do futuro. A moderni-

zação do ensino e formação profissionais (EFP) irá habilitá-las 
a desenvolver as competências certas ao longo das suas vidas 
através de percursos de aprendizagem flexíveis.

Numa economia global em rápida mudança, cultivar competências 
e utilizá-las de forma correta irá determinar, em grande medida, a 
nossa capacidade para impulsionar a inovação e o crescimento e 
para manter o nosso modelo social. A Europa precisa de dotar os 
seus cidadãos das competências certas, para que possam desem-
penhar um papel ativo no mercado de trabalho e na sociedade. A 
Nova Agenda de Competências para a Europa foi proposta enquanto 
contribuição ao nível da UE no sentido de orientar o debate sobre 
estas políticas e de facultar áreas concretas de ação e cooperação 
aos Estados-Membros.

É no que concerne às competências para o mercado de trabalho 
que o ensino e a formação profissionais (EFP) assumem a sua 
importância. As previsões de vários Estados-Membros indicam 
uma futura escassez de pessoas com qualificações a nível do 
EFP. No entanto, para muitos jovens e para os seus pais, o EFP ini-
cial continua a ser encarado como uma segunda opção, enquanto 
apenas são oferecidas oportunidades de desenvolvimento adi-
cional de competências a uma minoria dos trabalhadores. O EFP 
só pode tornar-se mais apelativo se as pessoas confiarem nos 
seus resultados e se disponibilizar aos alunos mais oportunida-
des de experiências de trabalho e colocações no estrangeiro. 
As pessoas que prosseguem programas de EFP deveriam obter 
reconhecimento pelas competências que adquirem, ao passo que 
aqueles que obtêm qualificações através do EFP deveriam ter a 
possibilidade de prosseguir para níveis mais elevados de ensino 
ou formação. Tal exige parcerias estreitas com as empresas, o 
ensino superior e a investigação.



As conclusões de Riga:
 5  metas para  
melhorar o EFP

De acordo com o Processo de Copenhaga, os ministros responsáveis pelo desenvolvimento de competências profissionais 
de todos os Estados-Membros da UE, dos países candidatos à adesão à UE e dos países do EEE, juntamente com os 
parceiros sociais europeus (a CES, a BUSINESSEUROPE, a UEAPME e o CEEP) e com a Comissão Europeia, reuniram-se 

em Riga em 20 de junho de 2015. Em conjunto, acordaram as Conclusões de Riga, que estabeleceram as «cinco metas a 
assegurar a médio prazo no EFP». Estas metas essenciais a assegurar formam a base da agenda para a modernização do 
EFP ao longo do período entre 2015 e 2020. 

1
 Promover a 

aprendizagem baseada no 
trabalho em todas as suas 
formas, concentrando-se em 
particular em estágios, através 
do envolvimento dos parceiros 
sociais, das empresas, das 
câmaras de comércio e de 
prestadores de serviços de EFP 
e do estímulo à inovação e ao 
empreendedorismo.

A aprendizagem baseada no trabalho 
provou ser muito eficiente no 
desenvolvimento de competências 
relevantes para o mercado de trabalho, 
incluindo competências sociais e 
outras aplicáveis a variados ambientes 
de trabalho. Apesar disso, apenas 
25 % dos estudantes de EFP inicial 
frequentam programas baseados no 
trabalho. Existe uma clara necessidade 
de mais estágios e aprendizagem 
baseada no trabalho. Tal requer 

parcerias entre instituições de ensino e 
formação e empresas e organizações 
inseridas no mercado de trabalho. Estas 
parcerias são promovidas pela Aliança 
Europeia para a Aprendizagem e pelo 
Pacto Europeu para a Juventude.

A Aliança Europeia para a 
Aprendizagem junta partes 
interessadas públicas e 
privadas no sentido de 
melhorar a qualidade, a oferta 
e a imagem dos estágios na 
Europa.
http://ec.europa.
eu/social/main.
jsp?catId=1147&langId=pt 

O Pacto Europeu para 
a Juventude apoia a 
empregabilidade dos jovens 
através de parcerias entre 
partes interessadas públicas e 
privadas relevantes. 
http://www.csreurope.org/
pactforyouth

2
Desenvolver de forma 

mais aprofundada mecanismos 
de garantia de qualidade 
no EFP, em linha com a 
Recomendação do EQAVET, 
e, no âmbito de sistemas 
de garantia da qualidade, 
estabelecer cadeias contínuas 
de informação e partilha de 
opiniões nos sistemas de 
formação profissional inicial e 
contínua.

Nos vários países e setores, os 
empregadores têm de ter confiança de 
que os trabalhadores têm efetivamente 
as competências referidas nas suas 
qualificações. A qualidade precisa, assim, 
de ser garantida em todas as fases do 
EFP (planeamento, ensino, avaliação, 
validação e certificação), de forma a 
assegurar que os resultados sejam bons 
tanto para a formação profissional inicial 
como para a contínua. A ferramenta 
EQAVET está a ser desenvolvida para 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=pt
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=pt
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=pt
http://www.csreurope.org/pactforyouth
http://www.csreurope.org/pactforyouth


disponibilizar um melhor apoio à 
qualidade da aprendizagem baseada 
no trabalho e à formação profissional 
contínua e para acompanhar os 
resultados do EFP na vida profissional.

O EQAVET é uma rede para 
a colaboração europeia no 
desenvolvimento da garantia 
de qualidade no EFP através 
da utilização do quadro de 
referência europeu. 
www.eqavet.eu

3
Melhorar o acesso ao 

EFP e às qualificações para 
todos mediante sistemas 
mais flexíveis e abertos, 
nomeadamente através 
da oferta de serviços de 
aconselhamento eficientes e 
abrangentes e da validação 
da aprendizagem não formal e 
informal.

As pessoas têm, hoje, uma ampla 
diversidade de formas de desenvolvimento 
de competências, desde centros de 
formação profissional até cursos na 
Internet, trabalho, voluntariado e outras 

experiências de vida. Para que as 
pessoas tirem o máximo partido dessas 
oportunidades, devem estar criadas as 
condições adequadas: independentemente 
da forma como foram adquiridas, as 
competências devem ser avaliadas e 
validadas, devendo contar para a obtenção 
de uma qualificação. Na implementação 
da Recomendação sobre a validação 
da aprendizagem não formal e informal 
e na revisão do Quadro Europeu de 
Qualificações, o serviço Europass e o 
instrumento ECVET irão apoiar percursos de 
aprendizagem abertos e flexíveis.

O Quadro Europeu de 
Qualificações (QEQ) define 
oito níveis de resultados de 
aprendizagem, de forma a 
facilitar a comparação e a 
compreensão das qualificações 
entre países e setores.

No âmbito da Agenda para as 
Competências, o portal Europass 
está a ser desenvolvido no 
sentido de incluir todos os 
serviços baseados na Internet 
que abranjam as competências e 
as qualificações.

O ECVET é um quadro europeu 
de créditos do EFP que apoia 
percursos de aprendizagem 
flexíveis.
www.ecvet-secretariat.eu 

A Recomendação sobre a 
validação da aprendizagem 
não formal e informal apela 
a mecanismos nacionais que 
permitam aos cidadãos solicitar 
a validação de competências 
adquiridas fora do ensino 
institucional.

4
Dar um impulso 

adicional a competências-chave 
nos currículos de EFP e oferecer 
oportunidades mais eficazes 
para adquirir ou desenvolver 
essas competências através da 
formação profissional inicial ou 
contínua.

No final do ensino e formação iniciais, 
todos devem ter adquirido um conjunto 
nuclear de competências, em linha com 
as oito competências fundamentais 
para a aprendizagem ao longo da vida. 
Estas competências formam a base 
para qualquer aprendizagem posterior e 
para uma vida ativa na sociedade e no 
mercado de trabalho atuais. Os programas 
de EFP inicial têm de assegurar que, para 
além das competências profissionais 
específicas, os alunos desenvolvem todas 
as competências-chave, incluindo no 
domínio digital, do empreendedorismo 
e orientadas para a inovação. Estas são 
necessárias e úteis à medida que as 
pessoas evoluem na carreira profissional. 
Com o intuito de abordar esta questão, o 
quadro europeu de competências-chave 
está a ser revisto no âmbito da Nova 
Agenda de Competências para a Europa.

No âmbito da Agenda de 
Competências, a Comissão propôs 
uma Garantia de Competências que 
proporcione a adultos com baixas 
qualificações, incluindo migrantes 
recém-chegados, a oportunidade 
de aumentar o nível das suas 
competências básicas (literacia, 
numeracia e competências no 
domínio digital) e, possivelmente, de 
todas as competências-chave. 
http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=1224&langId=en

http://www.eqavet.eu
http://www.ecvet-secretariat.eu
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224&langId=en


5
 Introduzir abordagens 

sistemáticas e oportunidades 
de desenvolvimento 
profissional inicial e contínuo 
dos professores, formadores 
e mentores de EFP, tanto no 
contexto do ensino como do 
trabalho.

A qualidade dos professores, 
formadores e mentores continua a 
ser um fator crucial na determinação 
da quantidade e da qualidade do 
desenvolvimento de competências 
através do ensino e da formação 
por parte dos cidadãos. O ensino de 
qualidade é um elemento essencial da 
combinação que leva a bons resultados. 
O pessoal docente desempenha 
igualmente um papel importante na 
inspiração e orientação dos alunos, 
incentivando-os a trabalhar para 
obter níveis de qualificação mais 
elevados ou para alargar o âmbito das 
suas competências. 

O intercâmbio de boas práticas 
e a aprendizagem mútua são 
abordagens eficazes para apoiar os 
Estados-Membros no aumento da 
qualidade dos professores e formadores 
do EFP, com referência específica à 
melhoria da aprendizagem baseada no 
trabalho e dos estágios profissionais.

ACOMPANHAR OS PROGRESSOS

O progresso rumo às cinco metas a assegurar a médio prazo será 
acompanhado com o apoio do CEDEFOP (Centro Europeu para o 
Desenvolvimento da Formação Profissional), que analisa a evolução 
a nível nacional e europeu no âmbito do ensino e formação 
profissionais, e da ETF (Fundação Europeia para a Formação), 
que apoia o desenvolvimento do capital humano em países em 
transição. 

Para mais informações
Ensino e formação profissionais (Comissão Europeia): 

http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/
index_pt.htm

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1146&langId=en
Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação 

Profissional: 
http://www.cedefop.europa.eu/pt

Fundação Europeia para a Formação:
 http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/ETF-PT 
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