R E V I S T A

D O S

F O R M A D O R E S

Julho/Setembro 2006 • N.º 56

Preço €2,50

Certificação da Formação e dos Formadores

Editorial

levar o nível da qualificação escolar e profissional

E

dos portugueses, atribuir um papel estratégico
à qualidade da formação profissional, incremen-

tar e consolidar um sistema de certificação, promover
o reconhecimento, validação e certificação de compe-

zagens que as pessoas foram obtendo ao longo das suas

tências adquiridas em contextos não formais de apren-

vidas por vias não formais, sendo aqui que os centros

dizagem, são prioridades nacionais que se afirmam cada

de RVCC podem assumir um papel fundamental.

vez mais consensuais.

Este processo pressupõe o desenvolvimento de

No entanto, esta é uma tarefa que requer a mobi-

itinerários de formação modulares reportados a perfis

lização dos nossos esforços num horizonte temporal

profissionais e de formação, associados a uma metodo-

alargado se atendermos ao atraso registado no nosso

logia de modularização de competências suficientemente

desenvolvimento e, em particular, ao elevado défice

ampla e flexível, que sirva em simultâneo a formação

de qualificação existente, mesmo nas gerações mais

escolar e profissional e a certificação por vias formais e

jovens.

informais.

O Programa de Acção para o Crescimento e o Em-

São estes os temas debatidos nesta revista, preten-

prego 2005/2008 e o Plano Nacional de Emprego 2005/

dendo-se, assim, marcar uma presença activa no debate

2008 vêm definir como prioritárias as alterações de

nacional centrado na necessidade de fazer face a este

fundo ao nível das políticas de educação no ensino bá-

desafio de aumentar as qualificações. Aliás a apresenta-

sico, secundário e superior, de que resultam, por exem-

ção recente, em sede do Conselho Económico e Social,

plo, medidas como a introdução do inglês no ensino

da Proposta de Reforma para a Formação Profissional

básico, a expansão do ensino técnico e profissional no

vem reforçar a pertinência de todos reflectirmos e

ensino secundário que permita a sua dupla certificação

debatermos estes temas.

e a implementação do processo de Bolonha no ensino
superior.
É também neste quadro de valorização dos recursos
humanos que surge a Iniciativa Novas Oportunidades,
em que se pretende qualificar 1 milhão de portugueses
até 2010. De acordo com a filosofia deste Programa,
não basta oferecer novas oportunidades de educação e
formação; é necessário, também, valorizar as aprendi-
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Tema Central

A Educação e as
“Novas Competências”
para Todos
reflexão que aqui proponho compreende

A

vários andamentos e visa estimular o debate
sobre as “novas competências” para todos e

a aprendizagem ao longo de toda a vida. Serão quatro
andamentos: uma evolução educacional positiva, mas
com lacunas evidentes; uma comunidade internacional
preocupada com a aquisição de “novas competências”
face à Sociedade do Conhecimento; como tornar acessível a todos os portugueses a aquisição destas competências e a aprendizagem ao longo da vida; pequeno
inventário de “deslizes” a evitar.

1. Todos estamos conscientes de que a recuperação do
nosso atraso estrutural em educação e formação tem
decorrido a um ritmo intenso desde a década de 1960.
Em trinta anos, houve saltos qualitativos e quantitativos

aos vários graus de ensino como no sucesso escolar

notáveis, seja nas taxas de escolarização (com destaque

dos alunos.

para os ensinos secundário e superior), seja na univer-

As sociedades, hoje mais interdependentes, têm

salização de uma escolaridade básica de nove anos, seja

evoluído velozmente e não esperam pelas escolas, mui-

ainda no incremento da educação pré-escolar e da for-

to menos pelas escolas portuguesas. Quem, como nós,

mação profissional fora do contexto escolar formal.

já se destacava pela negativa em 1970, hoje ainda mais

Também sabemos que esta evolução rápida contém
deficiências graves que se estendem desde a “ingover-

se destaca, tal tem sido o ritmo de evolução positiva
verificada nos outros países da União Europeia.

nabilidade” do sistema educativo e das escolas até aos

A problemática das competências das pessoas está

resultados escolares dos alunos, passando pela persis-

na ordem do dia e o Governo português acaba de

tência de fortes desigualdades sociais, tanto no acesso

anunciar a prioridade que concede, no novo QREN
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(2007-2013), à educação e formação profissional dos

cidadania, parentalidade, desporto...) de áreas de espe-

portugueses.Temos de prosseguir e melhorar drastica-

cialização, em função de necessidades específicas de

mente o investimento realizado na qualificação de to-

grupos humanos (adultos, crianças, deficientes, adoles-

dos os portugueses. A aprendizagem ao longo e toda a

centes, imigrantes); temos de mobilizar uma pluralidade

vida (e com a vida) para e por todos os cidadãos é hoje

de campos de saber, recursos e actores, pois só uma

o desafio maior das sociedades, a porta que abre o

visão aberta ao imprevisto, uma prática problematizada,

século

(na expressão da UNESCO). Se é verdade

uma “pedagogia de proximidade” podem fazer da apren-

que este objectivo estratégico vai sendo enunciado e

dizagem de todos ao longo da vida um novo trampolim

desenvolvido um pouco por toda a parte, a relevância,

de cultura e de civilização.

XXI

profundidade e extensão das oportunidades/desafios

4

que abre estão muito longe de uma cuidada pondera-

2. Diante das múltiplas manifestações da relevância da

ção e de uma real aplicação social, sobretudo junto das

Sociedade do Conhecimento, a União Europeia, com

populações mais carenciadas e dos cidadãos mais vul-

particular ênfase desde a Cimeira de Lisboa de 2000,

neráveis.

definiu um objectivo estratégico: fazer da Europa a eco-

Precisamos de cuidar de desencadear acções so-

nomia baseada no conhecimento mais dinâmica e com-

cioeducativas que cheguem junto de cada cidadão e

petitiva do Mundo, capaz de sustentar um crescimento

que respeitem cada “rosto”, o outro enquanto outro,

económico com mais e melhores empregos e maior

sem impor as “soluções” pré-formatadas a cada um.

coesão social. Na sequência desta proclamação estraté-

Temos necessidade de equacionar dinâmicas mui-

gica em torno do Programa de Trabalho “Educação e

to diferenciadas em função de públicos, contextos, con-

Formação 2010”, tem sido possível definir melhor os

teúdos, modalidades, metodologias e estratégias; temos

rumos concretos a seguir.

de estar abertos a considerar uma enorme variedade

No que se refere às competências-chave que im-

de domínios de aprendizagem (saúde, ambiente, arte,

porta desenvolver em toda a União Europeia (entende-se
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por competências-chave o conjunto de conhecimentos,

Compulsadas esta e outras fontes de informação

competências e atitudes transferíveis e multifuncionais

sobre as quais já escrevemos em outras ocasiões (ver

de que todos os indivíduos precisam para a sua reali-

Bibliografia), podemos concluir que:

zação pessoal, para a inclusão social e para o emprego),
estas competências devem estar desenvolvidas no fim

a) Há um grande acordo em torno das seguintes compe-

da escolaridade obrigatória e actuar como uma fun-

tências nucleares, a que todos os cidadãos da União

dação onde apoiar a formação contínua como parte da

Europeia devem ter acesso:

aprendizagem ao longo de toda a vida.

• numeracia e literacia;

São considerados três elementos centrais: a realização pessoal e o desenvolvimento pessoal ao longo da

• competências básicas em matemática, ciências e
tecnologia;

vida (capital cultural), o fomento de uma cidadania activa

• domínio de pelo menos uma língua estrangeira;

e da inclusão social (capital social) e a empregabilidade,

• espírito de empreendimento;

entendida como a capacidade para obter e manter um

• competências em TIC.

emprego decente no mundo do trabalho (capital humano).
O Quadro em baixo procura reunir e definir estas
competências.

b) Existe uma concordância muito generalizada sobre a
necessidade de desenvolver competências de ordem

“Competências-chave” (Programa de Trabalho Educação-Formação 2010)
Comunicação na Língua Materna

Capacidade para exprimir pensamentos, sentimentos e factos de forma oral e escrita (ouvindo,
falando, lendo e escrevendo) e interactuar linguisticamente de modo apropriado num vasto
conjunto de contextos sociais – trabalho, casa, tempo livre.

Comunicação numa Língua Estrangeira
Literacia Matemática e Competências
Básicas em Ciência e Tecnologia

Capacidade para usar adição, subtracção, multiplicação e divisão e estabelecer rácios no cálculo
mental e escrito; conjunto de conhecimento e a metodologia empregue para explicar o mundo
natural; aplicação do conhecimento para modificar o meio natural como resposta às necessidades
e vontades humanas.

Competências em TIC

Uso da tecnologia multimédia para encontrar, armazenar, criar, apresentar, interpretar e trocar
informação.

Aprender a Aprender

Disposição e capacidade para organizar e regular a sua própria aprendizagem, gerir eficazmente
o seu tempo, resolver problemas, adquirir, processar, avaliar e assimilar novos conhecimentos
e aplicar conhecimentos e competências numa variedade de contextos.

Competências Interpessoais e Cívicas

Ser capaz de participar de modo eficiente e construtivo na vida social e interactuar nas relações
um-a-um e em grupo.

Empreendimento

Propensão para cada um induzir mudanças próprias e capacidade para acolher, apoiar e adaptar
a inovação que surge de factores externos. Assumir responsabilidade pelas suas acções, positivas
e negativas, desenvolvendo uma só estratégia, estabelecendo objectivos e alcançando-os, e estar
motivado para obter sucesso.

“Interesse” Cultural

Apreciação da cultura popular e dos costumes sociais em geral e capacidade para apreciar
literatura, arte, música e outras formas de expressão criativa.

Fonte: Relatório de Progresso do Grupo de Trabalho “Basic skills…”, do Programa de Trabalho Educação e Formação 2010, Comissão Europeia,
DG Educação e Cultura, 2003.
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social, ou soft skills, como alguns lhe chamam, enten-

-chave como portas abertas e interligadas para outros

dendo-se por isso:

tantos conceitos e áreas temáticas:

• competências de relacionamento interpessoal (tra-

perfectibilidade: cada pessoa é uma história e uma

balhar em equipa com os colegas, ter capacidade

vida interior únicas, com uma capacidade inalienável em

de comunicação interpessoal e de diálogo);

ordem à perfectibilidade e à realização humana, qual-

• competências comportamentais (ser responsável
e empenhado, ser dinâmico e motivado, ter von-

quer que seja a situação concreta em que se encontra,
requerente de um olhar repleto de esperança;

tade para aprender, a cada momento, ao longo de
toda a vida);

educabilidade: cada ser humano, na sua relação com

• competências de enquadramento organizacional

o outro, é um ser em desenvolvimento (“educável”),

(ser assíduo e pontual, trabalhar em cooperação

que aprende sempre, assim lhe sejam proporcionadas

com os colegas e as equipas de trabalho, saber

as condições adequadas qualquer que seja a sua con-

aplicar orientações superiores e saber fazer su-

dição (etnia, género, estatuto social, local de vida, etc.)

gestões de melhoria da organização);

e aprender desde logo na vida, com a vida, uns com os

• competências de autonomia pessoal (ser autónomo e possuir espírito de iniciativa, participar na

outros (a aventura de cada um e de todos revelarmos
a nossa humanidade);

resolução de problemas novos, ser criativo e ter
capacidade de inovação).

acessibilidade: cada cidadão e todos os cidadãos precisam de poder usufruir das condições de acesso à

Importa perguntarmo-nos sobre o modo como o

aprendizagem ao longo da vida, problemática que evi-

sistema escolar se organiza e prepara para desenvolver

dencia uma atenção muito especial para com todos

estas competências, não apenas de modo implícito, mas

aqueles que mais afastados estão do acesso ao usufru-

também de modo explícito, e como é que a apren-

to dos bens educacionais e culturais, as populações em

dizagem ao longo da vida responde a estes desafios.

risco, as “margens” de vulnerabilidade, os esquecidos na

Várias questões se colocam na hora de equacionar

acção social;

a necessidade de colocar em prática estas orientações
genéricas fruto, elas próprias, de muitas experiências

comunidade: só na comunidade de vizinhos e ancora-

em curso, no terreno social, por toda a Europa.

dos em relações de proximidade é possível equacionar
uma aprendizagem ao longo da vida para todos e para

3. Uma questão central emerge naquilo que se chama

cada um1, pois as possibilidades de desenvolvimento

“Sociedade do Conhecimento”: como podemos, todos
os portugueses, ao longo de toda a vida, adquirir, aprofundar e actualizar saberes e competências? Para respondermos à pergunta, consideramos cinco palavras-

6
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humano precisam de ser apreendidas, comunicadas, esti-

materna, da leitura, da escrita, do cálculo, da compre-

muladas, acarinhadas, acompanhadas e reconhecidas;

ensão da história e da sociedade locais, da expressão
artística, das ciências e das técnicas. Sem alicerces

compromisso: os recursos educacionais das comuni-

sólidos, o acesso hoje facilitado a caudais infindáveis de

dades são muito mais vastos e ricos do que alguma vez

informação traduz-se no acesso à sela mais indecifrável.

imaginamos. Precisamos de os conhecer, inventariar,

Aqui, nesta fase inicial, ninguém pode ser deixado para

reconhecer, trazer à luz as suas riquezas, gerando mais

trás.

e mais implicação e fomentando não apenas laços mas
compromissos claros na promoção do bem educacio-

4. Com base na experiência de muitos cidadãos e na

nal comum (autarquias, centros de saúde, bibliotecas,

minha própria, creio ser útil alinhar um conjunto de

empresas, museus, associações culturais, centros juve-

“conclusões bebidas na prática”, típicas de quem tra-

nis, casas de cultura, misericórdias, clubes, jornais...);

balha na educação e formação com muitos portugueses,
numa perspectiva de aprendizagem para todos ao longo

reconhecimento: para quem aprende é decisivo o

de toda a vida. Com os erros e os sucessos temos vin-

estímulo e incentivo dos demais cidadãos e instituições

do a aprender muito. Ficam algumas breves “notas de

sociais. Ora, os saberes e as competências adquiridos por

aprendizagem” de quem se dedica (só se pode fazer com

cada um devem ser reconhecidos socialmente, o que

esperança) ao fomento e melhoria das aprendizagens.

requer processos abertos, acessíveis, flexíveis e rigoro-

Não há pessoas que não aprendem. Cada um e

sos de validação e até de certificação, quando for caso

todos aprendem e ao longo de toda a vida, desde logo

disso.

aprender a aprender: desde as mais tenras idades é preciso desenvolver competências de
aprendizagem autónoma, para o que é determinante que a educação escolar de base permita a
cada um adquirir as ferramentas básicas essenciais
ao nível da língua
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na vida com a vida, na viagem única e breve sobre a

micas precisas, concretas, úteis às pessoas concretas.

terra. Se não acreditarmos profundamente nisto, não

As escolas são apenas uma parte (muito importante e

vale a pena qualquer empreendimento educacional.

insubstituível) dos recursos educativos de uma comu-

Ninguém se des-envolve sozinho (já tantos o dis-

nidade, recursos estes que se devem mapear, contactar,

seram tão bem!), a comunidade local é preciosa para o

envolver em dinâmicas concretas, mobilizando o que

desabrochar de cada um, assim queiramos, instituição e

cada instituição e pessoa têm para dar.

pessoas estar próximos de cada um, sobretudo dos que
quase ninguém rodeia.

sia, órgãos mais próximos dos “vizinhos”, são essenciais

Aprender não é sobretudo estar prisioneiro de

na geração, apoio e desenvolvimento de dinâmicas socio-

salas de aula e de formadores “chapa CAP” ou de qual-

educativas comunitárias. Quando os actores sociais de

quer outra “chapa” (embora necessárias), pois aprende-se

uma comunidade apostam a sério e ao longo de anos na

muito quer na relação interpessoal de disponibilidade

educação e na aprendizagem de todos ao longo de toda

e cuidado, quer no fazer isto e aquilo, quer no trabalho

a vida nada fica igual, até as paredes se movem, sem que

e no viver (e como se aprende!).

alguma vez isso tivesse sido sequer previsto. Quando ins-

A aprendizagem ao longo da vida não é só um con-

tituições da comunidade e escolas trabalham com os pais,

junto de cursos e catálogos de cursos pré-formatados,

em dinâmicas socioeducativas, cresce imediatamente a

“intervenções” programadas segundo esclarecidas “es-

participação dos pais na vida das escolas e no acompa-

tratégias” para atingir “públicos-alvo” preestabelecidos,

nhamento das aprendizagens escolares dos seus filhos.

como se de um jogo de guerra se tratasse.
Não basta construir uma boa oferta (um belo projecto local) e esperar que os cidadãos “que precisam”

Podemos celebrar inúmeros protocolos e acordos
e nunca chegar a alcançar qualquer compromisso concreto de alguém com alguém.

apareçam (o público-alvo!); é melhor começar por estar

A certificação não é um milagre, mas o resultado

próximo, ouvir, comunicar, estabelecer laços e compro-

de um caminho percorrido que implica sobretudo o re-

missos e daí fazer nascer os pequenos projectos que

conhecimento social de cada um e de percursos de

são resposta para cada momento (e daí fazer nascer).

aprendizagem realizados, quantas vezes, fora de qual-

A mediação entre quem quer aprender, ainda que

8

Além das câmaras municipais, as juntas de fregue-

quer instância formal e com enorme esforço pessoal.

apenas o saiba esboçar e mal, e os projectos e oportu-

O modelo escolar é modelo hegemónico nas

nidades de aprendizagem existentes e a criar é um tra-

práticas de aprendizagem ao longo da vida, fora dos

balho árduo e imprescindível que exige capacidade de

ambientes escolares, o que é muitas vezes um entrave

ouvir, respeitar e apreciar os pequenos passos do desa-

enorme às aprendizagens e estas apelam sobretudo

brochar humano e cidadão, de valorizar e estimular um

para outros modos, tempos, espaços, métodos... para

trabalho rigoroso e profissionalmente muito exigente.

outra liberdade e responsabilidade.

O principal problema com os recursos educativos

No actual contexto económico e social há uma

de uma comunidade não é a sua quantidade, é a sua

grande parte das nossas empresas que se baseiam no

articulação, intercomunicação e convergência em dinâ-

“equilíbrio das baixas qualificações e baixos salários”, e

FORMAR N.º 56
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que a produtividade marginal dos acréscimos de qua-

nhuma e poucas vezes são usados, para já, como ins-

lificação que cada trabalhador possa realizar são, logo à

trumentos úteis de apoio às aprendizagens concretas.

partida, baixos ou nulos. O voluntarismo tem limites!

O paradigma da aprendizagem ao longo da vida veio

Desemprego, a precaridade dos vínculos laborais e

descentrar e multiplicar os centros educativos e alterar

todo um vasto conjunto de transformações do merca-

os tempos, os espaços, os modos, as modalidades de

do de trabalho, envolto agora numa enorme incerteza,

ensino e de aprendizagem, introduzindo uma tal com-

têm acentuado os comportamentos defensivos por

plexidade e flexibilidade que têm arrastado o “sistema

parte da maioria dos assalariados, de quem se poderia

educativo” para uma crise sem precedentes, na qual

esperar uma atitude mais ofensiva e mais ligada à

ainda se debate.

melhoria do desempenho (onde as novas competências
têm um papel central).
As TIC são instrumentos, meios com uma função
muito precisa e limitada, não só panaceia para coisa ne-

Como diz Mia Couto, nesta ou noutras mudanças
de vida e das sociedades, ao andar encontramos mais
pedras que caminho. Mas temos a graça de aprender,
sempre.
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Reconhecimento
e Certificação
de Competências
O relato da experiência do Instituto do Emprego e Formação
Profissional (IEFP), enquanto entidade certificadora, no âmbito
do Sistema Nacional de Certificação Profissional no sector da
Construção Civil e Obras Públicas.
Enquadramento do Sistema Nacional
de Certificação Profissional (SNCP)

na sequência do acordo de Política e Formação Profissional, o Governo e os Parceiros Sociais acordaram a

Volvidos mais de vinte anos após a entrada de

criação do Sistema Nacional de Certificação Profissional

Portugal na União Europeia, e não obstante os avanços

(SNCP)1, tendo em vista a promoção da qualidade da

ocorridos nos últimos anos, o nosso país ainda sofre

formação e a qualificação dos recursos humanos nacio-

algumas debilidades estruturais, nomeadamente a baixa

nais, através do reconhecimento das suas competên-

qualificação escolar e profissional dos seus recursos

cias, para efeitos de certificação da aptidão profissional.

humanos.
Se a competitividade das empresas depende de
variadíssimos factores, como a sua capacidade tecnoló-

Metodologia da Certificação da Aptidão
Profissional

gica, a modernização da estrutura, o sistema de gestão
e de organização do trabalho, a inovação, a qualidade e

1) Vias de acesso à certificação

o ambiente, entre outros, existe consenso geral de que

O acesso à certificação da aptidão profissional

a qualidade dos recursos humanos é um dos factores-

pode ser feito através de três vias: via da formação –

-chave para o desenvolvimento do país. Desta forma, a

cursos homologados pela entidade certificadora; via da

problemática da certificação de competências tem

equivalência de títulos de formação profissional ob-

vindo a assumir, nos últimos anos, um interesse cres-

tidos em países estrangeiros; via da experiência,

cente em Portugal, e não só, decorrente da necessida-

nomeadamente experiência profissional.

de de elevar os níveis de qualificação escolares e profissionais da população activa portuguesa.
Foi neste cenário de melhoria contínua dos níveis
de qualificação dos activos portugueses que em 1991,
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1 Ver separata da revista Dirigir n.º 94 “Pessoas e Carreiras”, subordinada ao tema “O essencial sobre o Sistema Nacional
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A via da formação destina-se a quem tenha fre-

que prevêem situações mais favoráveis de acesso à cer-

quentado formação profissional qualificante em entidade

tificação.Assim, o acesso ao CAP pela via da experiência

formadora com capacidade técnica e pedagógica e curso

ao abrigo das disposições transitórias pode ser feito por

de formação reconhecido pela entidade certificadora.

candidatos com requisitos de escolaridade inferiores.

A via da equivalência de títulos destina-se a candi-

Os candidatos que ainda assim não reúnam os

datos detentores de títulos obtidos em países estran-

requisitos de escolaridade definidos podem ser encami-

geiros e que contemplem um perfil de competências

nhados para a rede nacional de Centros de Reconhe-

correspondente aos referenciais de certificação nacio-

cimento, Validação e Certificação de Competências

nais. A via da experiência destina-se a pessoas que,

escolares, para soluções que lhes permitam obter o

não detendo título formal de competências adquiridas,

nível de escolaridade requerido para o acesso à certi-

nomeadamente pela via da formação qualificante, dete-

ficação escolar, garantindo assim aos trabalhadores uma

nham competências adquiridas pela sua experiência de

resposta integrada de certificação escolar e profissio-

vida, nomeadamente os activos a exercer a actividade

nal, tal como consubstanciado pelos Centros Novas

profissional num dado no sector.

Oportunidades criados no âmbito do programa de

Salienta-se, ainda, que o acesso à certificação pode-

Governo.

rá ser possível, pela adição/complementaridade das várias vias, desde que os candidatos demonstrem deter
competências adquiridas pela formação, experiência
e/ou equivalência de títulos.

3) Títulos de certificação
A certificação profissional traduz-se através da
emissão, pela entidade certificadora, de um Certificado
de Aptidão Profissional (CAP), que atesta que deter-

2) Requisitos para a certificação

minada pessoa, sendo detentora de determinado nível

Independentemente das vias de acesso, as disposi-

de habilitação escolar, demonstrou deter todas as

ções gerais das normas de certificação condicionam o

competências profissionais previstas em determi-

reconhecimento da aptidão profissional à comprovação,

nado perfil profissional.

cumulativa, da posse das competências profissionais e

Sempre que determinado candidato, após o pro-

do nível de escolaridade associado ao perfil profissional

cesso de certificação, demonstre deter apenas alguma

de referência. Normalmente, a certificação de profissões

das competências profissionais previstas no perfil

de nível 2 UE está associada à escolaridade obrigatória,

profissional, é-lhe emitida uma Caderneta de Compe-

enquanto a certificação de profissões de nível 3 UE está

tências que identifica as competências comprovadas e

associada à posse do ensino secundário completo.

as não comprovadas. Este documento funciona como

Contudo, e considerando que existem trabalhado-

um diagnóstico individualizado de necessidades de for-

res detentores de níveis de escolaridade inferiores que

mação, pelo que após a aquisição, pelo candidato, das

já exercem a sua actividade profissional há alguns ou

competências em falta, designadamente pela frequência

muitos anos, as normas de certificação contemplam

com aproveitamento de formação complementar espe-

disposições transitórias (CAP pela via da experiência)

cífica, poderá ter acesso ao CAP.
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Desta forma, no quadro em baixo sintetiza-se a
metodologia de acesso à obtenção do Certificado de

A certificação no sector da Construção
Civil e Obras Públicas (CCOP)

Aptidão Profissional.
O IEFP, enquanto entidade certificadora de um

1) A caracterização do sector

vasto leque de áreas/sectores de actividade, tem vindo,

O sector da Construção Civil e Obras Públicas

com base na metodologia acima descrita, a desenvolver

(CCOP) foi considerado pelo SNCP um sector a privi-

processos de certificação profissional, verificando a

legiar, atendendo a que se constitui como um sector

existência de sensibilidades diferentes de sector para

estratégico para a economia nacional, quer pelo volume

sector quanto à importância dada à certificação dos

de emprego que absorve, quer pelo que representa em

seus recursos humanos e que se traduzem num maior

percentagem do PIB português. Segundo o estudo do

ou menor número de candidaturas entradas.

INOFOR, Evolução das Qualificações e Diagnóstico de

Das áreas/sectores de actividade onde o IEFP se

Necessidades de Formação, publicado em Dezembro

assume como entidade certificadora, é a Construção

de 1999, os dados oficiais do Instituto Nacional de

Civil e Obras Públicas que melhor têm aderido ao pro-

Estatística (INE) apontavam já este sector de actividade

cesso de certificação profissional, com um total apro-

como “responsável por cerca de 7 por cento do PIB e

ximado de 10 000 candidaturas entradas, não obstante

9 por cento do emprego”, onde “a mão-de-obra que

ser um sector marcado por baixos níveis de qualifica-

ingressa no sector, para os níveis semi-qualificados e não

ção formais dos seus trabalhadores.

qualificados, caracteriza-se por ser jovem, indiferencia-

Metodologia de Acesso à Certificação da Aptidão Profissional
Certificação Escolar
RVCC Escolar
A aplicar aos candidatos que não
detenham os níveis de escolaridade
requeridos, aplicando metodologia
de Reconhecimento,Validação e
Certificação de Competências
(RVCC) adquiridas ao longo da vida.

Certificação Profissional
Via da Experiência

Via da Formação

Via da Equivalência de Títulos

Processo de Reconhecimento de Competências [análise curricular]
Processo de Validação
de Competências
[entrevista técnica e prova
de avaliação teórico/prática
se necessário]

Caso o candidato não reúna os requisitos previstos na via de acesso ou que os mesmos não sejam esclarecedores ou detenha ainda
competências adquiridas pela adição de diversas vias,
poderá ser remetido para o processo de Validação.

Caderneta de Competências
(no caso de deter competências em falta)
Aquisição das competências em falta
(Formação complementar específica
ou experiência
Escolaridade requerida
e totalidade das competências
profissionais previstas no perfil
profissional comprovadas
Processo de Certificação
de Competências
Emissão do Certificado de
Aptidão profissional (CAP)
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Formação homologada
ou considerada adequada (disposições transitórias)
pela entidade certificadora

Título estrangeiro considerado
adequado pela entidade certificadora

Certificação de Competências

Perfil Profissional
Técnico de Obra [Condutor de Obra]
Técnico de Topografia
Técnico de Medições e Orçamentos
Técnico de Desenho da C. Civil
Condutor/Manobrador de Eq. Mov.Terras
Condutor/Manobrador de Eq. Elevação
Pintor de C. Civil
Estucador
Carpinteiro de Estruturas [Carpinteiro de Cofragens]
Pedreiro
Armador de Ferro
Ladrilhador

Data de Término das
Disposições Transitórias
(Via Experiência)

Nível de
Qualificação

Enquadramento Legal

3 UE

Portaria n.º 466/2003,
de 6 de Junho

4 de Setembro de 2006

Portaria n.º 58/2005,
de 21 de Janeiro
Portaria n.º 260/2005,
de 17 de Março

21 de Abril de 2008

2 UE

Portaria n.º 146/2006,
de 20 de Fevereiro

17 de Junho de 2008

20 de Maio de 2009

da, geralmente vítima do insucesso escolar e, portanto,

empresas e da qualidade dos produtos e mercado da

pouco escolarizada e sem grandes expectativas profis-

construção. Os perfis profissionais considerados priori-

sionais” e, como tal, onde a problemática da certifica-

tários foram aqueles que estão associados ao nível 3 de

ção profissional dos trabalhadores assume particular

qualificação da formação, e que correspondem a funções

relevância.

de elevada tecnicidade desempenhadas de forma autó-

Este aspecto merece ainda maior atenção aten-

noma, embora enquadradas em directivas gerais, e que

dendo a que grande parte dos profissionais deste sec-

incluem responsabilidades de orientação e coordenação,

tor apresenta habilitações escolares iguais ou inferiores

bem como um conjunto de outras profissões associadas

ao 3.º ciclo do ensino básico, tornando-se necessário,

ao nível 2 de qualificação da formação e que integram

durante um período transitório, criar mecanismos de

a larga maioria dos profissionais de base do sector.

reconhecimento dos saberes adquiridos pela via da experiência para os activos a exercer a sua actividade do

A determinação das figuras profissionais já reguladas
do sector da CCOP está identificada no quadro acima.

sector há já algum tempo.
Tal reconhecimento tem vindo a ser desenvolvido

3) A actividade da certificação

pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional

O IEFP, enquanto entidade certificadora no sector

(IEFP), enquanto entidade certificadora no âmbito deste

da CCOP por via de alguns dos seus Centros de For-

sector de actividade, dando assim oportunidade a estes

mação Profissional de Gestão Directa e dos Centros de

profissionais de verem reconhecidas, validadas e certi-

Gestão Participada, designadamente o CENFIC – Centro

ficadas competências que foram adquirindo ao longo da

de Formação Profissional da Indústria da Construção

sua experiência de vida.

Civil e Obras Públicas do Sul e o CICCOPN – Centro
de Formação Profissional da Indústria da Construção

2) A oferta de certificação

Civil e Obras Públicas do Norte, tem vindo, desde

A intervenção do IEFP neste sector visa, essencial-

2003, a desenvolver processos de Reconhecimento,

mente, contribuir para o aumento da qualificação e de-

Validação e Certificação de Competências Profissionais

senvolvimento dos profissionais, da competitividade das

a candidatos à certificação profissional.
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Contudo, se a entrada de candidaturas à certificação em 2003 foi residual, com a entrada em vigor do
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cia para a contratação de trabalhadores e de subempreiteiros.

novo regime jurídico aplicável ao exercício da activi-

Os próprios trabalhadores envolvidos nos proces-

dade da construção – Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de

sos de certificação valorizam a sua certificação, na

Janeiro – dá-se um grande fluxo de entrada de proces-

medida em que poderão evidenciar a posse das suas

sos à certificação profissional, atendendo a que os

competências adquiridas por vias não formais, e assim,

detentores de CAP podem, por via dessa legislação,

por via do CAP, demonstrar que são pessoas compe-

deter a responsabilidade do alvará da obra, facto que

tentes para o exercício da sua actividade profissional,

até à entrada em vigor desse diploma legal estava veda-

em igualdade de circunstâncias com aqueles que as

do a pessoas com níveis de qualificação superiores.

adquiriram por vias formais.

Ainda e de acordo com a mesma legislação, os detento-

Face à debilidade da transparência das qualifica-

res de um CAP de nível 2 poderão ter acesso a alvarás

ções detidas pelos activos deste sector, a via de acesso

de nível 1, enquanto os CAP de nível 3 poderão dar

privilegiada à certificação profissional corresponde à via

acesso a alvarás de nível 2, o que originou um maior

da experiência, dirigida a trabalhadores sem uma quali-

fluxo de entrada de processos de certificação figura de

ficação profissional formal de base, detentores de bai-

Técnico/a de Obra (Condutor/a de Obra), atendendo a

xos níveis de qualificações escolares e com bastantes

que se trata de um CAP de nível 3.

anos de experiência profissional, e que se enquadram

Por outro lado, e se a grande maioria das candi-

no âmbito das disposições transitórias vigentes nas

daturas entradas até final de 2005 se referiam a traba-

portarias regulamentadoras do acesso à certificação da

lhadores enquadrados profissionalmente em micro e

aptidão profissional.

pequenas empresas, tem-se notado já em 2006 um

Tal como referido, a procura de certificação

maior fluxo de entrada de processos provenientes das

tem tido maior enfoque na profissão de Técnico/a de

médias e grandes empresas, muito por força da inter-

Obra (Condutor/a de Obra), responsável por 8000 das

nacionalização das empresas e das exigências estran-

10 000 candidaturas totais recebidas no âmbito deste

geiras no que respeita à certificação de pessoas neste

sector, das quais 95 por cento se referem a candidatu-

sector de actividade em concreto, mas também por

ras pela via da experiência ao abrigo das disposições

uma maior consciencialização dos donos de obra na-

transitórias.

cionais que começam, também, a fazer a exigências ao

Os dados do IEFP reportados a 31 de Julho de

nível da certificação dos trabalhadores. Aliás, tal facto

2006, respeitantes a esta figura profissional, referem a

tem funcionado como “bola de neve” para a crescente

emissão de 1651 Certificados de Aptidão Profissional,

entrada de processos, até porque as próprias empresas

3084 Cadernetas de Competências e 1306 processos

vêm o CAP como um instrumento de transparência

indeferidos, pelo facto de os mesmos não terem sido

das competências detidas com implicações ao nível da

instruídos de acordo com os requisitos da legislação

qualidade do trabalho a desenvolver e, como tal, com

em vigor, nomeadamente a comprovação efectiva do

possibilidades futuras de servir como uma boa referên-

número de anos de exercício profissional na profissão.
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Das 3084 Cadernetas de Competências emitidas,

a 60 horas), certificáveis, isto é, reconhecíveis em ter-

as quais correspondem a um diagnóstico individualiza-

mos de um perfil profissional, tendo em vista alargar

do de necessidades de formação, estima-se que até ao

substancialmente as possibilidades de acesso à forma-

final do ano de 2006 cerca de 1500 trabalhadores pos-

ção pela população adulta empregada;

sam vir, ou estejam já, a ser abrangidos por acções de

• com um formato flexível que permita a sua adequação

formação complementar específica dirigida à obtenção

aos défices de competências de cada indivíduo, diag-

das competências em falta, o que levará, necessa-

nosticados no processo de certificação.

riamente, a um aumento das suas qualificações profissionais. De referir que grande percentagem das pessoas

Estas formações, delineadas segundo uma arqui-

abrangidas pela formação complementar específica nun-

tectura modular, com correspondência às actividades

ca frequentou qualquer acção de formação profissional

do perfil profissional, poderão ser estruturadas em per-

inicial ou contínua no seu percurso de vida, o que

cursos ajustados às necessidades de cada um e visam

demonstra que a certificação profissional se traduz

áreas de competência associadas ao Desenho de Cons-

numa “alavanca” para o acesso à formação contínua dos

trução Civil e organização do projecto, Materiais e Pro-

trabalhadores, ajustada na lógica da procura às necessi-

cessos Construtivos; Infra-estruturas Técnicas, Medições

dades individuais de cada um e com tradução nas ne-

e Orçamentos, Preparação, Planeamento e Controlo da

cessidades do mercado de trabalho, com impacto ime-

Obras, bem como Prevenção, Higiene e Segurança.

diato no desempenho profissional dos trabalhadores.
Neste contexto, o IEFP tem vindo a apostar no

As vantagens da certificação

reconhecimento da capacidade técnico-pedagógica de

Esta experiência tem permitido demonstrar um

entidades formadoras para ministrar esta formação

inúmero conjunto de vantagens para as empresas e tra-

complementar específica, dispondo ainda de uma ofer-

balhadores que têm vindo a investir na certificação da

ta de formação complementar específica para o efeito,

aptidão profissional. Seguidamente identificam-se algu-

sistematizada da seguinte forma:

mas das vantagens que nos parecem mais
relevantes:

• visando percursos formativos
modulares certificáveis asso-

• O reconhecimento das com-

ciados a uma ou mais com-

petências adquiridas ao lon-

petências do perfil profis-

go da vida em contextos

sional;

não formais ou informais

• permitindo uma resposta

de aprendizagem tem-se

à formação contínua de

constituído não só no re-

activos empregados, inte-

forço da auto-estima indivi-

grando módulos de formação de curta duração (entre 15

dual e de justiça social (refira-se que grande parte destes
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públicos se viu forçado, por várias circunstâncias, a

da oferta e, por via destes processos, sistematizam a

ingressar precocemente no mercado de trabalho), mas

sua actividade formativa na lógica da procura.

também um recurso fundamental para promover a

• Denota-se uma maior sensibilização das empresas para

integração dos adultos em novos processos de apren-

as questões de certificação dos seus trabalhadores na

dizagem de carácter formal.

medida em que cada vez mais se torna uma exigência

• O reconhecimento das competências adquiridas per-

do mercado internacional e do mercado nacional.

mite, ainda, por via da formação complementar espe-

• Tem-nos sido gradualmente referido pelas empresas

cífica, estruturar percursos de formação modulares,

que têm vindo a apostar na certificação, que o pro-

de curta duração, passíveis de desenvolvimento em ho-

cesso de certificação funciona como um levantamento

rários compatíveis com os trabalhadores (pós-laboral)

individualizado de necessidades de formação, poden-

e ajustados às suas necessidades individuais.

do-se desta forma direccionar o financiamento da for-

• No caso em concreto da Construção Civil, a certifica-

mação contínua dos seus trabalhadores para as

ção profissional pode produzir efeitos imediatos do

necessidades detectadas, conseguindo, por um lado, a

ponto de vista financeiro, porquanto os detentores

optimização do investimento financeiro e de outros

destes títulos podem assumir os seus alvarás sem terem

recursos a afectar à formação e, por outro, uma res-

necessidade de recorrer a um consultor externo.

posta à formação mínima garantida preconizada no

• A certificação profissional induz relevância social nas

Código do Trabalho.

profissões, provocando um fenómeno de valorização

• Denota-se também um aumento do pedido de homo-

das profissões tradicionais, eliminando o estigma de

logação de cursos de formação inicial qualificantes

que certas profissões da construção civil são desti-

para efeitos de certificação futura dos formandos em

nadas, apenas, a pessoas indiferenciadas.

áreas onde a oferta existente era residual.

• A certificação profissional tem-se igualmente constituído como “alavanca” para o aumento das qualifica-

Face ao exposto, permitam-me concluir eviden-

ções académicas, por via do encaminhamento para

ciando a importância do fenómeno da certificação pro-

processos de Reconhecimento,Validação e Certifica-

fissional como “alavanca” para a criação de novas opor-

ção de competências escolares.

tunidades de aprendizagem e de recuperação de quali-

• Também se tem verificado um forte incremento da

ficações, contribuindo desta forma para algo que é ina-

procura de formação por parte dos adultos activos

diável em Portugal – a aposta na qualificação dos seus

empregados, que até aqui não denotavam sensibili-

recursos humanos.

dade para investirem na sua formação contínua.
• Existe igualmente um ajustamento da actividade formativa de muitos operadores de formação que têm,
junto do IEFP, solicitado o reconhecimento da sua
capacidade técnica para o desenvolvimento destas
formações, que tradicionalmente operavam na lógica
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CARLOS FONSECA
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Entrevista

O Impacto da Certificação
na Vida de Carlos Silva
Certificar competências profissionais adquiridas
através de experiência
No ambiente profissional da Construção Civil, a exigência técnica do trabalho e a aquisição
de conhecimentos de forma informal andam, não raras vezes, de braço dado.
O processo de Certificação de Aptidão Profissional (CAP), pela forte adesão que tem gerado,
parece estar agora a operar uma transformação na realidade do sector.
De que forma está a ser sentida pelos próprios foi o mote para uma conversa com Carlos Silva,
profissional no sector há muitos anos e um dos muitos profissionais certificados pelo IEFP neste sector
como Técnico de Obra.

FORMAR: Como viveu este processo de certificação de competências com base na experiência profissional?
Carlos Silva: Uma experiência extremamente
gratificante que começou e acabou da melhor maneira.
Esta certificação permite-nos sermos reconhecidos
pelo trabalho que fazemos uma vida inteira e esse reconhecimento fica posto por escrito, o que lhe confere
um valor social e oficial, o que até agora só era possível pela via académica.
Apesar dos conhecimentos que adquiri serem em
áreas às quais já estava ligado há muito tempo, este processo faz-nos olhar para as coisas de outra forma, chamando-nos a atenção para determinados factores rotineiros do nosso trabalho dos quais nem nos apercebemos no dia-a-dia.

N.º 56 FORMAR
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F: Esta certificação está fortemente baseada
na participação dos parceiros sociais do sector.
Que mais-valias podem trazer estes intervenientes ao processo de certificação?
CS: Não tenho uma noção exacta das várias dimensões desse envolvimento mas, no entanto, apercebi-me que, por exemplo, os parceiros sociais fazem
parte do júri de avaliação. Considero que o envolvimento dos sindicatos e das associações patronais é
estratégico para a certificação no sector face ao seu
contacto com o dia-a-dia nesta actividade, que é a realidade das empresas e dos trabalhadores. São eles que
estão em melhor posição para ajudar a identificar e
Ao logo destes três meses em que decorreu o pro-

definir os critérios através dos quais se devem avaliar

cesso de certificação e de formação que se lhe seguiu,

os conhecimentos no sector. E é esta avaliação que per-

destaco também a troca de experiência entre todos

mite discriminar os conhecimentos técnicos e proce-

nós, formandos, que fez desta experiência um factor de

der ao seu reconhecimento formal.

enriquecimento humano. Este percurso de certificação,

ao IEFP, passando, a seguir, pela realização de provas no

F: Que avaliação faz da formação e do desempenho dos formadores?

CENFIC para apurar as competências profissionais de-

CS: Quanto à acção de formação propriamente

tidas e culminando com a formação nas várias áreas de

dita, partindo da minha experiência e da troca de im-

competências consideradas em falta para a obtenção

pressões com os meus colegas, os resultados são muito

do CAP, representou um grande passo, não apenas pro-

positivos. A avaliação que faço é, posso dizê-lo, cinco

fissional, mas também uma evolução pessoal.

estrelas!

iniciado com a apresentação do dossier de candidatura
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O processo de certificação é bastante simples.

Pessoalmente considero que este processo forma-

O reconhecimento e avaliação das competências é feito

tivo nos traz vantagens óbvias e é uma mais-valia para

ao longo de um conjunto de sessões, perante um júri

todos nós, embora exija de cada profissional um gran-

de avaliação, com vista à identificação e demonstração

de esforço, sobretudo na coordenação do seu trabalho

do saber que fomos adquirindo ao longo da nossa vi-

com a avaliação e formação levadas a cabo.

vência profissional. Após a comprovação das compe-

Saúdo o trabalho desenvolvido pelos formadores

tências que detemos, ou obtemos o CAP ou, no caso

que, em minha opinião, foi irrepreensível. O empenho

de termos competências em falta, é-nos nos indicada a

dos formadores é tanto mais nítido se atendermos ao

formação a frequentar para termos a chamada certi-

facto de que estas acções exigem que o formador dis-

ficação final.

serte sobre os mais variados temas da construção civil

FORMAR N.º 56

Entrevista

com um público de profissionais com níveis de conhecimento muito diversos e que usam por vezes uma terminologia própria. Muitos profissionais descrevem
situações ou práticas de uma forma incorrecta porque
sempre o fizeram dessa forma. Ora, nestas situações os
formadores conseguiram captar o que queríamos dizer
e colocar a questão de uma forma correcta. Em ambiente de formação, foi fundamental o formador filtrar
este tipo de linguagem e torná-la compreensível para
todos.

F: Que arestas poderão ainda ser limadas neste processo de certificação?
CS: Penso que, face à importância que os meios

Eventualmente, poderiam também ser distribuídos mais

informáticos têm neste sector e tendo em conta que

manuais de consulta para apoio na formação e pos-

muitos dos profissionais têm poucos conhecimentos

terior utilização no nosso dia-a-dia de trabalho.

nesta área, o módulo de formação em informática que
actualmente é de 30 horas deveria ser mais extenso.

F: Decidiu também prosseguir o reconhecimento de competências no domínio escolar.
CS: No meu caso, a validação de competências a

… “a troca de experiência entre todos nós,
formandos, fez desta experiência um factor
de enriquecimento humano” …

”

O IEFP é a entidade certificadora do sector da
Construção Civil e Obras Públicas, actividade que
desenvolve nos seus Centros de Formação Profissional e em colaboração com os centros de formação especializados no sector, designadamente,
com o CENFIC – Centro de Formação Profissional
da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas
do Sul e com o CICCOPN – Centro de Formação
Profissional da Indústria da Construção Civil e
Obras Públicas do Norte.
Para mais informações e para saber a oferta de
certificação disponível para as profissões deste
sector, consultar o site: www.iefp.pt ou qualquer
Centro de Emprego e/ou de Formação Profissional do IEFP.

nível escolar tornou-se determinante. Nesta formação,
o módulo de Higiene e Segurança no Trabalho dá ao profissional certificado a possibilidade de requerer junto
do Instituto de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho
o estatuto de trabalhador interlocutor entre a empresa em que trabalha e o organismo que fará depois a
avaliação nesta área, obrigatórios por lei. Contudo, a lei
exige também a conclusão do 9.º ano de escolaridade.
No meu caso, visto apenas ter o antigo 5.º ano do
curso industrial incompleto, inscrevi-me no processo de
Reconhecimento e Validação de Competências Escolares,
no mesmo centro de formação em que frequentei a
formação profissional específica – o CFP do Seixal –,
a fim de obter o 9.º ano de escolaridade, o que em termos profissionais me irá ser muito vantajoso. Saliento

N.º 56 FORMAR
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também que o facto de as duas certificações, escolar e

demonstramos todo o percurso de vida: a nossa expe-

profissional, decorrerem no mesmo centro de forma-

riência, interesses, sítios por onde passámos. No segui-

ção facilita todo o processo.

mento deste trabalho, iremos continuar o processo
com técnicos de diferentes especialidades.

F: Esta dupla certificação, de competências profissionais mas também escolares, é relevante
neste sector?

F: Uma aposta de futuro?
CS: Este processo de certificação está a ser de tal

CS: Dos 18 colegas que concluíram a formação

forma gratificante que é minha intenção continuar a

complementar específica de Técnico de Obra, após o

candidatar-me à certificação, no caso escolar, para o

processo de avaliação para obtenção do CAP, e em que

12.º ano, que em breve será possível, bem como às ac-

eu também estive integrado, 11 avançaram para este

ções de formação específicas que o IEFP promove na

processo de reconhecimento de competências para fins

minha área, ou seja, a frequência deste processo abriu-

escolares, concretamente para a obtenção do 9.º ano

-me novas perspectivas de formação no futuro. Penso

de escolaridade.

que a certificação, quer profissional quer escolar, pela

Este processo de certificação escolar é, naturalmente, diferente. Neste momento ainda estamos numa

via da experiência é a melhor resposta para muitos dos
profissionais deste sector de actividade.

primeira fase, em que uma técnica nos está a ajudar a
traçar e a recuperar o nosso portefólio pessoal, em que

F: No final, que ideia-chave retira deste processo de certificação?
CS: A meu ver, é fundamental que, tanto pelo grau

O Perfil de CARLOS SILVA
52 anos, 5.º ano incompleto do curso industrial,
Técnico de Obra, candidatou-se ao respectivo Certificado de Aptidão Profissional (CAP) com base
na sua experiência profissional. Num primeiro
momento, no âmbito do processo de certificação
profissional, foram-lhe reconhecidas algumas das
competências necessárias à obtenção do CAP, pelo
que obteve uma caderneta de competências atestando as competências efectivamente detidas. Em
sequência, frequentou um percurso de formação
complementar específica no CFP do Seixal a fim
de obter as competências em falta. No final da
formação obteve o CAP de Técnico de Obra.
Actualmente encontra-se em processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, também no CFP do Seixal, visando complementar o 9.º ano de escolaridade.
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de exigência como pelo esforço a que nos obriga, se
percepcione todo este processo como um passo estratégico e decisivo para a nossa carreira profissional. E é-o
também por ser um sistema de certificação integrado,
que reconhece por escrito, formalmente, duas vertentes de conhecimento: o profissional e o escolar.
No nosso sistema profissional, estas duas valências
têm de estar interligadas, sob o risco de um investimento em apenas um destes lados não apresentar os resultados correspondentes. Como referi, a minha experiência
comprovou-me esta realidade.

Modularização da FP

Modularização da
Formação Profissional
Para uma resposta mais ajustada às
necessidades das pessoas e das empresas

questão da modularização da formação, ape-

A

sar da sua absoluta actualidade, é uma questão que já vem sendo abordada no seio do

espaço europeu há várias décadas sem lhe ser, contudo,
exclusiva. Relembra-se a este propósito o caso canadiano, que constitui um campo de análise particularmente
interessante por ter adoptado com sucesso esta organização da formação.
Em Portugal, esta questão vem sendo preocupação
constante nos últimos anos, quer por parte do poder
político, quer dos parceiros sociais, sendo cada vez mais
premente a sua concretização de forma alargada se
atendermos a alguns dos dados estatísticos que caracterizam, actualmente, Portugal em matéria de qualificações, nomeadamente:

• Existem em Portugal cerca de 2 milhões e 600 mil
activos com menos do que o 9.º ano de escolaridade
e baixas qualificações e cerca de 45 por cento dos
jovens entre os 18 e os 24 anos (485 000 jovens)
encontram-se a trabalhar sem terem concluído 12.º
ano de escolaridade.
• Em 2001 (dados dos Censos), cerca de 2,7 por cento
de jovens, com idades compreendidas entre os 10 e
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cento, na Alemanha 75 por cento, em Espanha 36 por
cento e a média da União Europeia a 25 são 58,6 por
cento. Portugal é o 23.º país, na União Europeia, no desenvolvimento da formação em contexto empresarial.
• A qualificação profissional incrementa, no mínimo, entre 9 a 10 por cento o rendimento do trabalho.

Se nada for feito no sentido da alteração positiva
deste panorama, admite-se que a vida das pessoas e o
mercado de emprego sofrerão um impacto negativo
durante os próximos 40 anos.A inversão desta situação
passa necessariamente por um reforço efectivo no investimento nas pessoas, criando condições para a aquios 15 anos, abandonaram a escola sem o 3.º ciclo do

sição de conhecimentos, capacidades e competências

ensino básico; cerca de 24,6 por cento de jovens, com

que permitam a empregabilidade e a adaptabilidade

idades entre os 18 e 24 anos, saíram antecipadamen-

constante das pessoas, das empresas, das organizações

te do sistema educativo sem o 9.º ano de escolarida-

e dos países às exigências de competitividade.

de; cerca de 44,8 por cento, com idades entre os 18

É neste contexto que se assume com particular

e 24 anos, saíram precocemente da escola sem con-

importância o conceito de Educação e Formação ao

cluírem o ensino secundário.

Longo da Vida, englobando toda e qualquer actividade

• Em 2001, 19,8 por cento dos gestores de topo por-

de educação e formação que vise melhorar conheci-

tugueses e 70 por cento dos gestores intermédios não

mentos, capacidades e competências.Apela, assim, a um

possuíam o 9.º ano de escolaridade.

processo permanente de aquisição e actualização de

• Apenas cerca de 27 por cento dos portugueses beneficiam ao longo da sua vida de uma formação profis-

a vitalidade das empresas.

sional ou tecnológica, quando a média da União Euro-

A este conceito de Aprendizagem ao Longo da

peia se situa nos 54 por cento e nos países mais

Vida associa-se o de Reconhecimento,Validação e Certi-

desenvolvidos, como os EUA, a Alemanha e o Japão,

ficação de Competências adquiridas pelas vias formais,

ronda os 80 por cento.

não formais e informais, processos que se configuram

• Portugal é o 24.º país da União Europeia em termos de

como pontos de partida fundamentais para a constru-

grau de escolarização e qualificação da sua população.

ção de percursos individuais de qualificação progressi-

• Apenas cerca de 22 por cento das empresas têm for-
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saberes que garanta a empregabilidade dos indivíduos e

va (escolar e profissional).

mação interna para os seus trabalhadores quando, por

A oferta de formação deve, pois, privilegiar uma

exemplo, na Dinamarca são 96 por cento, em Inglaterra

organização que responda à diversidade de perfis apre-

87 por cento, na Irlanda 79 por cento, em França 76 por

sentada pela procura.
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Uma das conclusões retiradas da consulta realizada

zagem formal e induzindo o reconhecimento individual

a nível europeu sobre uma Estratégia de Aprendizagem

da capacidade de aprender, condição favorável à adop-

ao Longo da Vida aponta para a necessidade de trans-

ção de comportamentos proactivos na procura de

formação dos sistemas de educação e formação no

novas qualificações. A meta traçada para este segundo

sentido de disponibilizarem ofertas de qualidade para

eixo da Iniciativa Novas Oportunidades é verdadeira-

todos numa base de continuidade.

mente ambiciosa – qualificar 1 milhão de activos até

Procurando criar as condições necessárias para que
essas transformações se concretizem, foi definido pelo
Governo um conjunto de opções e medidas estratégicas

2010!
Para o cumprimento deste objectivo revelam-se
decisivos:

no domínio da educação-formação traçadas até 20101.
Salienta-se, neste contexto, a questão da modulariza-

• o aumento de oferta de formação de dupla certificação;

ção, medida cujo objectivo visa a disponibilização de

• o envolvimento das empresas na qualificação dos pró-

ofertas de formação que assentem em percursos estru-

prios trabalhadores;

turados de forma mais flexível e modular, organizados

• a concertação entre a procura de formação por parte

em unidades capitalizáveis, que conduzam a uma certifi-

dos activos e das empresas e a oferta por parte dos

cação reconhecida.

diferentes operadores;

Com a Iniciativa Novas Oportunidades – lançada

• o alargamento e a consolidação da rede e dos instru-

pelo Governo, no âmbito do Plano Tecnológico, no final

mentos de reconhecimento, validação e certificação

do ano transacto, com uma meta temporal que se es-

de competências escolares e profissionais;

tende até 2010 – pretende-se elevar a qualificação dos
jovens e dos adultos, proporcionando uma oportunidade nova aos primeiros e uma nova oportunidade aos
segundos. A nova oportunidade que se pretende criar
para os adultos tem em vista aumentar as suas qualificações de base num quadro de recuperação, no
qual o reconhecimento, validação e certificação
de competências adquiridas assume um papel particularmente importante, uma vez
que valoriza e reconhece as aprendizagens efectuadas nos vários contextos de
vida fazendo reverter as competências reconhecidas para os processos de aprendi-

1 Ver a este propósito o site www.novasoportunidades.gov.pt
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• de uma forma articulada com o sistema de reconhecimento, validação e certificação, o desenvolvimento

Hotelaria, Restauração e Turismo, objecto de artigo
nesta revista).

de itinerários de formação modulares que, reportan-

Nesta data, cerca de 45 por cento (39) dos refe-

do-se a perfis profissionais e de formação, respondam

renciais de formação, de nível 2 e 3, que integram a

e se adaptem, num quadro de formação contínua, às

oferta de formação do IEFP possuem já uma dupla

necessidades particulares dos activos e das empresas;

organização: em unidades capitalizáveis de média dura-

• e, num plano transversal, a implementação de meca-

ção (180-300 horas) e de curta duração (entre 15 e 60

nismos que garantam a qualidade da formação ministrada.

horas, em média).
No curto prazo os restantes 55 por cento serão,
igualmente, objecto de uma organização em unidades

A organização dos referenciais de formação em

de curta duração, servindo de suporte à formação con-

unidades de curta duração pretende, como se tem

tínua de uma forma imediata, independentemente do

vindo a referir, apoiar essencialmente a formação con-

contexto em que se verifica a identificação das necessi-

tínua, uma vez que a formação inicial, dirigida a jovens,

dades de formação – seja por iniciativa do próprio tra-

visa uma qualificação completa num período de tempo

balhador ou da entidade empregadora, resulte de um

determinado que não beneficia especialmente de uma

processo de reconhecimento, validação e certificação

organização em unidades de curta duração, mais voca-

de competências desenvolvido por um Centro Novas

cionada, pela flexibilidade e diversidade que apresenta,

Oportunidades (Centro de Reconhecimento,Validação

para percursos de continuidade ou de construção pro-

e Certificação de Competências) ou decorra de um pro-

gressiva.

cesso de avaliação com vista à obtenção de Certificado

A opção pela designação de unidade de curta
duração (capitalizável) em vez de módulo prende-se, no
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de Aptidão Profissional (CAP) desenvolvido no quadro
do Sistema Nacional de Certificação Profissional.

momento presente, e remetendo-nos à realidade do

A breve trecho será disponibilizado um referencial

IEFP, com a necessidade sentida de assinalar a diferença

de qualificação que integra para cada saída profissional os

de conceitos atendendo a que, actualmente, a oferta de

respectivos perfis profissionais e de formação e os ins-

formação de curta duração não possui um carácter sis-

trumentos relevantes para o desenvolvimento de pro-

témico que se associa à formação modular, ou seja, em

cessos de reconhecimento, validação e certificação de

regra reporta-se a um único perfil profissional ou de

competências, assumindo-se, assim, como uma referên-

formação, não sendo transferível para outros perfis

cia válida em termos nacionais para a generalidade das

como se espera de uma formação modular. Temos, no

entidades formadoras e certificadoras. Pretende-se, desta

entanto, conhecimento de projectos sectoriais desen-

forma, contribuir para a racionalização, capacitação e ino-

volvidos, alguns em que o IEFP foi parceiro, que abor-

vação da oferta e, ao mesmo tempo, para o aumento da

daram a formação numa perspectiva modular e produ-

transparência e do reconhecimento da formação cer-

ziram resultados particularmente interessantes (é o caso

tificada e das qualificações não formais detidas por uma

do projecto dinamizado pelo INFTUR para a área da

parte muito significativa da população activa portuguesa.
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• Contribuir para o aumento da competitividade das
empresas proporcionando em cada momento a formação adequada aos saberes e competências identificadas como necessárias.
• Construir uma oferta de formação actualizada, pertinente e flexível, passível de ser reconhecida e certificada.
• Disponibilizar formação capitalizável de curta duração,
que permita responder a necessidades particulares e
dinâmicas no âmbito de percursos de continuidade ou
de construção progressiva.
• Optimizar o investimento na formação contínua, adequando as horas de formação a aprendizagens relevantes para a aquisição dos saberes e competências
Em paralelo, acompanhando as referências euro-

visados.

peias, em particular as consubstanciadas no sistema

• Racionalizar a oferta de formação, sem lhe retirar

europeu de créditos para o ensino e formação profis-

amplitude de resposta, criando um quadro de oferta

sional (ECVET) e no quadro europeu de qualificações

adequada e credível, susceptível de ser utilizada pelos

(QEQ), o IEFP encontra-se a desenvolver uma meto-

diferentes operadores, baseada em perfis profissionais

dologia de organização da formação em competências

e de formação aprovados por estruturas de compo-

(actualmente, organiza-se em objectivos pedagógicos

sição alargada ou tripartida.

operatórios e mensuráveis) que, baseando-se num perfil de competências reportado a um perfil profissional,

• Aumentar os graus de eficácia e eficiência das iniciativas de formação contínua.

conduzirá à produção de um perfil de formação assente numa lógica modular, reforçando-se, por esta via, as
condições de flexibilidade e transferibilidade da actual
oferta formativa.
Chegados a este ponto, parece-nos oportuno sistematizar, de forma sumária, os aspectos que fundamentam a opção pela organização da formação em unidades de curta duração ou, num futuro próximo, em
módulos:

• Contribuir para a elevação das qualificações de base
dos activos empregados e desempregados.

ANA PAULA D. M. FILIPE
Directora de Serviços de
Desenvolvimento Curricular
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Referenciais Modulares – Turismo

Referenciais modulares
no sector do Turismo
rata-se de um trabalho de construção de refe-

ção Vocacional (DGFV/Ministério da Educação) e ainda

renciais modulares para as profissões do sector

com o Instituto para a Qualidade da Formação (IQF/

do Turismo, cujos resultados foram divulgados

Ministério do Trabalho).

T

em Fevereiro de 2006.
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No âmbito da procura de soluções para a pro-

Este projecto foi dinamizado pelo Instituto de

blemática da construção de referenciais de formação e

Formação Turística (INFTUR/Ministério da Economia),

de certificação para as profissões do Turismo, em que o

operador sectorial de formação profissional e entidade

INFTUR se encontra envolvido – nas suas qualidades

certificadora para o sector do Turismo, em parceria

de operador sectorial de formação, de entidade certi-

com os outros dois grandes promotores públicos de

ficadora e de entidade integrante do Sistema Nacional

formação com oferta dirigida a profissões do Turismo:

de Certificação Profissional –, este projecto partiu da

o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP/

procura de respostas para os seguintes problemas bási-

Ministério do Trabalho) e a Direcção Geral de Forma-

cos principais.
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Problema 1: Dispor de um conceito de refe-

realizar em Portugal nos próximos anos um enorme

rencial profissional capaz de servir, a um tempo, a formação e a certificação profissional.

esforço de requalificação de adultos activos em Por-

Dispor de um referencial capaz de servir de orien-

Validação e Certificação de Competências adquiridas de

tação e de regulação da formação inicial, mas também

modo não formal e informal ao longo da vida (do primei-

da formação contínua em cujas tipologias faça sentido

ro milhão de trabalhadores a requalificar, calcula-se que

existirem referenciais/padrões estandardizados.

mais de 50 000 estejam afectos ao sector do Turismo).

tugal, mediante processos de RVCC – Reconhecimento,

Dispor de um referencial capaz de servir também
de padrão de referência para a certificação da aptidão

Problema 2: Dispor de um conceito de refe-

profissional, seja o seu acesso pela via da “formação”,

rencial profissional capaz de lidar com a diversidade de níveis de qualificação dos trabalhadores que se encontram a exercer as mesmas
profissões e com as diferentes necessidades

pela via da “experiência profissional” ou pela via da
“aprendizagem ao longo da vida e em todos os contextos de vida”.

zante dos perfis profissionais estabelecidos no Sistema

dos diferentes segmentos da procura de certificação e de formação nessas profissões.

Nacional de Certificação Profissional, respeitando-os, e

Para explicitar a natureza deste problema e o tipo

a montante da intervenção dos técnicos de formação,

de solução adoptada neste projecto, vamos servir-nos

por um lado, e dos técnicos de certificação, por outro,

de um exemplo – subsector restauração, serviço de ali-

proporcionando-lhes uma ajuda técnica de grande per-

mentos e bebidas, profissões: empregado de mesa e

tinência para o seu trabalho.

empregado de bar.

Dispor de um referencial capaz de se situar a ju-

Na resposta construída pelo projecto, designada por
“referenciais modulares de formação e de certificação

Neste caso concreto, podemos visualizar quatro
ou cinco distintos segmentos:

profissional/turismo”, os referenciais são simultânea, diferenciada e cumulativamente referenciais de formação

Segmento 1: Empregados de mesa e empregados de bar

e de certificação profissional.

que, em termos de escolaridade, tenham uns a antiga 3.ª

Não obstante essa sua dupla finalidade, os referen-

classe, outros a antiga 4.ª classe, outros ainda a antiga 6.ª

ciais estão concebidos na intenção de servir especial-

classe e que, em termos de formação profissional, a maior

mente os trabalhos de certificação profissional e, dentro

parte não tenha qualquer formação inicial, alguns tenham

desta, os trabalhos de certificação pela via da aprendiza-

feito cursos de formação de mesa ou de bar e alguns outros

gem ao longo da vida.

ainda cursos de mesa-bar.

A especial atenção dada à instrumentação destes
trabalhos ficou a dever-se, por um lado, à circunstância

Deste segmento esperam-se candidaturas a RVCC
Escolar e RVCC Profissional de nível II.

de constituírem áreas novas de intervenção para as

Neste sentido, o projecto construiu referenciais

quais são bem mais escassos os meios técnicos dispo-

profissionais de nível II – empregado de mesa e empre-

níveis e, por outro lado, à circunstância de estar previsto

gado de bar.
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Repare-se que a manutenção de referenciais a este

uma profissão em emergência no sistema de trabalho

nível permite também manter uma janela aberta para o

do sector que, em extensão, cobre as áreas de trabalho

acesso ao emprego, nesta área, de jovens em dificulda-

das antigas profissões de empregado de mesa e de em-

de para concluírem a actual escolaridade obrigatória e

pregado de bar e que, em profundidade, se suporta

uma qualificação profissional de nível II.

num patamar de cultura científica, tecnológica e cívica
de nível secundário, a que foi dada a designação de

Segmento 2: Empregados de mesa e empregados de bar

“assistente técnico de restauração”.

que, em termos de escolaridade, tenham já o 9.º ano ou equivalente e, em termos de formação profissional, uma situação

Segmento 3: Empregados de mesa e empregados de bar

semelhante à do segmento anterior: nenhuma formação ini-

com o 12.º ano ou equivalente, uns sem formação profis-

cial, cursos de mesa ou de bar, ou cursos de mesa-bar.

sional inicial, outros com formação profissional em mesa, em

Daqui surgirão dois subsegmentos de procura de
certificação:

bar ou em mesa-bar.
Deste segmento esperam-se candidaturas a RVCC
Profissional de nível III, para as quais se dispõe do re-

• Candidaturas apenas a certificação profissional de nível II, visto que os candidatos já têm o 9.º ano, para as

ferencial profissional de nível III “assistente técnico de
restauração”.

quais se dispõe dos referenciais de nível II já referidos.
• Candidaturas a RVCC Escolar (12.º ano) e RVCC Pro-

Segmento 4: Candidatos a emprego habilitados pela oferta

fissional de nível III, para os quais os referenciais de

de formação inicial de nível III – cursos de “restaurante-bar”.

nível II não servem.

O referencial a utilizar aqui será também o do “assistente
técnico de restauração”.
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Neste caso, o projecto, na esteira do que já havia

Desta forma procurou-se não descolar o sistema

sido feito no SNCP, construiu um referencial relativo a

de certificação profissional da realidade actual das qua-
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lificações no mercado de trabalho, evitando, por um

processos de certificação pela via da experiência pro-

lado, a potencial não adesão ou exclusão do sistema de

fissional e pela via da aprendizagem ao longo da vida/

grande parte do universo em causa e, por outro lado,

processos de RVCC.

abrindo passadeiras de progressão entre os patamares
de qualificação escolar e profissional.

A ideia é que, num referencial que é ao mesmo
tempo referencial de formação e referencial de certificação, o Perfil de Competências seja a referência privi-

Problema 3: Dispor de um conceito de refe-

legiada para o trabalho dos técnicos de certificação, o

rencial profissional capaz de evidenciar uma
relação de transparência entre o que uma

Perfil de Formação a referência privilegiada dos técni-

dada profissão é na pessoa/trabalhador, no sistema de trabalho/emprego, no sistema de for-

meira e última de uns e de outros.

mação e no sistema de certificação.

Problema 4: Dispor de um conceito de referencial de competências capaz de permitir à
pessoa que aprende e aos diversos actores dos
contextos em que a aprendizagem acontece,
em que é facilitada e em que é reconhecida e

A opção conceptual e metodológica do projecto
para a solução deste problema foi a de considerar cada
referencial composto por três perfis estreitamente
inter-relacionados (ver quadro em baixo).
O estruturante base da relação de transparência
entre as três realidades é a da correspondência subactividade – unidade de competências – módulo de
formação.
Cada Unidade de Competências é descrita com

cos de formação e o Perfil de Emprego referência pri-

certificada, lidarem com as competências básicas da cidadania (pessoais, sociais, culturais,
éticas), as competências transversais da profissionalidade (saber estar e agir no posto de
trabalho, na empresa, no meio tecnológico, no

cimentos e atitudes que implica e em termos dos crité-

mercado de trabalho) e as competências técnicas específicas (inerentes à operação dos

rios de qualidade do desempenho considerado “padrão”

sistemas produtivos concretos).

bastante pormenor, em termos de capacidades, conhe-

para o reconhecimento da respectiva “aptidão profissio-

Para tal, cada perfil de competências integra as

nal”, procurando que o perfil de competências possa

competências “técnicas” específicas de cada actividade

constituir, por si só, um instrumento pertinente para os

profissional, mas também as competências postas em

Perfil de Emprego

Perfil de Competências

Perfil de Formação

a profissão no sistema de trabalho

a profissão na pessoa/trabalhador

a profissão no sistema de formação

Missão
actividades
subactividades

Competências

Condições gerais de acesso
e de exercício profissional

unidades de competências

módulos de formação

áreas de competências

áreas de formação
itinerário de formação
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evidência para tratamento específico, por se revelarem

Problema 5: Dispor de uma metodologia de

transversais a diversas actividades e/ou por serem ine-

modularização de competências capaz de permitir alcançar um patamar de maior eficiência

rentes à sustentação científica e tecnológica das intervenções do profissional em diversas etapas ou componentes do processo produtivo; competências estas

e produtividade, quer na produção dos meios
técnicos necessários, quer na organização e

Cada perfil de competências integra ainda as com-

disponibilização de serviços de formação e de
certificação profissional.

petências inerentes ao desempenho, ao comportamen-

Uma metodologia de modularização capaz de iden-

to do profissional, nos contextos posto de trabalho/

tificar e estruturar a maior quantidade possível de

equipa, empresa, meio tecnológico, mercado de em-

módulos de competências comuns a mais do que um

prego, sociedade envolvente; competências que o pro-

profissional, para se poder alcançar economia de escala

jecto designa de “socioprofissionais”.

nas intervenções de formação e de certificação profis-

designadas no projecto por competências “tecnológicas”.

A fim de promover a transparência e de não se per-

sional trabalhando em ambiente multi-profissional.

der de vista a coesão intrínseca das vertentes técnica,

Uma metodologia de modularização capaz de

tecnológica e socioprofissional das competências, são,

estabelecer uma sábia dimensão para os módulos de

por um lado, sistematicamente sinalizados, na descrição

competências:

das unidades de competências, os pontos de onde, por

30

conveniência metodológica, são extraídas, são postas em

• uma dimensão tão pequena quanto possível, para

evidência as competências transversais; são também, por

aumentar a probabilidade de que possam ser comuns

sua vez, sistematicamente colocadas, na formulação dos

a mais profissionais; para aumentar o rigor e a agilida-

módulos, chamadas de atenção para os pontos de inte-

de no reconhecimento das competências individuais;

gração das competências transversais pré-adquiridas para

para aumentar a facilidade de utilização dos pequenos

efeitos de consolidação das respectivas aprendizagens.

períodos de disponibilidade de tempo dos candidatos

Presume o projecto que esta estrutura de organi-

à certificação de adquiridos e à formação complemen-

zação do perfil de competências (competências técnicas,

tar específica; para aumentar a agilidade e flexibilidade

competências tecnológicas e competências socioprofis-

de entrada e de saída nos processos de formação e

sionais) abre um espaço facilitador da articulação entre

de certificação, com resultados efectivos de capitaliza-

a certificação escolar e profissional, mediante a poten-

ção de competências;

cial extensão do perfil a competências pessoais, sociais

• e uma dimensão tão grande quanto necessário para

e culturais que não estejam consideradas no perfil pro-

que os módulos de competências possam correspon-

fissional por serem específicas dos outros papéis sociais

der a subconjuntos de competências coesos, coeren-

relevantes que o cidadão desempenha na comunidade

tes e diferenciados; a etapas autónomas ou autono-

em que está integrado (o seu papel no contexto fami-

mizáveis nos processos de trabalho; a subconjuntos

liar, na comunidade local, na participação cívica e polí-

diferenciados da cultura tecnológica das respectivas

tica, na fruição de actividades de lazer, etc.).

profissões; a subconjuntos de competências técnicas,
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(família, participação cívica e política, cultura, lazer…)
não comuns às vertentes anteriores, mas consideradas
também indispensáveis para o reconhecimento da equivalência a um dado nível de escolaridade.
O projecto conduziu à realização de 18 referenciais modulares de formação e de certificação profissional: 11 para o subsector da restauração: cozinheiro,
pasteleiro, assistente técnico de cozinha-pastelaria,
empregado de mesa, empregado de bar, assistente téctecnológicas ou socioprofissionais com visibilidade,

nico de restauração, chefe de cozinha, chefe de pastela-

com “valor” no mercado.

ria, chefe de mesa, chefe de bar, director de restauração;
4 para o subsector hotelaria: recepcionista, chefe de

Uma metodologia de modularização capaz de

recepção, empregada de andares, governanta; 3 para o

estabelecer uma dimensão uniforme para os módulos

subsector turismo: recepcionista de turismo, técnico de

de competências que mais facilmente possa ser arti-

agências turísticas, animação turística.

culada com as normas inseridas no Código do Trabalho

Os 18 referenciais estão compostos por 374 uni-

e que mais facilmente possa ser utilizada para quan-

dades de competências, das quais cerca de metade são

tificar o “valor” da qualificação relativa a cada profissão.

comuns a mais do que um dos referenciais.A dimensão

Uma metodologia de modularização capaz ainda

de cada unidade é uniforme e foi trabalhada para poder

de facilitar a articulação entre o “RVCC” Profissional e

corresponder a 35 horas de formação/aprendizagem,

o “RVCC” Escolar, mediante a organização do universo

procurando assim sinergia com o Código do Trabalho.

das competências dos candidatos à certificação em

A média geral de unidades de competências por refe-

módulos de pequena dimensão, dos quais uma grande

rencial é 21.

parte seja comum a mais do que uma das vertentes da
sua vida.

Acessibilidade dos referenciais: foram distribuídos,
em suporte CD-rom aos participantes nos seminários

A partir dessa organização modular fica facilitada

de divulgação realizados em Fevereiro (Faro, Porto,

a integração do “RVCC” Escolar no “RVCC” Profissional,

Coimbra, Estoril) e serão postos à disposição do público

quando necessário, mediante um trabalho em círculos

em geral no site www.inftur.pt

concêntricos sucessivos: reconhecimento das competências relativas ao emprego (realização do trabalho),
reconhecimento das competências relativas à profissionalidade (contextos profissionais), reconhecimento das
competências relativas à cidadania (contextos socioculturais),estendendo este último círculo aos módulos
de competências específicas de outros papéis sociais

ACÁCIO DUARTE
Psicólogo e Director da Escola de
Hotelaria e Turismo do Estoril
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Ferramentas de Formação em Ambiente Internet
Até há bem pouco tempo, o formador era o agente que actuava como o detentor do conhecimento e facilitador da aprendizagem. Neste momento, com o acesso globalizado à informação, quer seja genérica ou especializada, facilmente é confrontado com as suas próprias limitações técnicas e tecnológicas. Não são poucas as vezes em
que a resolução de um problema parte do grupo de formandos que agora têm acesso imediato à informação.
Os novos hábitos e ferramentas utilizados em massa por utilizadores cada vez mais novos estão a mudar a
forma de relacionamento, de interacção e de partilha de conhecimentos. O desafio para o formador passa também,
neste momento, por integrar estas novas práticas no seu quotidiano. Será muito mais fácil fazer passar a informação, desenvolver competências e alterar comportamentos se se falar a mesma linguagem dos formandos, os mesmos
códigos e se se usarem os mesmos meios.
As ferramentas específicas para desenvolver formação em ambiente Internet na maior partes das vezes não
funcionam pois não foram criadas de raiz, tendo em atenção a dimensão pedagógica que têm que atingir. Além
disso, o formador/professor não está preparado para adaptar os seus métodos formativos a esta nova realidade.
Este é o primeiro de uma série de artigos que dizem respeito à utilização de ferramentas gratuitas disponíveis
na Internet. Identificar experiências no âmbito da educação/formação que podem servir de guia à sua integração
no dia-a-dia do formador.
Os objectivos são claros: o alerta para desafios que não se avizinham pelo simples facto de já estarem em execução e para a nossa necessária e progressiva adaptação a estas novas linguagens e tecnologias. Na minha opinião, o salto não deve ser radical – ao tentar transpor a prática da formação presencial para a formação a distância, o resultado só pode ser o fracasso. A incorporação gradual de algumas destas ferramentas pode ser a chave
para o domínio do meio e para a potenciação dos conteúdos.
As ferramentas e práticas sobre as quais vou falar vão desde as mais complexas, como a realidade ampliada,
até às mais simples, como os blogs.

BLOGS
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s WeBlogs ou blogs, como são mais conhecidos,

O

cada post podemos definir se os leitores podem ou não

são na sua génese sites da Internet de cariz

comentar o artigo que escrevemos. Esta forma de inte-

pessoal, de grupo, familiares, de comunidades

racção desfasada no tempo tem como vantagem a

ou corporativos. Blogs de guerra, de biblioteca, educa-

troca de ideias sobre o assunto em questão, bem como

tivos são alguns dos últimos tipos de blogs emergentes.

fidelizar a prazo um grupo que partilha dos mesmos

O conceito de blog é semelhante ao de uma publi-

interesses e opiniões. Esta possibilidade de comentar

cação on-line. Deve tratar um tema, ou conjunto de te-

os artigos (podendo ser feita de forma anónima) pode

mas relacionados, que seja perceptível através do nome

desencadear o surgimento de algumas manifestações

escolhido para que possa ser facilmente identificável

menos próprias e ser alvo de ataques de SPAM (fenó-

com o conteúdo.

meno de mensagens em massa).

Cada artigo surge sob a forma de entrada ou post

Os blogs de grupo permitem a publicação de artigos

e estes são organizados de forma cronológica. Para

por vários colaboradores. Esta é uma situação exem-
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plar, em que a soma dos capitais intelectuais individuais

TUTORIAL

dá origem a comunidades virtuais onde por vezes os
autores nem se conhecem fisicamente.

Vamos ver como podemos criar um blog, passo a
passo, assim como as suas principais funcionalidades.

Os blogs corporativos, como têm a participação
dos trabalhadores, permitem que as empresas e enti-

Vamos criar o blog no que é provavelmente o maior
serviço de alojamento de blogs: www.blogger.com

dades se tornem organizações aprendentes.
A possibilidade de poder editar ou alterar um post

Após acedermos ao site, bastam três simples etapas
para criarmos um blog on-line:

permite que possa haver um aperfeiçoamento e actualização constante dos conteúdos.
O cruzamento de opiniões entre os diferentes
autores no mesmo blog ou em blogs diferentes, com

1. criar uma conta;
2. definir um nome para o blog;
3. escolher um template.

hiperligações entre eles, é um dos fenómenos de organização em comunidades de uma forma natural e sem
controlo de qualquer entidade. Destas colaborações
continuamente acrescentadas, espontâneas e gratuitas
surge uma forma de inteligência colectiva.
Apesar de todos já termos ouvido falar de blogs, a
1

maior parte de nós nunca se debruçou sobre as potencialidades dos mesmos no contexto formativo. A moti-

1

- Clique no botão “CREATE YOUR

BLOG NOW”.

vação na realização de um trabalho será necessariamente maior se for colocado na blogosfera em vez de
afixado numa parede, tendo como destino a reciclagem
1
2
3
4
5

no final do ciclo formativo.
O desenvolvimento de um tema, com a sua posterior apresentação e disponibilização on-line, será mais

6

gratificante do que a entrega pura e simples sob a forma de papel, não só pela visibilidade global a que irá

Passo 1: Criar uma conta

estar sujeito, e consequentemente a responsabilidade

1

- Escolha o nome que vai usar para se autenticar no site.

de assumir os conteúdos publicados, como também pelo

2

- Defina a password para se autenticar no site.

sentimento de pertença a comunidades que se vão

3

- Repita a mesma password.

criando por afinidades.

4

- Escolha o nome com que vai aparecer no blog.

5

- Escreva um e-mail válido. Convém criar uma conta de

O formador pode também criar blogs que sustentem tecnicamente as suas acções não só para orienta-

e-mail especificamente para este tipo de serviços

ção em trabalhos e desafios de pesquisa, mas também de
forma a que possam ser acedidos em qualquer altura e

(eu uso uma gratuita do gmail).
6

- Clique no botão “CONTINUE”.

a qualquer momento. A possibilidade de alojamento de
imagens, sons e vídeo de uma forma fácil e quase imediata vem permitir uma eficiência de transmissão de
ideias sem precedentes, visto não só ser um meio gratuito como, também, totalmente livre.
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1
1
3

2

- Clique na seta “start posting” para começar a criar o
primeiro post.

4
5
1

2

3

5
4

6

7

8

10
9

Passo 2: Atribuir um nome ao blog
1

- Escreva o nome do blog, o que vai aparecer no topo do
mesmo.
11

2

- Tente definir um endereço simples e de fácil memorização,

O próximo passo é começar a colocar conteúdos

para que os leitores se lembrem facilmente.
3

- Verifique a disponibilidade do endereço clicando em

sob a forma de posts.
Escreva o texto no editor ou então num progra-

“Check Availability”. Se o mesmo já estiver a ser utiliza-

4

5

do vá tentando outros, tendo em conta a facilidade de

ma como o Word e coloque-o no editor através da fun-

memorização.

ção copiar, colar.
Dê uma vista de olhos ao código html resultante

- Insira os caracteres que vão aparecer na imagem.
Este campo é uma protecção do prestador do serviço

do que acabou de fazer clicando em “Edit Html”. Para

para que não possam ser criados blogs de uma forma

passar novamente ao modo de edição simples, clique

automática por aplicações informáticas.

em “compose”.

- Clique em “CONTINUE”.
1

- Tipo de letra: use fontes de desenho simples, como

2

- Tamanho: organize a hierarquia de informação usando

“verdana” e “arial” que têm uma boa visibilidade no ecrã.

diferentes tamanhos consoante a importância dos conteúdos.
3

- Estilo: bold ou itálico.

4

- Cor da letra: ao usar uma cor, tome nota da referência

Passo 3: Escolher um template
1

2

para saber qual é se precisar de a repetir.

- Escolha um template dos que estão disponíveis.

- Hiperlink: para criar uma ligação, seleccione a expressão

Para ter uma melhor percepção do seu aspecto final,

que pretende usar como link para uma página Internet.

clique em “preview template”.

No campo que aparece terá que colocar o endereço

- Depois de seleccionar o template clique em “CONTINUE”.

1
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6

- Alinhamento: como o texto se organiza em relação
ao espaço disponível.

3

- Botão de edição – um post pode sempre ser actualizado.

4

- Título, o primeiro conteúdo do post.

7

- Bullets: usadas para hierarquizar listas e atributos, aspas.

5

- O autor do post.

8

- Verificação ortográfica.

6

- Visualização do blog – ao clicar abre outra janela com o

9

- Inserção de imagens: clique no botão “Browse” e
defina o caminho onde a imagem se encontra no seu

blog em modo de leitura.
7

- Apagar post.

computador. Experimente as diversas possibilidades em
posts diferentes, que posteriormente pode apagar, para

CONFIGURAR AS DEFINIÇÕES

verificar as diferenças entre as várias opções.

Para que haja uma utilização correcta e com os
parâmetros de fuso horário e língua correctamente
definidos, há algumas configurações do blog que deve
obrigatoriamente alterar:

1
2
10
11

- Remover formatação.

3

- Para finalizar clique no botão “Publish Post”.

4
5

A formatação do fuso horário do blog, bem como
a informação temporal que vai ser apresentada, é muito
importante para que não haja qualquer tipo de dúvida

1

acerca da actualidade da informação. Sendo a rápida
desactualização um dos maiores problemas dos blogs,
os dados relativos à data e hora de publicação são fun1

- Sempre que publica um post convém republicar todo o blog.

damentais, pelo que devem ser o mais objectivos possível. Assim, há que definir todos os parâmetros para
Portugal:

6

1
2

3

4

5

7
1

- Temos que escolher qual o tempo que um post fica disponível na página principal.

2

- Definir de que forma a data aparece.

3

- Definir a forma como o índice organiza a informação

Este é o interface onde temos informação sobre os
posts que estão no blog.

1

- Aqui podemos de imediato criar outro post.

2

- Data do post, informação da data em que foi editado

em relação à data.
4

- Definir o formato da hora.

5

- Fuso horário: para Portugal escolha o indicado.

pela última vez.
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que um dos sites ou blogs é actualizado, automatica1

mente surge a informação na janela do programa leitor

2

de feeds. Se quisermos mais informações sobre o post,

3

basta clicar sobre ele e automaticamente o nosso browser é aberto na página do site ou blog respectivo.

Tem que se definir se todas as pessoas podem

- Activar a função feed.

comentar ou apenas os colaboradores registados. Se os

1

comentários forem de livre acesso há o perigo de apa-

2

recerem alguns impróprios, bem como de ser atacado
por mensagens automáticas de spam. Por outro lado, se

- Definir se todo o conteúdo do post é indexado ou apenas os primeiros 255 caracteres.
- Este é o endereço que deve disponibilizar aos seus leitores

3

para colocarem nos seus programas leitores de feeds.

se limitar a colaboração pode-se correr o risco de não
haver qualquer partilha de opiniões e de ideias. O meu
conselho é que se defina, por defeito, que qualquer pessoa possa comentar mas que os novos posts não têm
comentários e alterar temporariamente a possibilidade
1

de ter comentários antes de criar um novo post, para o
qual não se deseja que haja esse tipo de interacção. No

Para criar uma comunidade num blog há que definir

final da publicação, voltar a desactivar essa função.

o tipo de colaboração e quem pode ou não participar.

1
2

- Tornar os comentários visíveis ou ocultos.

Se os comentários forem abertos apenas a membros

- Definir quem pode comentar – qualquer pessoa

registados, estes têm que ser adicionados; se alguns

ou apenas os colaboradores registados.
- Definir se os próximos posts têm ou não comentários.

deles puderem ser também editores de posts têm que
ser categorizados como administradores.

3

- Para adicionar um membro, clique em “add team member”.
1
1
2
3

1

A função feed destina-se a que a totalidade ou ape-

2

nas parte dos conteúdos dos posts sejam indexados
através de alguns servidores e possam ser acedidos
através de programas específicos. A vantagem de ter

3 membros de cada vez, escrevendo
- Adicione até três
1

um site com este tipo de serviço é que, enquanto leitor,

36

- Adicione algum texto para acrescentar ao e-mail.

pode ter um programa instalado com feeds de vários

2

sites. Os feeds surgem sob a forma do título do artigo

3

ou uma determinada quantidade de caracteres. Sempre
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o e-mail de cada um deles.

- Guarde as alterações que acabou de realizar nas definições, clique em “save settings”.

Instrumentos de Formação

VANTAGENS
1

2

Após o convite, o colaborador fica em estado pendente até receber um e-mail com o convite e um link
para validar a sua colaboração. Após o ter feito, fica

• Facilidade e rapidez a colocar conteúdos
on-line.
• A grande visibilidade permitida.
• É uma ferramenta de expressão sem controlo de ninguém.
• A possibilidade de corrigir e continuamente actualizar conteúdos.
• Permite a colaboração de vários autores.

imediatamente apto a comentar (no caso dos comentários serem apenas para utilizadores registados).
Em termos de edição, a diferença entre ser administrador e membro é que o membro só pode criar e
editar os seus posts e não pode alterar as definições do
blog; o administrador tem permissões totais, pode alterar as definições, criar, alterar e apagar todo o género
de informação.

1

- Valide a caixa se quiser atribuir os privilégios de administrador, criar, editar, apagar posts e alterar definições
do blog.

2

DESVANTAGENS
• Os frequentes ataques de Spam.
• A possibilidade de se comentarem
os artigos de formas pouco correctas.
• A possibilidade de se perderem
os conteúdos se houver uma anomalia
no servidor.
• Devido à liberdade de expressão, há
muita informação que está incorrecta
e adulterada.
• A dificuldade de leitura de artigos muito
extensos devido à pouca largura dos blogs.

- Clique no X se quiser remover um membro.

GLOSSÁRIO (FONTE WIKIPEDIA)
Blogosfera: O conjunto formado pelos blogs disponíveis na Internet.
Blogs ou WeBlogs: Página da Internet cujos conteúdos são organizados cronologicamente.
E-mail: Correio electrónico.
Feed: Lista de actualização de conteúdos de um site ou blog.
Html: Linguagem de programação para produzir páginas para a Internet.
Link ou Hiperlink: Referência num documento a outro documento.

LINKS

On-line: Estar ligado ou um conteúdo estar disponível na Internet.
Post: Artigo colocado num blog.
Rss: Linguagem que permite que os subscritores de feeds, de um
determinado site, vejam as respectivas actualizações.
Spam: Recebimento de mensagens não solicitadas.
Template: Modelo pré-configurado que serve como base para colocação de conteúdos.

ÚTEIS

Mais templates para o blogger: http://blogger-templates.Blogspot.com/
Colocar mensagens áudio: http://odeo.com/account/login
Colocar aúdio e vídeo: http://castpost.com/
Mapa visual de cliques: http://www.crazyegg.com/
Estatística e contador de acessos: http://www.shinystat.com/en/
Edite o blog directamente a partir do computador:
http://www.qumana.com/
Leitor de Rss para Windows: http://www.rssbandit.org/
Leitor de Rss para Mac OsX: http://www.opencommunity.co.uk
Leitor de Rss para Linux: http://akregator.pwsp.net
Implementar Rss feed: http://feedburner.com
Relógio: http://www.clocklink.com
O blog deste artigo: http://tecnologiasnaformacao.blogspot.com/

CÉSAR TEIXEIRA
Coordenador do Núcleo de Apoio
à Utilização das Tecnologias
na Aprendizagem
Centro Nacional de Formação
de Formadores
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ATEC
Academia de Formação
Para que o sistema de ensino e formação português seja competitivo para os jovens e as empresas, a
cooperação deve ser a palavra de ordem entre as universidades e as escolas profissionais. É o que defendem
Hans Muller e Ferdinand Scultz, os directores da ATEC – Academia de Formação, uma escola profissional
focalizada na formação para o sector automóvel. Em entrevista à FORMAR, estes responsáveis
consideram o curso técnico um “primeiro passo” indispensável para uma carreira profissional sustentável.

Quais são os cursos da ATEC mais procurados pelos jovens e empresas?
São essencialmente cursos sobre técnicas de auto-

tividade. A engenharia industrial impor-se-á brevemente como uma área altamente atractiva para jovens e
empresas.

matização e de tudo o que gire à volta de tecnologias

De referir, contudo, que por vezes podemos depa-

de informação, de cursos de mecatrónica e de manu-

rar-nos com cursos que são cada vez mais interessan-

tenção industrial. Outro curso extremamente promis-

tes aos olhos das empresas mas que, curiosamente,

sor, em termos de adesão de candidatos, é o curso de

muitos jovens formandos não apreciam, nomeadamen-

assistência de engenharia industrial.

te os cursos sobre o CNC. Nem sempre os interesses

Quando começámos a ministrar estes cursos os
formandos não tinham uma ideia segura de qual seria o
seu futuro e as empresas também exprimiam uma série
de dúvidas. Agora, verificamos com agrado que as empresas estão a absorver estes formandos porque perceberam que passam a dispor de pessoas portadoras
de know-how que lhes permitem melhorar a produ-
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“”
Universidades e escolas profissionais
devem cooperar

ATEC

das empresas e os dos jovens coincidem num primeiro
tempo, o que constitui sempre um desafio interessante
para ser ultrapassado pelo conjunto de colaboradores
que constituem a nossa Academia.

Uma Escola de Prática
A ATEC – Academia de Formação – nasceu de

Existe ainda uma ideia corrente de que
os cursos técnicos são os parentes pobres
do ensino superior. Como se poderão
aliciar os jovens para a formação técnica?
Temos falado com muitas pessoas esclarecidas e
sobre isto não parece haver dúvidas: essa atitude contra os cursos técnicos instalou-se há cerca de 30 anos,
depois da Revolução, associada ao aparecimento e à
proliferação de estabelecimentos de ensino e de cursos
vulgarmente designados por “Cursos de Papel e Lápis”.

uma parceria entre a Volkswagen Autoeuropa,
a Siemens, a Bosch-Vulcano e a Câmara de
Comércio e Indústria Luso-Alemã, com o objectivo de qualificar colaboradores das empresas associadas, jovens à procura do primeiro
emprego e trabalhadores desempregados e
proporcionar estágios profissionais a recém-licenciados. Segundo o último relatório divulgado, de 2004, decorreram 23 turmas de for-

Para mudar essa atitude, além de muita persistência e

mação inicial, com 380 formandos. Os cursos

divulgação da informação pertinente, também teríamos

são organizados na base de um acordo com o

que corrigir as mentalidades de muitos pais e profes-

IEFP, através de um plano de formação anual.

sores, porque está instalada uma certa maneira de pen-

Os dois primeiros cursos da ATEC são as

sar segundo a qual os mais inteligentes vão para a uni-

especializações de nível IV em “Automação,

versidade, os “assim-assim” vão receber uma formação

Robótica e Controlo Industrial” e em “Gestão

profissional e os menos inteligentes são os primeiros a

de Redes”, que iniciaram em Fevereiro de

começar a trabalhar.

2004, nas instalações da fábrica da Siemens

Além disso, também revelam um desconhecimen-

em Corroios. A metodologia de intervenção

to quase absoluto do que é ser formado, durante três

da ATEC passa pela formação profissional de-

anos, num curso de mecatrónica, por exemplo. Não

senvolvida em regime de alternância (sistema

imaginam a que níveis estas pessoas trabalham, com

dual), com aquisição de conhecimentos práti-

uma complexidade quase semelhante à da engenharia.

cos em postos de trabalho nas empresas que

E, por vezes, em termos técnico-práticos, os formandos
têm conhecimentos mais sólidos do que os engenheiros que saem das universidades.

Porquê?
Porque estas formações, ao contrário do que por
vezes acontece nas universidades, constituem um pri-

irão cooperar neste projecto. O desenvolvimento de competências práticas é acompanhado de uma intervenção no sentido de uma
postura moderna dos profissionais, para uma
integração mais eficaz nas modernas estruturas de produção e de trabalho.
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meiro passo para uma carreira profissional que tanto

Em contraste, muitos dos nossos formandos, ape-

pode levar os formandos para posições técnicas como

nas com os conhecimentos básicos, já estão preparados

para posições de gestão, dependendo das oportunida-

para ocupar importantes cargos intermédios relevantes

des com que cada um se depara e, também, das suas

numa empresa porque “sabem como se faz e sabem

capacidades individuais.

fazer”. Se observar o caso da Autoeuropa, encontrará

Por vezes, muitos engenheiros licenciados, não só em

muitas pessoas com este know-how básico mas sólido

Portugal mas também na Alemanha, que não têm estas

que, passo a passo, lhes permite progredir na carreira.

bases apresentam uma dificuldade manifesta nessa pro-

sabem com precisão o que se passa numa fábrica, o que

Mas se as universidades não têm a mesma
capacidade de formar profissionais que as
escolas técnicas, então para que servem?

os seus trabalhadores sabem nem o que devem saber.

Não é bem assim. Para que não subsistam dúvidas,

Esses mesmos licenciados quando vão bater à porta

devemos recolocar a questão: a nosso ver, a competên-

das empresas à procura de emprego e lhes perguntam

cia nuclear das universidades não deverá ser a formação

“Vocês sabem como é que nós funcionamos?” ficam

profissional, mas a investigação e o desenvolvimento.

sem resposta. Isto é um grande problema para muitas

A preparação para a integração de profissionais no

empresas, e um problema que importa resolver, come-

mercado de trabalho deveria privilegiar outras fontes,

çando por operar mudanças ao nível das mentalidades.

como as escolas profissionais e o ensino politécnico,

gressão profissional. Como não foram “formados” a acompanhar o dia-a-dia de uma organização (por dentro), não
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actuando em perfeita articulação com o mundo empresarial com a celebração de protocolos e acordos de
cooperação. Na verdade, o sistema educativo português deveria assentar numa clara e harmoniosa divisão
de tarefas, por sua vez alicerçada numa lógica de cooperação entre três pilares fundamentais.
Todavia, é importante referir que já se está a verificar uma significativa alteração ao nível do papel e da
relevância dos cursos técnicos nas universidades, verificando-se que, ano após ano, estão a ser suprimidos
cursos que não se inserem propriamente na área técnica.Além disso, os estudantes percebem cada vez mais
quais são as faculdades que proporcionam mais emprego e que merecem um investimento em tempo e dinheiro. Com efeito, a competição entre universidades
pelos jovens à procura de um emprego no futuro será
ser cada vez mais agressiva.

Mas voltando à questão da sincronização
entre o sistema de ensino técnico e o
geral, qual é a vossa sugestão para um
funcionamento mais eficaz?
Primeiro, as escolas do ensino básico e secundário
deverão estar centradas na provisão de conhecimento
nas áreas básicas. Segundo, as escolas profissionais e o
ensino politécnico deverão estar orientados sobretudo
para o mercado de trabalho. E, terceiro, as universidades
centrar-se-ão mais na atribuição de graus académicos e
na investigação.
Ora, o que vemos é que nem as escolas profissionais nem as universidades estão focadas nas suas competências nucleares. O que vemos é que ainda há escolas a ministrar formação profissional sem disporem de
laboratórios, sem know-how e sem empresas parceiras,
e vemos as universidades a entregarem diplomas de

”

“A cooperação com o IEFP é excelente”

Quais são os principais objectivos da ATEC?
Os nossos objectivos prendem-se com o máximo aproveitamento das vantagens de que a ATEC dispõe, que
consideramos únicas, para podermos potenciar benefícios às empresas que trabalham connosco, à formação
dos jovens e, por extensão, ao próprio país. Essas vantagens decorrem da qualidade das empresas promotoras,
nomeadamente a Volkswagen Autoeuropa, a Siemens, a
Bosch-Vulcano e a Câmara de Comércio e Indústria
Luso-Alemã, graças às quais mantemos um elevado nível
de actualização e de inovação em termos de equipamento e conhecimento. Estas empresas multinacionais que
desde há duas décadas possuíam as suas próprias estruturas independentes de formação profissional resolveram
em 2001 apresentar uma proposta ao Governo português para a criação de uma única entidade que, além dos
seus interesses privados, pudesse assumir uma utilidade
pública visível e relevante. Daí, após uma longa preparação e discussão de ideias e objectivos com várias entidades e organismos, surgiu a ATEC, que começou a
funcionar no início de 2004 em parceria com o IEFP.

Em que medida consideram que esta cooperação com o IEFP tem ajudado a cumprir
os objectivos da ATEC?
Antes de mais é importante realçar o papel do IEFP no
processo de criação da ATEC, no qual foi parte integrante. Tal como os demais parceiros, entendeu que era
importante implantar uma infra-estrutura deste tipo e
que esta parceria entre grandes empresas internacionais
e o Estado português constituiria, certamente, uma excelente oportunidade de cooperação. Sem o apoio com
que o IEFP nos tem honrado, a ATEC não poderia assumir o papel que hoje assume no sistema de formação e
educação regional. Embora os formandos da ATEC sejam de proveniências diversificadas, ainda não queremos
dizer que temos âmbito nacional porque apenas abarcamos uma parte do país, mas talvez já possamos ser
apontados como um exemplo para o resto do país.
Neste plano, a ATEC pode ser entendida como mais um
dos vários centros de formação do IEFP. No entanto,
por força das metodologias inovadoras que pretendemos implementar e de alguma forma transpor para Portugal, queremos marcar uma certa diferença que nos
possa tornar uma referência na área da formação profissional. Por isso, para nós é importante que, como
temos sentido até aqui, o IEFP continue aberto a sugestões, inovações, novas ideias. Nunca nos sentimos bloqueados. O IEFP tem estado sempre aberto à discussão
de novos métodos e metodologias, aspecto que consideramos extremamente importante para o sistema de
formação profissional e que torna a nossa cooperação
um excelente exemplo de parceria público-privada.
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aptidão profissional sem prepararem os estudantes

go desses protocolos, estamos também a ministrar cur-

profissionalmente. Esta situação torna o nosso trabalho

sos para finalistas universitários, dando-lhes uma for-

mais difícil porque há escolas que nos vêm dizer:“Vocês

mação suplementar de um ano para proporcionar que

estão a competir connosco.” “De forma alguma”, res-

mais facilmente se integrem no mercado de trabalho.

pondemos nós, acontece é que dispomos das condi-

É uma combinação de estágio com formação e orien-

ções técnicas adequadas que permitem aos candidatos

tação. Outro exemplo são os cursos de dois meses que

fazerem uma opção qualitativa esclarecida.

criámos para jovens engenheiros, formados no âmbito
do ensino politécnico, nas áreas de automatização, elec-

E a ATEC tem dado o exemplo para

trónica para viaturas e mecatrónica. Estes cursos têm

esse sistema educativo “harmonioso”, de
que falam, cooperando também com as
universidades?

tido um enorme sucesso porque os alunos/formandos

Nem podíamos deixar de fazê-lo! Insistimos: o

boratórios. Como pode ver, temos todo o interesse em

caminho não é a competição entre universidade e es-

trazem uma boa base teórica, bastando complementá-la
com uma adequada componente prática nos nossos la-

cooperar com as universidades.

colas profissionais, mas a cooperação entre ambas.

designadamente para o desenvolvimento de Cursos de

É nessa filosofia de complementaridade
que consideram vantajosa a formação
em alternância?

Especialização Tecnológica (CET), pelos quais os nossos

Sim. Neste tipo de ensino existe um elo claro

formandos ficam com um certo número de créditos,

entre a teoria ensinada nas salas e a prática no local de

reconhecidos protocolarmente caso a caso, que rele-

trabalho. E as pessoas ficam a saber porque é que estão

vam para a prossecução de estudos superiores caso

a aprender esta ou aquela teoria. Os jovens, sobretudo,

assim o decidam após o CET. Por outro lado, e ao abri-

têm problemas de motivação na aprendizagem teórica

A ATEC, por exemplo, já tem estabelecidas várias parcerias com universidades e institutos politécnicos,

“PME devem ser mais activas
na formação”

”

Qual é o balanço que faz da actividade da ATEC nos últimos anos?
Se virmos como parte dos nossos objectivos principais a penetração no mercado,
podemos dizer que o conseguimos plenamente. Quando iniciámos as nossas actividades, todo o nosso esforço de formação
estava virado para os jovens mas rapidamente vimos que podíamos alargar a nossa
intervenção no mercado proporcionando
a nossa formação também às empresas.
Assim, procurámos parcerias com outras
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empresas para que estas fossem também
nossos clientes.
No que respeita à execução de acções de
formação profissional, quando começámos
tínhamos uma estimativa para cerca de
400 formandos, no entanto em Dezembro
de 2005 conseguimos dar resposta a um
conjunto de necessidades que se traduziu
num pico de 585. Por outro lado, se considerarmos a adequação da nossa formação,
pensamos que também esta tem correspondido às nossas expectativas. Neste aspecto, a questão mais crucial é saber se os
jovens conseguem um emprego no final
dos cursos de formação. Sobre isto po-

demos dizer que estamos no bom caminho para superar os 80% de empregabilidade previstos para a avaliação dos cursos de formação dual. Por outro lado,
temos conhecimento que muitos dos formandos, sobretudo nos cursos de nível IV,
se estão a adaptar facilmente como quadros intermédios em pequenas e médias
empresas. Estes aspectos são extremamente importantes não só para as empresas mas também para os pais – saber se
querem realmente abrir um caminho para
um bom futuro para os seus filhos, pois,
como se sabe, o mercado não absorve
todas as pessoas.

ATEC

por não perceberem qual é a aplicabilidade dos conceitos que estão a aprender. Mas depois de percebem,
além de ficarem mais motivados, ficam também melhor
preparados para assumirem um papel de responsabilidade numa empresa, o que inclui a apreciação pormenorizada de qual é a cultura da própria empresa e o seu
modelo de funcionamento.
Na Alemanha, esta metodologia tem sido um êxito
e, por isso, tentamos orientar os nossos formandos
neste sentido. Eles entram nas nossas instalações às 8
horas e saem às 16 horas. Ou seja, estão aqui como se
estivessem no trabalho, com todas as condições. E quando terminam os cursos estão quase completamente

funções do que serão os seus futuros empregos. Esta é

cento dos fundos serão obrigatoriamente canalizados para capital humano e
inovação. Como pensam que se poderão
aplicar mais eficazmente esses fundos

a melhor maneira de integrar o que temos produzido

em Portugal?

preparados para o exercício das suas profissões. Nas
empresas, aquando da formação prática em contexto
de trabalho, eles são integrados nos processos e nas

Se for consultar as estatísticas europeias, verá que

no mercado de trabalho.

em Portugal tem, em média, formação para jovens que

Em 2007 terá início a aplicação do

anda à volta de 150 dias de aprendizagem, o que signi-

QREN (nova designação dos Quadros

fica muita formação de curta duração. Nos outros países

Comunitários de Apoio), onde 60 por

anda à volta de 1200 dias ou mais. Mais de três anos,

Que tipo de resistências face aos vossos métodos de formação têm encontrado no mercado português?
Nessa questão devemos ter em conta a
dimensão das empresas. Se estivermos a
falar de empresas pequenas, estas têm
uma atitude completamente diferente em
comparação com as de maior dimensão.
Sendo normalmente empresas familiares,
o director, que simultaneamente é o membro da família que criou a empresa, tenderá
a pensar que terá bons resultados gerindo
a empresa sem apoio das novas metodologias de formação. No entanto, o facto de
essas empresas nos procurarem ou respon-

derem afirmativamente aos nossos desafios
é um sinal de que desejam mudar alguma
coisa. Em geral, estas empresas estão habituadas a uma situação em que o Estado,
sob patrocínio do IEFP, por exemplo, produza os potenciais empregados onde elas
possam depois escolher. Só que nem sempre encontram as pessoas certas. Por esse
facto entendemos que as PME deviam ser
mais proactivas neste processo.
Falamos das pequenas e médias empresas
porque com as grandes, como é o caso dos
nossos promotores, não temos esse problema. Sabemos muito bem do que precisam a Volkswagen Autoeuropa, a Siemens

ou a Bosch-Vulcano, por exemplo, empresas
de grande dimensão e internacionalizadas.
Em boa verdade, nós gostaríamos de integrar as pequenas empresas muito mais cedo no processo da formação profissional e
de escolher em conjunto com elas os formandos, seus futuros colaboradores. Actualmente, na maioria dos casos existe
apenas a situação de elas estarem interessadas nos nossos formandos. Mas o que
gostaríamos era de ter uma verdadeira
cooperação entre nós e as empresas, especialmente as mais pequenas, para melhor entendermos o perfil profissional dos
empregados que necessitam.
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aqui acontece, além de uma transferência de conhecimentos, é uma formação intercultural e ainda uma formação linguística porque os jovens têm de comunicar:
portugueses tentam falar alemão, alemães tentam falar
português, sendo que a língua de base é o inglês.
Em terceiro lugar, há que ter sempre presente a
razão para a qual os fundos estruturais foram criados:
para a coesão. Nesse sentido, consideramos, por exemplo, que devia ser ponderada a melhor forma de apoiar
as famílias mais carenciadas em termos de atribuição de
bolsas de formação, com um mínimo de substância, aos
elementos que frequentem acções de formação.
Por fim, caberá às empresas e às instituições – como
portanto. Pensamos que é importante ter mais destes

os municípios, por exemplo – a tarefa de reflectirem

cursos de longa duração porque são estes que permi-

um pouco mais sobre possíveis projectos inovadores

tem a obtenção de qualificações reais e sólidas.

que ajudem no desenvolvimento das comunidades.

As escolas deveriam ser dotadas de instrumentos

Assim poderão surgir boas propostas de projectos, tal

que lhes permitissem proporcionar que todos os

como pensamos ter sido esta nossa parceria com o

jovens, desde o 9.º ano, por exemplo, fizessem estágios

IEFP. Enquanto Academia de Formação Profissional,

em organismos ou empresas para começarem a ter uma

sabemos que mais cinco ou dez ATEC não serão sufi-

ideia daquilo que querem fazer no futuro.A cooperação

cientes para ultrapassar as necessidades do mercado

entre escolas e organizações devia ser desenvolvida e

português. Há necessidade de que, decididamente, seja

os fundos estruturais também deviam poder abarcar

feita uma aposta na canalização desses fundos para que

estas actividades. Por outro lado, também seria impor-

seja criado e transmitido know-how para onde os sec-

tante existirem mais intercâmbios no espaço europeu.

tores económicos portugueses mais precisam.

A ATEC já está a desenvolver algumas iniciativas neste
domínio, mas entendemos que esta forma de cooperação ou intercâmbio devia ser mais incrementada e
apoiada. Neste momento temos na ATEC, por exemplo,
um grupo de formandos de Hannover que irá ficar
aqui quatro meses a trabalhar em projecto, juntamente
com os nossos formandos portugueses. Na Primavera
de 2007 será a vez de os nossos formandos irem para
a Alemanha, para a fábrica da Volkswagen em Hannover,
para aí desenvolverem actividades semelhantes. O que
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FP TRANS

Um Projecto Inovador:
FP TRANS

“

O Projecto FPTRANS surge com o objectivo de permitir aos residentes nos
municípios fronteiriços da Galiza e de Portugal obterem uma qualificação
na área da sua vocação ou escolha, orientada pelas expectativas de
empregabilidade assentes na oferta de emprego existentes nos dois lados
da fronteira.

”

ste projecto foi inovador e exemplificativo de

realizadas em Portugal. Deste total, concluíram a for-

uma boa prática de parceria entre duas regiões

mação com aproveitamento 129 formandos.

E

fronteiriças: Galiza/Norte de Portugal. Através

da sua implementação foi possível promover o intercâm-

1. Origem do Projecto

bio de modalidades de aprendizagem e um sistema de

Um dos princípios fundamentais da política da

trabalho em conjunto.Ao implementar acções de forma-

União Europeia é a livre circulação de pessoas, bens,

ção com formandos das duas regiões, não só se fomentou

serviços e capitais tendo em vista um desenvolvimento

a integração sociocultural e a aprendizagem de línguas,

equilibrado e sustentado. A cidadania Europeia deve,

como se procurou responder às carências de trabalhadores qualificados nas empresas da zona. Ultrapassados
os problemas iniciais, nomeadamente no que se referia
à legislação diferente quanto aos apoios à formação e à
prática de horários diferentes, a formação decorreu
com assinalável êxito como se pôde comprovar pela
elevada taxa de aproveitamento. A formação realizada
em contexto de trabalho nas empresas contribuiu para
o sucesso final pois facilitou a empregabilidade. Neste
projecto estiveram envolvidos 143 formandos, 108 nas
nove acções realizadas na Galiza e 35 nas três acções
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assim, ser exercida num contexto de liberdade dos
cidadãos dentro do espaço comum. A mobilidade da
mão-de-obra deve ser um dos meios para possibilitar a
melhoria das condições de vida dos trabalhadores, contribuindo igualmente para satisfazer as necessidades da
economia dos Estados-membros.
Os primeiros trabalhadores que experimentaram
a mobilidade profissional foram os trabalhadores das
regiões fronteiriças. Contudo, foram confrontados diariamente com a justaposição de legislações e costumes
diferentes, necessitando por isso de informação pormenorizada do país vizinho assim como da implemen-

Sociedade do Conhecimento como elemento funda-

tação de mecanismos e instrumentos necessários à eli-

mental para o incremento da competitividade e do

minação das barreiras existentes. E um dos grandes

crescimento económico que o IEFP, através da sua De-

desafios que se coloca aos países membros da União

legação Norte, e a Dirección Xeral de Formación Y

Europeia é a criação de um sistema de qualificação que

Emprego da Conselleria de Asuntos Sociais, Emprego e

garanta a mobilidade e possa contribuir para o objec-

Relacións Laborais da Xunta da Galicia, apresentaram

tivo “pleno emprego” assumido no Conselho Europeu

ao eixo 3 – Desenvolvimento Socioeconómico e Pro-

de Lisboa no ano 2000.

moção do Emprego, medida 3.4 – Educação, Formação

Se analisarmos a fronteira entre a Galiza e o Nor-

e Empregabilidade, do Programa Interreg III, o Projecto

te de Portugal verificamos que tem uma extensão de

FPTRANS – Formação Profissional Transfronteiriça para

280 km onde reside uma população de 942 969 habi-

Desempregados da Galiza e Portugal.

tantes distribuídos por 16 concelhos portugueses e 49

Com este projecto pretendia-se:

galegos. Estas localidades, pela proximidade e vias de
comunicação existentes, possuem relações regulares e

• fomentar a cooperação dos serviços públicos de em-

intensas no âmbito do mercado de trabalho, essencial-

prego das duas regiões na área da formação profissio-

mente ao longo de dois eixos principais:

nal para desempregados, promovendo o intercâmbio
de modalidades de aprendizagem e um sistema de pla-

• eixo Valença-Tui que se prolonga a Viana do Castelo
e Vigo;
• eixo Chaves-Verin.

nificação de trabalho conjunto;
• melhorar o nível de qualificação dos recursos humanos que residem na fronteira pondo ao seu alcance
uma formação com validade nos dois países não obs-

Foi com a finalidade de assegurar a efectiva liber-
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tante a sua realidade geográfica e sociocultural;

dade de movimentos dos trabalhadores na região fron-

• contribuir para a formação de um mercado integrado

teiriça Galiza/Norte de Portugal e de promover uma

em ambos os lados da fronteira, potenciando as opor-
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tunidades de emprego dos trabalhadores residentes
nessa área;
• fomentar a integração sociocultural e a aprendizagem
de línguas.

• baixo índice de industrialização e diminuição acentuada
do valor económico da actividade agrícola que ocupa
uma parte significativa da população;
• baixo índice da qualificação da população residente e
falta de incentivos e/ou atractivos para uma fixação

2. Implementação do Projecto
Através do EURES Transfronteiriço Norte de
Portugal/Galiza, os serviços públicos de emprego da
Galiza e de Portugal deram especial ênfase às actividades relativas ao conhecimento e desenvolvimento da

sustentada;
• baixa mobilidade profissional resultante da falta de
reconhecimento mútuo das qualificações;
• dificuldade no acesso à informação sobre a mobilidade dos trabalhadores transfronteiriços.

formação profissional transfronteiriça. Dos estudos
efectuados verificou-se que as qualificações profissio-

Contudo, a zona fronteiriça Galiza/Norte de Por-

nais dos cursos ministrados na Galiza e no Norte de

tugal apresenta perspectivas de desenvolvimento favo-

Portugal estão vinculados às necessidades dos mer-

ráveis atendendo à sua localização estratégica e às vias

cados de trabalho, o que nem sempre é coincidente

de comunicação existentes. Neste contexto, foi neces-

nas duas regiões. Este aspecto é um constrangimento

sário proceder-se à adaptação de programas, ajustando-

que dificulta o desenvolvimento sustentado da área

-os às necessidades dos sistemas produtivos das duas

fronteiriça.

regiões com vista à eliminação de obstáculos à mobi-

Há aspectos a serem analisados, como:

lidade profissional transfronteiriça, não só no período
de formação como também na posterior colocação no

• a localização periférica em relação aos pólos de dinamização económica e administrativa;
• infra-estruturas económicas e sociais que condicio-

mercado de trabalho.
A metodologia seguida na estruturação do projecto assentou em:

nam a fixação das populações;
• determinar o âmbito geográfico de intervenção das acções de formação estabelecendo os concelhos onde
deviam decorrer em função da proximidade à fronteira e vias de comunicação existentes;
• caracterização da oferta de emprego existente no
âmbito geográfico seleccionado;
• proposta da oferta formativa em função da oferta de
emprego existente;
• análise dos programas de formação dos cursos seleccionados, incluindo uma formação linguística e formação em contexto real de trabalho nas empresas;
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• equivalência dos certificados de formação;
• identificação dos destinatários e definição do perfil
dos formandos;

Com o objectivo de proporcionar aos formandos
uma integração plena, decidiu-se que parte da carga
horária dos cursos seria realizada em empresas loca-

• utilização das estruturas formativas existentes nos dois

lizadas na região onde se desenrolou a formação. As

lados da fronteira planificando iniciativas formativas

empresas valorizaram a capacidade de aplicação prática

complementares com vista à integração de pessoas

dos conhecimentos adquiridos, sendo determinantes

das duas regiões.

para o bom desempenho profissional. Este aspecto permitiria ao formando a aquisição de competências pro-

Com base em todos os estudos efectuados e na

fissionais e também a plena integração no mercado de

informação recolhida, foram identificadas as áreas tidas

trabalho transfronteiriço com a respectiva vivência de

como prioritárias para a formação. Nesse sentido, foi

experiências desejáveis tanto do ponto de vista do for-

decidido implementar na Galiza acções nas áreas de Res-

mando como do empregador.

tauração (Mesa/Bar), Operador de Equipamento de Escavação, Estuques, Canalizações,Alvernarias, Empregados

3. Nota Final

Comerciais e Confecção Industrial. Para Portugal foram

No sentido de fomentar uma efectiva liberdade de

definidas as áreas da Electricidade de Instalações, Elec-

movimentos dos trabalhadores e de promover uma

trónica, Mecânica Auto e Reparadores de Carroçarias.

Sociedade do Conhecimento como elemento fundamen-

Após a selecção dos cursos a realizar na Galiza e em

tal para o incremento da competitividade e do cresci-

Portugal foi necessário comparar os programas de for-

mento económico, considera-se importante promover

mação tendo em conta que a formação a ministrar se des-

mais iniciativas desta natureza, proporcionando aos

tinava a formandos das duas regiões independentemente

residentes na zona fronteiriça a frequência de acções

da sua área de residência e que as qualificações a obter

qualificantes em qualquer dos países, contribuindo para

fossem validadas em ambos os ambos da fronteira. Por

uma verdadeira cidadania europeia. Para um pleno

esse motivo, para cada uma das áreas de formação foi

aproveitamento dessa possibilidade, e como já referido,

estabelecido como mínimo as matérias contempladas nos

torna-se necessário criar legislação específica a ser apli-

programas de formação do país de realização, sendo

cada. Espera-se que os contributos positivos do Pro-

acrescentadas sempre que necessário pelas temáticas

jecto FPTRANS sejam o ponto de partida para tornar

imprescindíveis à obtenção da qualificação do outro país,

realidade tal desiderato.

sem esquecer a aprendizagem do idioma do país vizinho,
em particular no que respeitava à linguagem técnica e
profissional. Para definir os conteúdos programáticos de
cada um dos cursos foi necessário criar um grupo de
trabalho composto por técnicos especialistas das áreas,
que teve por missão comparar os programas e os documentos base da formação nas duas regiões.
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DOMINGOS FERNANDES
Subdelegado Regional do Instituto do
Emprego e Formação Profissional

Conhecer Europa

Letónia
Nome Oficial
República da Letónia
Nome Comum Local
Latvijas Republika
Sistema Político
República Parlamentar
Entrada na União Europeia
1 de Maio de 2004
Língua Oficial
Letão
Situação Geográfica
Centro-Norte da Europa
Superfície Total
65 000 km2
População
2,3 milhões de habitantes
Densidade Populacional
37,21 hab./km2
69% da população vive em cidades
Capital
Riga
Fronteiras
Rússia, Bielorrússia, Lituânia e Estónia
Clima
Temperado
Grupos Étnicos mais Significativos
Russos, bielorrussos, ucranianos, polacos
Religiões
Protestantes, católicos, ortodoxos
Moeda
Lats
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História
No século

XVI,

a Letónia encontrava-se inserida

em parte no reino da Polónia e na Lituânia. Nos séculos XVIII e XIX, a Rússia estendeu o seu domínio sobre a

O Sistema de Educação e Formação
Profissional
O Sistema de Educação e Formação Profissional é
tutelado pelo Ministério da Educação e da Ciência.

Letónia e regiões vizinhas. Contudo, durante a Primeira
Primeira Guerra Mundial e com a queda do Império
Russo, a Letónia declarou a sua independência em 18
de Novembro de 1918.

1. Educação Pré-Escolar
O ensino pré-escolar na Letónia, embora sob a
tutela do Ministério de Educação e da Ciência, é gerido

Em 1934, o país assumiu-se como um estado auto-

e administrado por municípios e compreende 2 níveis,

ritário, dirigido por Karlis Ulmanis. Posteriormente, a

o ensino não obrigatório e o ensino obrigatório, assim:

17 de Junho de 1940, a União Soviética anexou o país
no âmbito do pacto germano-soviético (também co-

1.1 Ensino Não Obrigatório

nhecido como Pacto Ribbentrop-Molotov) de 1939.

• Idade entre 1 a 4 anos

Excepto por um curto período de ocupação alemã
durante a Segunda Guerra Mundial (1941 a 1944), a

1.2. Ensino Obrigatório

Letónia permaneceu em território soviético até que as

• Idade entre 5 e 7 anos

reformas da Glasnost estimularam o movimento de

• Ano de preparação para a integração no ensino básico

independência letão.
Em 1987, durante o governo reformista de Mikhail
Gorbatchov, surgem em Riga as primeiras manifestações

2. Escola Básica (ensino obrigatório)
(Pamatizglitiba)

contra o domínio soviético.A Frente Popular, criada no

A escola básica compreende 9 anos lectivos, divi-

ano seguinte a partir da união de diferentes grupos po-

didos por dois níveis, sendo o nível 1 de quatro anos e

líticos, conquista, em 1989, ampla vitória nas eleições

o nível 2 de cinco anos. Assim:

legislativas com sua proposta de transição para a independência.
O país tornou-se novamente independente a 21

• Idade: 7 aos 11 anos

de Agosto de 1991. Desde então tem reforçado os seus

• 4 anos escolares

laços com o Ocidente e, em 1 de Maio de 2004, tor-

• Ensino com carácter geral e leccionado por um pro-

nou-se membro da União Europeia e também da NATO.
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Nível 1 (sakumskola)
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• Prepara os alunos para obtenção de uma qualificação
profissional (vocacional).
• O currículo integra disciplinas de carácter teórico/geral
e prático, definidas em função da profissão pretendida.
Inspiration Riga

• A conclusão com sucesso permite o acesso ao ensino
superior.
• No final do terceiro ano é obrigatória a realização de

• No final, e após conclusão com sucesso, o aluno recebe

um exame que permitirá a passagem para o quarto ano.

o diploma profissional (diploms par profesionalo videjo
izglitibu).

Nível 2 (pamatskola)
• Idade: 12 a 16 anos
• 5 anos escolares
• Compreende a introdução de diferentes disciplinas
leccionadas por diferentes professores.

4. Ensino Superior
O acesso ao ensino superior é permitido a todos
os alunos que tenham concluído com êxito o ensino
secundário geral ou vocacional.

• No final do sexto e do nono ano é obrigatória a realização de um exame que determina a passagem e/ou a
conclusão do ensino obrigatório.
• No final do último ano, caso este seja concluído com

5. Formação Contínua para Adultos
A formação de adultos, no âmbito da formação ao
longo da vida, poderá decorrer em:

sucesso (exame final e avaliação no decorrer do ano),
os alunos obterão um certificado de conclusão
(aplieciba par pamatizglitibu).
• A obtenção de um certificado de habilitações (aplieciba par pamatizglitibu) é condição obrigatória de entrada no ensino secundário.

• Escolas para adultos, de nível secundário (ensino geral
e vocacional).
• Instituições de ensino superior.
• Escolas populares (folk schools), que não conferem qualquer grau escolar e são maioritariamente frequentadas
por adultos que já concluíram o ensino secundário.

3. Ensino Secundário

Estas escolas permitem-lhes explorar e conhecer ou-

Ensino Geral Secundário (Vidusskola)

tras alternativas de aprendizagem, nomeadamente pela

• Idade: 16 aos 19 anos

experiência.

• 3 anos escolares
• Tem como objectivo preparar os alunos para o ensino

• Outras instituições, as quais desenvolvem cursos de
âmbito geral e, também, profissional.

superior e estimular a aprendizagem ao longo da vida.
• Exame final é condição obrigatória de acesso ao ensino
superior.
Escola Vocacional Secundária (profesionala vidusskola)
• Idade: 15 a 18 anos
• 3 anos escolares

FONTES
EURYDICE / CEDEFOP / ETF 2006
“Eurydice Database on Education (2006) – Latvia”.
INOFOR
“Educação e Formação Profissional nos Países de Europa Central
e de Leste”, Fevereiro de 2002.
Embaixada da Letónia em Portugal.
Sítio Ploteus: http//Europa.eu.int/ploteus
Fotos recolhidas no sítio: www.inspirationriga.lv
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Um Olhar Sobre...

A Energia
Presente em todos os sectores de actividade, a energia revolucionou o nosso quotidiano.
Tornou-se imprescindível, mas a sua produção consome elevados recursos naturais.
É fundamental conhecê-la melhor.
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a civilização grega, energia (aenergeia) sig-

N

dos ventos, para novas fontes de produção de energia

nificava a capacidade do Homem produzir

que viriam a culminar, no século XIX, com a utilização do

trabalho. Este conceito, aliás, ainda perma-

petróleo.

nece nos nossos dias, como se depreende do uso das

Hoje em dia, a energia é imprescindível à activida-

expressões “é uma pessoa cheia de energia” ou “falta-

de económica (transportes, indústria, comércio, etc.) mas

-me energia para trabalhar”. Após a invenção da máqui-

também às actividades sociais e de lazer. Nas activida-

na a vapor o conceito de energia adquiriu uma nova di-

des domésticas, a energia assume um papel predomi-

mensão. Passou-se da época em que as únicas fontes de

nante no nosso quotidiano. Por isso discutimos o seu

energia conhecidas eram a força muscular, a tracção

preço mas, como temos tendência a esquecer que ac-

animal e o aproveitamento do movimento das águas e

tualmente a maior fatia de produção de energia provém
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de recursos naturais que não são inesgotáveis, ignora-

trica como algo indispensável, insubstituível e... ines-

mos o seu custo.

gotável. Hoje sabemos que não é bem assim. Se bem

Quando ligamos um interruptor, a televisão, o es-

que a vida sem energia seja hoje inimaginável, come-

quentador, o fogão ou a máquina de lavar, estamos a

çamos a tomar consciência de que a utilização de com-

consumir energia (electricidade ou gás) que chega a

bustíveis fósseis gera impactos ambientais devastadores

nossas casas essencialmente através da produção hídrica

e que recursos naturais como o petróleo têm um prazo

ou térmica (carvão, gás natural e derivados do petró-

de exploração limitado (os especialistas prevêem que

leo) ou da utilização de combustíveis como o propano,

as reservas se esgotem nos próximos 50 a 75 anos).

o botano, o gás natural ou o gasóleo, cuja queima pro-

Na Cimeira de Estocolmo, em 1972, a ONU lan-

duz o calor que nos permite a sua utilização. Diaria-

çou o primeiro sinal de alarme: a emissão indiscri-

mente consumimos energia em muitas outras activida-

minada de gases com efeito de estufa para a at-

des: nas deslocações para o emprego (seja em viatura

mosfera pode comprometer o futuro da Terra,

própria ou nos transportes públicos), quando ligamos o

sendo necessário acelerar o recurso a energias

computador ou o ar condicionado, falamos ao telemó-

alternativas não poluentes. No entanto, só quase

vel, ouvimos música ou utilizamos a fotocopiadora.

duas décadas depois, com a aprovação da Agenda 21 na

Chamemos a este consumo de energia “consciente”.

Cimeira da Terra no Rio de Janeiro, é que a questão das

Há, porém, outras formas de consumo de energia que

energias alternativas se torna ponto de agenda obriga-

nos passam despercebidas porque não dependem di-

tório nos grandes areópagos internacionais e começa a

rectamente do acto de ligar um interruptor ou um apa-

ter algum protagonismo nos meios de comunicação

relho. Quando compramos produtos com excesso de

social. A assinatura do Protocolo de Quioto, em 1997,

embalagem, utilizamos sacos de plástico, conduzimos de

por mais de uma centena de países, representa o “pon-

uma forma agressiva, optamos por guardanapos de pa-

tapé de saída” na tomada de medidas sérias e credíveis

pel em vez de pano, recorremos a refeições pré-cozi-

nesta matéria pelos países subscritores. Até então, em

nhadas ou loiça descartável, estamos a consumir ener-

inúmeros países a questão energética era “varrida para

gia de uma forma indirecta. Chamemos a este consumo

debaixo do tapete”, encarada como incómoda e obstá-

de energia “induzido”, já que estamos perante casos em

culo ao crescimento económico. Portugal não foi ex-

que o consumo de energia resulta das nossas opções

cepção e só no final de 2001 o Governo avançou com

consumistas.

o Programa Eficiência Energética e Energias Endógenas, também conhecido por Programa E4, desti-

Energias renováveis

nado a diversificar o acesso às fontes de energia, pro-

– as medidas legislativas...

mover a melhoria da eficiência energética – contribuindo

As facilidades da vida moderna, o aumento do nível

para a redução da factura energética externa e para a

de vida e os padrões impostos pela sociedade de con-

preservação climática – e valorizar as energias endóge-

sumo foram determinantes para que nos habituás-

nas, nomeadamente a hídrica, a eólica, a biomassa, a

semos, durante muitos anos, a olhar para a energia eléc-

solar (térmica e fotovoltaica) e a energia das ondas.
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O E4 estabelece como metas o aumento para 39

aumento da segurança no abastecimento energético; o

por cento da energia eléctrica de origem renovável,

apoio ao desenvolvimento económico local e regional,

num horizonte de 10 a 15 anos; a satisfação de parte

bem como à coesão económica e social; e, por último,

significativa da energia usada em águas quentes – domi-

a limitação das emissões de CO2. Pretende-se atingir

nante no consumo doméstico e com grande expressão

com o Alterner uma penetração mínima de 12 por cen-

no sector industrial – com recurso à energia solar tér-

to de energias renováveis em 2010, o dobro do que se

mica; e a diminuição do uso de energias convencionais

registava em 1997. De referir, ainda, uma directiva do

no conforto ambiente, promovendo o uso das tecno-

Conselho e do Parlamento Europeu, adoptada em Se-

logias solares de aquecimento e de arrefecimento, bem

tembro de 2001, que visa aumentar a percentagem de

como da iluminação natural.

electricidade “verde” na UE de 14 por cento, em 1997,

Os Programas Nacionais para as Alterações Cli-

para 22 por cento em 2010.

máticas (PNAC) de 2004 e 2006 reforçam a aposta nas

Além de ambientais, os motivos desta aposta da

energias renováveis (com a consequente diminuição da

UE são também económicos. A União necessita urgen-

dependência dos combustíveis fósseis) e criam medidas

temente de reduzir a sua dependência energética ex-

visando a redução do consumo com o objectivo de cum-

terna. Neste momento, os países comunitários importam

prir as metas estabelecidas no Protocolo de Quioto.

50 por cento da energia que consomem. Se a situação

A UE tenta, igualmente, cumprir as determinações
de Quioto através de medidas como o Programa Alte-

não se alterar, essa dependência ascenderá a 70 por
cento antes de 2030.

ner. Criado em 1993 e renovado em 1998, o Altener
dispõe de uma verba de 77 milhões de euros e tem
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... e as opções possíveis

como finalidades o aumento da quota das fontes reno-

Se pensarmos que em apenas uma hora o Sol

váveis de energia no balanço energético, com vista ao

lança sobre a Terra uma quantidade de energia superior

objectivo indicativo de 12 por cento do consumo de

ao consumo global de um ano inteiro e que Portugal é

energia interna bruta na Comunidade em 2010; a redu-

um país com um elevado número de horas de sol, sere-

ção da dependência face às importações de energia; o

mos levados a concluir que o aproveitamento da energia

FORMAR N.º 56
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solar é a solução ideal para o nosso país.A conclusão –
dizem alguns especialistas – é precipitada. Tal como o
Sol, os recursos hídricos, o vento e a matéria vegetal –

Certificação Energética
dos Edifícios

também conhecida por biomassa – constituem importantes fontes de energia renovável, ou seja, aquela cuja
taxa de utilização é inferior à sua taxa de renovação.
Embora remonte aos anos 60 o aparecimento em
Portugal das mini-hídricas e nos anos 80 (como resultado da crise energética de 73) a energia solar tenha
conhecido um forte impulso, é a energia eólica que apresenta hoje as maiores possibilidades de crescimento em

58 por cento da electricidade consumida em Portugal é gasta nas habitações, escritórios e comércios. Assim se justifica que, a partir de 2007, os
edifícios sejam obrigados a ter um certificado energético que permitirá aos consumidores conhecerem o consumo de energia dos edifícios que
pretendam comprar ou arrendar.

Portugal devido à diminuição dos custos do equipamen-

• A Certificação será obrigatória para todos os

to e ao aumento da potência unitária, mas também por

edifícios novos. Os edifícios já existentes só se-

ser aquela que tem vindo a colher maiores apoios fi-

rão abrangidos a partir de 2009.

nanceiros por parte de autarquias e despertado mais
interesse das empresas.
Outras formas de energia renovável são o biogás
e o biocombustível, sendo este último resultante da
adição à gasolina ou ao gasóleo de substâncias vegetais

• Serão exigidos requisitos mínimos para o desempenho energético dos edifícios novos.
• Será criado um observatório para a energia dos
edifícios.

(óleos, álcool extraído da cana-do-açúcar ou da beterraba). Já existem aproveitamentos de biogás em algumas estações de tratamento de águas residuais e aterros, como é o caso de Frielas e São João da Talha.
A utilização de biogás para a produção de energia eléctrica minimiza as emissões gasosas para a atmosfera,
uma vez que o metano, um dos seus principais consti-

• Serão feitas auditorias à qualidade do ar interior.
• No caso dos edifícios novos, o certificado será
emitido uma primeira vez aquando do pedido de
licenciamento, mas após a conclusão da obra a
entidade certificadora verificará a conformidade
da construção com o projecto.

tuintes, é um dos gases que mais contribuem para o
efeito de estufa – é consumido durante o processo de
combustão.
A energia produzida a partir da biomassa é particularmente importante num país como o nosso, que
tem 38 por cento da sua área coberta por floresta. Os
resíduos oriundos da floresta têm a vantagem de ser
armazenados e usados quando a energia for mais necessária, podendo também contribuir para a prevenção

• Nos edifícios já construídos, esse certificado terá
que ser pedido pelo proprietário quando o quiser vender ou alugar.
• Os edifícios públicos com área superior a mil
metros quadrados também terão que possuir um
certificado energético que será passado periodicamente e afixado à entrada do edifício.
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de incêndios e a gestão sustentada da floresta, mas em
Portugal existe apenas uma central para aproveitamento deste tipo de energia, a de Mortágua, situação atribuída aos elevados custos de recolha dos resíduos, à
sua dispersão pelo território nacional e à falta de incentivos aos proprietários florestais. Do ponto de vista
ambiental, o uso da biomassa como fonte energética
tem, no entanto, uma desvantagem: pode pôr em causa
a biodiversidade da floresta portuguesa se não for respeitada a quantidade e qualidade do coberto vegetal

que o MIBEL significaria uma redução dos custos de

indispensável como alimento do solo com aptidão flo-

energia e manifestaram a sua desilusão quando veri-

restal.

ficaram que isso não iria acontecer. Pelo contrário, é já

As ondas marítimas são outro valioso recurso

do conhecimento público que no próximo ano os preços

energético de que Portugal dispõe se tivermos em

de venda ao consumidor deixam de estar limitados à

conta os seus 800 km de costa marítima continental.

taxa de inflação, prevendo-se um agravamento significa-

Prevê-se que em 2010 possam ser produzidos 50 MW

tivo na despesa dos consumidores.Apesar dos aumentos,

de energia deste tipo.

será possível conseguir a redução da factura doméstica

Alvo de animados debates tem sido o recurso à

de energia se alterarmos alguns comportamentos. Sem

energia nuclear. Enquanto uns a apontam como a solu-

grande esforço, usando apenas de maior racionalidade,

ção energética do futuro, outros evocam desastres como

é possível reduzir os consumos de energia, poupando o

o de Chernobyl para rejeitar a sua utilização.

ambiente e a bolsa. Em www.ecocasa.org, no sítio da

Não se pode afirmar que haja uma fonte de ener-

EDP e em publicações diversas, podemos aprender al-

gia alternativa preferencial. É essa a conclusão de um

guns procedimentos que permitem reduzir o consumo

estudo do Comité Económico e Social Europeu, divul-

de energia doméstica.

gado em Setembro de 2006, que concluiu que “a di-

Os exemplos que se seguem pretendem apenas

versificação e combinação de fontes de energia

ilustrar como pode ser fácil poupar energia, sem esfor-

é a melhor estratégia para resolver os desafios

ços que obriguem a alterar o modo de vida mas apenas

económicos e as metas climáticas que a Europa

com alguma racionalidade que evite o desperdício.

enfrenta, devendo por isso ser mantidas em
aberto todas as opções”.

1. Electrodomésticos
Antes de comprar um electrodoméstico leia o ró-

Como poupar energia?
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tulo energético.

Aguardado com expectativa desde Julho de 2004,

A maioria dos electrodomésticos tem, aposta, uma

nasceu no dia 4 de Setembro o Mercado Ibérico de

etiqueta que fornece informações preciosas sobre os

Electricidade (MIBEL). Muitos consumidores pensaram

custos de funcionamento. Este rótulo classifica os apa-
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relhos em função dos seus desempenhos energéticos

Poupará entre 5 a 10 por cento de energia com uma

numa escala que vai de “A”, para os mais económicos,

boa calafetagem.

até “G” para os mais “gulosos”.
Esta informação permite ao consumidor avaliar a

Pinte a casa com cores claras, que não absorvem
tanto calor como as cores escuras.

sua futura despesa de electricidade com o electro-

A redução de apenas um grau na temperatura

doméstico que vai adquirir. Este esclarecimento incita

ambiente (no Inverno) ou idêntico aumento no Verão,

os fabricantes a melhorarem o rendimento energético

permite baixar o consumo de energia em 7 por cento.

dos seus modelos: só nos congeladores e frigoríficos,
entre 1996 e 2000 houve melhorias na ordem dos 30

3. Iluminação

por cento. Os progressos são tão positivos que, tendo

O Programa Nacional para as Alterações Climá-

em conta as evoluções do mercado, a União Europeia

ticas (PNAC) de 2006 prevê triplicar o preço das lâm-

decidiu criar duas novas categorias, designadas por

padas convencionais. Utilize lâmpadas fluorescentes

“A+” e “A ++”.

compactas que, embora sendo actualmente mais caras,
gastam menos 70 por cento de energia e duram oito

Exemplo: Um frigorífico de 250 litros da classe D con-

vezes mais do que as clássicas.

some 515 kwh. Um modelo de igual capacidade conso-

E não esqueça que a iluminação artificial repre-

me 263 kwh na categoria A, 197 kwh na categoria A+ e

senta, em média, 10 a 15 por cento do consumo total

só 153 kwh na categoria A++ (números indicativos). A

de energia...

diferença é sensível na factura: com base em 10,11 cêntimos por kwh, a factura anual de electricidade varia de
aproximadamente 16 euros para o modelo A++ até
cerca de 53 euros para o modelo D.

4. Escolher o tarifário certo
Apesar de algumas expectativas frustradas pelo
MIBEL, é possível aos consumidores reduzirem a factura

Desligue completamente o televisor, o computador,

da electricidade se optarem pela tarifa mais adequada

o DVD, a aparelhagem de som e outros equipamentos

ao seu perfil de utilizador (tarifa simples, tarifa bi-horá-

em vez de os deixar no modo stand by. Pode poupar até

ria, etc.).

10 por cento de electricidade.

PARA
2. Climatização
Faça um bom isolamento térmico, calafetando
portas e janelas de modo a eliminar as perdas de calor

SABER MAIS

www.ecocasa.org
www.edp.pt
www.dge.pt
www.erse.pt

e as infiltrações. Isso permite-lhe não só reduzir a
necessidade de recorrer a sistemas de climatização,
mas também evitar perdas de energia por falta de isolamento (cerca de 60 por cento da energia gerada por
sistemas de climatização pode ser desperdiçada).

CARLOS BARBOSA
DE OLIVEIRA
Jornalista
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Estudo das Plataformas
de Formação a Distância
em Portugal
O que está hoje a acontecer na formação está intimamente ligado ao desenvolvimento e proliferação
das plataformas que suportam o e-learning. Escolas, centros de formação, empresas, entidades
formadoras e educadoras em geral prestam uma atenção cada vez maior aos processos, metodologias,
ferramentas e suportes tecnológicos que a permitem. O conhecimento das plataformas de e-learning
que são utilizadas em Portugal, das suas potencialidades, debilidades e sobretudo a compreensão das
tendências é fundamental para que sobre este conhecimento se possam construir caminhos de sucesso
e acelerar o progresso e a qualidade da formação.
Um Estudo Necessário
A importância da formação e requalificação talvez
nunca tenha sido uma necessidade tão evidente, sendo
claramente, senão o principal, pelo menos um dos eixos

Procura de novas
soluções formativas

Oferta de plataformas,
ferramentas e meios

determinantes à sobrevivência económica e social do país.
Os novos desafios empresariais exigem soluções
mais eficientes de formação. Para esse efeito importa
conhecer, sistematizar e divulgar, junto das empresas e
potenciais interessados em formação a distância, o fun-

O projecto, com uma duração planeada de dezoi-

damental das boas práticas e do estado da arte, em Por-

to meses, decorre no âmbito do POEFDS, teve início

tugal mas não só, no que respeita às novas plataformas

em Março 2006 e tem como finalidade global diagnos-

de formação, designadamente de suporte ao e-learning.

ticar a situação em Portugal relativa ao desenvolvimen-

É nesse sentido que a parceria constituída pela

to e utilização de plataformas e sistemas de suporte à

DeltaConsultores (líder do projecto), a Perfil e ainda
outros especialistas convidados se encontra a desen-
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formação a distância.
Ao núcleo central da parceria juntar-se-ão ainda, a

volver um projecto, com financiamento UE/POEFDS,

nível internacional, convidados da:

designado “Estudo de Base e Enquadramento de Re-

• Brandon Hall

quisitos para a Prospectiva de Solução para Plataformas

• Anemalab

de Formação a Distância”.

• ReadyGo
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Objectivos do Estudo

fissional e educação, bem como do desenvolvimento

Como resultado do projecto, pretender-se-á responder a questões com que tipicamente os respon-

tecnológico português.
Entre os principais deliverables associados ao estu-

sáveis de entidades formação profissional ou do ensino

do, teremos:

são confrontados no seu dia-a-dia, ou simplesmente

• Caracterização do estádio de desenvolvimento da

sempre que há que decidir sobre novos projectos ou
quando procuram, através de e-learning, tornar mais eficaz a actividade que gerem:

formação a distância em Portugal.
• Identificação dos sistemas e plataformas implementados e em funcionamento a nível nacional.

a) Qual a plataforma de formação a distância adequada
às nossas necessidades?

• Modelo estrutural e identificação das melhores práticas ao nível da sua selecção, adopção, manutenção e

b) Qual a que sustenta a melhor abordagem pedagógica
/ permite melhores resultados ao nível da formação?
c) Quais os pontos fortes e fracos da plataforma X?
d) Como integrar uma plataforma de formação a distância na estratégia de formação?

evolução.
• Quadro de referência de requisitos de sistemas de
suporte à formação a distância.
• Especificação funcional de suporte aos requisitos identificados.

e) Que normas e protocolos aplicáveis?

• Análise do impacto de medidas legislativas (ocorrido
e prospectivo).

São igualmente objectivos do estudo caracterizar
as situações mais favoráveis ao desenvolvimento do

Metodologia

e-learning no nosso país e estabelecer um quadro de

A metodologia do estudo consiste num equilibra-

requisitos e um modelo funcional que auxilie e oriente

do balanceamento entre a recolha de dados e a sua

os potenciais interessados em projectos neste domínio.

análise e a caracterização de soluções nos diferentes

Esperamos assim que o estudo em questão favoreça

âmbitos dos objectivos perseguidos. Procurar-se-á o

uma maior eficácia na aplicação das plataformas e siste-

retrato fiel das experiências e a descrição dos resultados

mas de suporte à formação a distância, enquanto mais-

obtidos pelos operadores e beneficiários de formação

-valia ao serviço das políticas de emprego, formação pro-

a distância em diferentes estádios de desenvolvimento.

Questionário
(Internet)
Estudos de caso

Website
Análise e
Desenvolvimento
do Estudo (projecto)

– Estudo da Realidade Nacional

Sistematização técnica e funcional
– Orientações para Escolha e Melhoria

Entrevistas

– Quadro de Requisitos

Pesquisa

Painel de Peritos

Sistematização técnica e funcional
• Análise
• Identificação de drivers tecnológicos
• Especificação

Conclusões e
Relatório Final
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O estudo incide nas plataformas e sistemas de forma-

• Realização de fóruns de discussão.

ção a distância utilizadas no âmbito público, mas também

• Realização de seminário final de apresentação final de

no contexto empresarial português, em três vertentes:

resultados realizado em ambiente virtual, com tecno-

• O que existe.

logia webconference.

• Resultados obtidos.
• Necessidades e requisitos.

O sucesso deste assessement dependerá essencialmente da sua capacidade em traduzir o mais fielmente

Perseguem-se diferentes visões do problema:

possível o estado da arte do e-learning em Portugal e da

• O que as empresas, universidades, escolas, institui-

sua confrontação com outras realidades externas ao país.

ções, administração pública utilizam.
• O que as pessoas (alunos, formandos, trabalhadores,
quadros, etc.) procuram.
- Quais os benefícios.
- Quais as vantagens e inconvenientes.
- Qual a finalidade.
• A tecnologia utilizada em Portugal.
- O que a indústria nacional produz (enfoque nas
ferramentas e plataformas).
- O que as empresas importam, comercializam e
disponibilizam.
- O que as empresas produzem.

Para esse efeito a participação de toda a comunidade formativa, educacional, quer na qualidade de formanda, formador e mesmo produtor dos meios, é indispensável e bem-vinda.
Como fonte de informação privilegiada irão ainda
promover-se painéis de peritos onde se irão debater
as questões fundamentais aos objectivos do projecto
e para os quais se irão convidar peritos nacionais e
externos.
Fica pois aqui, desde já, o convite e agradecimento
antecipado a todos aqueles que vierem a participar nas
entrevistas, na resposta aos questionários (nomeadamente os afixados na web) ou no apoio à recolha de

Divulgação do Estudo

informação sobre os estudos de caso em preparação.

A divulgação do estudo – através de um diálogo

Estamos cientes que os resultados do estudo serão do

sobre os resultados preliminares ou finais – estará inti-

maior interesse e utilidade também e em especial para

mamente ligada às fases do trabalho (na recolha, na aná-

todos os que para ele contribuírem, bem como para as

lise e aprofundamento, etc.) considerando-se claramente

organizações que representam.

positiva toda a exposição que se conseguir, seja durante,
seja após a concretização do estudo.
Os meios de divulgação incluem:
• Website do projecto.

INFORMAÇÕES
Para mais informação seguir o link para a página http://www.elearning-pt.com/lms2
ou utilize o e-mail: projectos@dlt.pt

• Inserção do mesmo nos principais motores de busca.
• Informação em portais afins.
• Newsletters de empresas ou instituições amigas da
parceria e do projecto.
• Participação em seminários relacionados à temática
objecto de estudo.
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Aconteceu...
Entrega dos Prémios do Concurso
Novo Logotipo para os Campeonatos
das Profissões
Com o objectivo de criar uma imagem mais dinâmica e virada para o futuro e que abranja o espírito e a
missão dos Campeonatos das Profissões, o IEFP lançou
um concurso dirigido aos estudantes das escolas técnico-profissionais de Design, institutos, universidades e
centros de formação.
O vencedor foi um jovem de 24 anos, Nuno Santos,
finalista do curso de Design de Comunicação e Técnicas
Gráficas, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do
Instituto Politécnico de Portalegre. Dada a qualidade
dos trabalhos o júri decidiu atribuir também uma Menção Honrosa.
Numa cerimónia simbólica, realizada em 26 de
Setembro, nos serviços centrais, os prémios foram entregues pela vogal do Conselho Directivo, Dra. Cristina
Rodrigues, que se regozijou com a participação dos

mento de ensino. A sua proposta gráfica recaiu sobre

jovens e a apreensão do espírito da iniciativa deste con-

figuras geométricas, recortado por um triângulo que

curso. Elogiou o logotipo que, pela sua simplicidade,

indica o caminho que aponta para o futuro e para o

conseguia mostrar as várias etapas que um formando

progresso.Terminado o curso, candidatou-se a um está-

tem de percorrer para vencer os desafios que lhes vão

gio em Amsterdão. De entre os seus planos para o futu-

sendo colocados. Desejou felicidades para a vida profis-

ro, salientou o desejo de criar a sua própria empresa,

sional de ambos.

na área do Design Gráfico, no centro do país. Disse-nos

Numa breve conversa com Nuno Santos, este re-

ainda considerar louvável o facto de o IEFP ter apos-

feriu-nos ter tido conhecimento do concurso pela infor-

tado na juventude ao lançar este concurso destinado

mação disponível, por parte do IEFP, no estabeleci-

aos jovens criadores.
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Livros...
Revista Europeia de
Formação Profissional
Esta revista é publicada trimestralmente pelo CEDEFOP
(Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional).
O seu principal objectivo é
promover o debate a nível europeu sobre a evolução da política
de formação e ensino profissional, através da divulgação de informação e troca de experiências
nesta área.
No n.º 37 desta revista (Janeiro a Abril de 2006) salienta-se
o artigo “O reconhecimento oficial dos conhecimentos profissionais obtidos através da experiência – Rumo à convergência de
políticas sociais na Europa” de Javier Baigorri López, Patxi Martinez Cia e Esther Monterrubio Ariznabarreta.
Este artigo pretende dar um contributo para o tema da validação da aprendizagem não-formal e fornecer exemplos de
modelos para a sua generalização. Serão analisados alguns aspectos fundamentais de carácter geral comuns a estes processos e
apresenta a experiência da região de Navarra, que antecede o
próximo desenvolvimento destas políticas em Espanha.
A aquisição ou assinatura desta revista poderá ser efectuada na INCM – Imprensa Nacional Casa da Moeda ou através do
e-mail: eubookshop@incm.pt
Ficha Técnica
Título: Revista Europeia de Formação Profissional, n.º 37 – 2006/1
Edição: Cedefop – Centro Europeu para
o Desenvolvimento da Formação Profissional

Estudo de Avaliação
das Políticas de
Aprendizagem
ao Longo da Vida
Ao longo dos últimos sete
anos a abordagem dos problemas
do emprego e do desemprego em
Portugal tem evoluído no enquadramento estabelecido pela Estratégia Europeia de Emprego
(EEE) procurando concretizar respostas para as especificidades do mercado de trabalho português.
Desde 2001, o desenvolvimento da EEE tem sido subordinado em grande parte às temáticas de formação ao longo da
vida, designadamente no âmbito da concretização da Estratégia
de Aprendizagem ao Longo da Vida (EALV), segundo o conceito
e arquitectura das medidas de política constantes do Anexo ao
Plano Nacional de Emprego (PNE) para 2001.
O Estudo de Avaliação, realizado pelo Instituto de Estudos
Sociais e Económicos (IESE) para a DGEEP/MTSS, compreendeu
várias dimensões de análise, nomeadamente:
• leitura global e de natureza qualitativa das evoluções da abordagem do PNE à EEE, no que concerne à temática da ALV;
• leitura global e de natureza qualitativa das sinergias existentes
entre medidas de política de educação/formação/emprego;
• avaliação da eficácia da formação ao longo da vida e efeitos sobre o mercado de trabalho;
• avaliação de efeitos das medidas que concretizam a EALV sobre os
beneficiários finais, a empregabilidade e o mercado de trabalho.
O estudo encerra com um conjunto de recomendações em
matéria de medidas de política de educação, formação e emprego que contribuam, nomeadamente, para melhorar os indicadores relativos à procura individual de formação e à participação
das empresas na promoção de formação contínua, eixos centrais
para concretizar as orientações contidas na abordagem da aprendizagem ao longo da vida.
Ficha Técnica
Título: Estudo de Avaliação das Políticas de
Aprendizagem ao Longo da Vida
Autor: IESE – Instituto de Estudos Sociais e Económicos.
Estudo Coordenado por A. Oliveira das Neves
Colecção: Cogitum, n.º 17
Coordenação: DGEEP
N.º de páginas: 187
Edição: Novembro de 2005
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Feira Europeia do Emprego
e da Mobilidade
O emprego, como é sabido, marca a ordem do dia na agenda da União Europeia. Num contexto
de crise, são cada vez mais promovidas a mobilidade profissional e a aproximação entre as populações
dos Estados-membros. Ano Europeu da Mobilidade Profissional, 2006 marca também o arranque de um
evento pioneiro: a Feira Europeia do Emprego e da Mobilidade. Lisboa foi uma das centenas de cidades
europeias que acolheram esta iniciativa. A FORMAR esteve presente e conta-lhe como decorreu.

Centro Comercial Colombo, em Lisboa, foi

O

o palco da Feira Europeia do Emprego e da
Mobilidade, que decorreu entre os dias 29

de Setembro e 1 de Outubro. Este evento foi promovido pela Rede EURES – cuja representação portuguesa se encontra a cargo do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) – e decorreu em simultâneo
por mais de 100 cidades no espaço da UE. O objectivo
de fundo foi claro: sensibilizar os trabalhadores e a
população em geral para as questões da mobilidade.
Ao longo de três dias, os numerosos visitantes que
se dirigiram ao mais movimentado espaço comercial da

teve por base um critério de representatividade dos

capital dispuseram de um leque variado de iniciativas,

principais fluxos de emigração no caso português.

serviços e workshops distribuídos entre a Praça Central

Os jovens estudantes, os desempregados com qua-

e o auditório da FNAC Colombo, orientado para a pro-

lificação superior e os trabalhadores com qualificação

cura de oportunidades de emprego e informação sobre

profissional formaram os três segmentos-alvo assumi-

as tendências profissionais do espaço comunitário.

dos como preferenciais pela organização deste evento.

Uma das novidades que este evento introduziu foi
a existência de postos individualizados de atendimento,
onde o trabalhador podia consultar ofertas de emprego

2006: Ano Europeu da Mobilidade dos
Trabalhadores

em nove Estados-membros, com auxílio de um conse-

Enquadrada num ambiente económico menos favo-

lheiro de emprego proveniente desse mercado.A selec-

rável e desemprego elevado, a UE vê a mobilidade dos

ção dos países presentes – Espanha, Inglaterra, França,

fluxos de trabalho entre os seus cidadãos como um

Irlanda,Alemanha, Suíça, Noruega, Suécia e Dinamarca –

elemento fulcral ao equilíbrio económico e uma res-
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• Simplificação do acesso e transferência entre sistemas
de segurança social dos Estados-membros.
• Padronização da rede de competências e qualificações
profissionais, aproveitando os recentes resultados do
Plano de Acção para as Competências e Mobilidade
(2002-2005).
• Criação e incrementação do portal europeu de emprego.
posta aos objectivos definidos na Estratégia de Lisboa,
assim como às diferentes necessidades do tecido empresarial europeu.

A Rede EURES: Informação ao dispor
de todos

Estima-se que apenas 2 por cento da população da

Ao disponibilizar um acesso directo a informação

União Europeia resida e trabalhe num Estado-membro

sobre ofertas de emprego, tendências de mercado de

que não o de origem, um número que se mantém há 30

trabalho regionais mas também, por exemplo, ao calen-

anos. Portugal ostenta mesmo uma das mais baixas mé-

dário de férias num determinado sector económico de

dias de mobilidade entre os seus profissionais.

um Estado-membro, a Rede EURES surge como um

Estudos do Eurostat destacam ainda três obstáculos
principais à mobilidade dos trabalhadores europeus:
1. Persistência de entraves legais, administrativos e socioculturais (nomeadamente, linguísticos).

pilar estratégico da política de mobilidade europeia.
Este projecto, implementado pelos Serviços Públicos de Emprego dos países do Espaço Económico Europeu, funciona antes de mais como um portal europeu

2. Desconhecimento sobre as ofertas e mercados de

de emprego com mais de um milhão de ofertas de tra-

emprego exteriores, bem como serviços de infor-

balho através da Internet. Mas é também uma ferra-

mação, apoio e aconselhamento aos trabalhadores

menta de aconselhamento sobre as diversas questões

com potencial de mobilidade e suas famílias.

por norma associadas à mobilidade.

3. Pouco envolvimento dos estados e entidades públi-

Em http//ec.europa.eu/eures, o utilizador pode

cas na divulgação das vantagens de uma experiência

criar uma conta e incluir o seu currículo. Actualmente

profissional noutro país e/ou noutro contexto de

existem mais de 150 mil currículos disponíveis para

trabalho.

consulta dos vários empregadores europeus. No topo
da lista de postos de trabalho está o Reino Unido, com
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Com o Ano Europeu da Mobilidade dos Trabalha-

quase 270 mil, seguido da Alemanha. No fim da lista está

dores pretende-se promover um ambiente propício ao

o Liechtenstein. Portugal disponibiliza no momento aos

debate e à sensibilização da opinião pública relativa-

seus congéneres europeus mais de 2200 ofertas de

mente a novas perspectivas de trabalho e carreira.

emprego.

O ano de 2006 irá coincidir com algumas etapas

O objectivo último do projecto Rede EURES é

decisivas para a vida dos trabalhadores europeus. Sob o

fazer chegar ao cidadão comum europeu informação

lema “rumo a um mercado de trabalho europeu”, a EU

rápida, fiável, integrada e abrangente – num âmbito de

prepara-se para introduzir legislação a três níveis:

intervenção que envolve 29 países europeus.
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