EDITORIAL

FRANCISCO CANEIRA MADELINO
Director da Revista,
Presidente do Conselho Directivo do IEFP, I.P

O papel da Orientação ao Longo da Vida assume particular importância numa estratégia
de resposta à crise, quer nacional, quer europeia.
Por estar consciente desta premissa e por considerar que a Orientação pode ser determinante no reforço das competências dos trabalhadores e na gestão das transições laborais, cada vez mais presentes no nosso quotidiano, considerou-se oportuno dedicar esta
edição da revista ao tema da Orientação ao Longo da Vida.
Os principais desaﬁos que se colocam no nosso país, e para os quais a Orientação pode
constituir um valor acrescentado, situam-se, na minha opinião, ao nível do emprego, do
aumento dos níveis de educação e formação e da equidade social.
De facto, a Orientação pode ter um papel fundamental relativamente aos jovens e no
apoio que lhes pode ser dado na transição para o mercado de trabalho ou, ainda, numa
fase anterior, ao nível do secundário, no apoio de escolhas proﬁssionais e de futuras carreiras, sendo disso exemplo as reportagens publicadas nesta edição: «O que vou ser
quando for grande?» ou «As universidades e a promoção da empregabilidade» ou ainda
os artigos «A aproximação dos estudantes do ensino superior ao mercado de trabalho: o
desaﬁo do processo de Bolonha», «O processo de construção pessoal e as transições de
vida: contributos da orientação vocacional no ensino superior».
Os adultos em idade activa também são cada vez mais confrontados com a necessidade
de alterarem os seus percursos proﬁssionais, de se tornarem mais ﬂexíveis ao nível da
gestão da sua carreira ou de gerirem de forma positiva uma situação de desemprego...
aqui o serviço público de emprego pode e deve ser um apoio no sentido de motivar as
pessoas para o investimento na aprendizagem ao longo da vida e na facilitação da adaptação à formação, de fomentar atitudes positivas e comportamentos favorecedores da
procura de emprego, de promover o desenvolvimento de competências de empregabilidade. Estes aspectos são objecto de reﬂexão em artigos como «A orientação no serviço
público de emprego. Evolução e desaﬁos».
Saliento, neste particular, o papel determinante dos Centros Novas Oportunidades, convidando o leitor a ler a reportagem publicada, «Motivar para aprender», na qual se desta-

ca o trabalho desenvolvido pelos técnicos
de diagnóstico e encaminhamento e o seu
papel na orientação e aprendizagem ao
longo da vida, procurando estudar caso a
caso quais as melhores soluções e propor
às pessoas os caminhos mais adequados.
Como a Orientação têm vindo a assumir-se como uma prioridade de reﬂexão e objecto de medidas a nível europeu, também nesta edição publicamos artigos
que visam sensibilizar e informar os leitores acerca do pensamento europeu sobre
esta matéria.
Por último, não posso deixar de salientar o
artigo da rubrica Divulgação em que se dá
conta da habilidade, força e determinação
dos jovens proﬁssionais portugueses que
participaram na segunda edição do EuroSkills, Lisboa 2010 – o Campeonato Europeu das Proﬁssões – e que elevaram o
nome de Portugal, que se consagrou vencedor da competição com doze medalhas
de ouro, treze de prata e onze de bronze.
Quero aqui deixar os meus mais sinceros
Parabéns a todos estes jovens vencedores, e aos outros jovens participantes, e
desejar-lhes as maiores felicidades.
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A ORIENTAÇÃO NO
SERVIÇO PÚBLICO
DE EMPREGO.
EVOLUÇÃO E DESAFIOS
Portugal atribui à orientação um papel essencial nas estratégias de educação, formação e capacitação para a inserção
proﬁssional, conducentes à concretização dos objectivos
respeitantes ao emprego, à aprendizagem e à coesão social.
Neste texto, as autoras procuram informar os leitores dos
mais recentes desaﬁos que se colocam no âmbito da orientação e das acções que no nosso país têm vindo a ser desenvolvidas pelo serviço público de emprego

INTRODUÇÃO
As alterações no mundo do trabalho, implicando múltiplas transições decorrentes da globalização e da reestruturação
das forças do trabalho, em estreita relação com os avanços tecnológicos e
o surgimento de uma economia global,
têm conduzido a um entendimento cada
vez mais generalizado das instâncias internacionais quanto à necessidade da
orientação para apoiar a organização dos
percursos educativos/formativos e proﬁssionais dos cidadãos e, consequentemente, para melhorar o funcionamento
das organizações.
O contributo da orientação para a concretização de alguns objectivos da política pública, nomeadamente educação e
formação ao longo da vida, eﬁciência do
mercado de trabalho, integração social
e desenvolvimento económico, tem sido
objecto de um consenso cada vez mais
alargado. Neste contexto, os decisores
políticos são confrontados com a necessidade de repensar o funcionamento e a
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organização dos serviços de orientação para que estes respondam com mais eﬁcácia
aos novos desaﬁos.
O Estado português tem vindo a traduzir o que pretende da orientação, nomeadamente
através da ratiﬁcação da Convenção n.º 142 Valorização dos Recursos Humanos, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 2 de Agosto de 1980, da Carta Social Europeia Revista, dos Estados-membros do Conselho da Europa, em 17 de Outubro de 2001,
assim como pela adesão às Resoluções do Conselho da União Europeia relativas à orientação ao longo da vida de 2004 e 2008. Nestas Resoluções Portugal reconhece, conjuntamente com os outros Estados-membros, a importância de facilitar o acesso de todos
os cidadãos à orientação ao longo da vida como meio indispensável para contribuir para
a realização dos objectivos da política comunitária, nomeadamente: a) desenvolvimento
económico; b) eﬁciência do mercado de trabalho; c) investimento eﬁciente na educação
e na formação; d) aprendizagem ao longo da vida; e) inclusão social.
O acesso à orientação é, assim, assumido pelo Estado português como um direito de
todos os cidadãos ao longo da vida, comprometendo-se a proporcionar-lho através do
alargamento progressivo dos sistemas de informação e orientação e atribuindo, em concreto, ao serviço público de emprego a responsabilidade de assegurar a orientação à população em idade para o trabalho, no âmbito de uma estreita relação com a formação e
o emprego.
Portugal, tal como os outros países comunitários, atribui à orientação um papel essencial nas estratégias de educação, formação e capacitação para a inserção proﬁssional,
conducentes à concretização dos objectivos respeitantes ao emprego, à aprendizagem
e à coesão social, tendo-se comprometido, nomeadamente, a:
• Manter o maior número possível de pessoas em actividade.
• Incentivar o empreendedorismo e a criação de emprego.
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• Melhorar a eﬁciência do serviço público de emprego através da prestação
de aconselhamento intensivo nas primeiras semanas de desemprego, especialmente para os mais jovens.
• Reforçar as competências através
da aprendizagem ao longo da vida,
nomeadamente promovendo níveis
de escolaridade que permitam a
aquisição de competências necessárias para conseguir trabalho.
• Utilizar a mobilidade laboral para
melhorar o equilíbrio entre a oferta
e a procura de trabalho.
• Promover mercados de trabalho
mais inclusivos de forma a conduzir a uma melhor integração dos
grupos desfavorecidos, incluindo as
pessoas com deﬁciência, os menos
qualiﬁcados e os imigrantes.
• Cooperar com os outros países comunitários na identiﬁcação de oportunidades de emprego e das correspondentes competências e promover a
melhoria das condições de aquisição
dessas competências através da formação para corresponder às necessidades do mercado de trabalho.

• Colaborar com os outros Estados-membros da União Europeia tendo
em vista a antecipação e gestão das
reestruturações através da aprendizagem mútua e do intercâmbio de
boas práticas.

EVOLUÇÃO DA ORIENTAÇÃO
A evolução da orientação no serviço público de emprego até ao momento actual, inﬂuenciada pelos problemas que vão sendo
objecto de atenção das políticas públicas,
resulta da progressiva diversiﬁcação e
dos níveis crescentes de complexidade
dos públicos e suporta-se na investigação
cientíﬁca, nomeadamente ao nível dos
modelos teóricos relativos à carreira bem
como na evolução tecnológica.
O seu início remonta à criação do Serviço
Nacional de Emprego em 1965 (Decreto-Lei n.º 46 731/65, de 9 de Dezembro),
tendo desde então ﬁcado disponíveis,
para um número alargado de utilizadores,
prestações de orientação públicas e gratuitas. Nesta década a política de emprego
traduzia-se, essencialmente, pelo apoio à
procura de emprego enquanto meio para

a resolução das necessidades de recrutamento de mão-de-obra qualiﬁcada para os
novos sectores da economia (a indústria e
serviços). A orientação dirigia-se, sobretudo, aos indivíduos que desejavam mudar
de proﬁssão ou que pretendiam realizar
um curso de formação do Instituto de Formação Proﬁssional Acelerada (IFPA).
Com a criação do Instituto do Emprego e
Formação Proﬁssional em 1979 (Decreto-Lei n.º 519-A/79, de 29 de Dezembro)
a actividade de orientação foi contemplada, explicitamente, como uma das suas
áreas de atribuição, competindo a este organismo «promover a informação, orientação, formação, reabilitação proﬁssional
e a colocação dos trabalhadores com especial incidência nos jovens que saíam do
sistema de ensino e outros grupos sociais
mais desfavorecidos...»
Ao longo da década de 80 veriﬁcou-se
uma evolução das políticas de emprego,
com o aparecimento de uma nova perspectiva de intervenção no mercado, procedendo-se a um incremento dos programas de emprego e de formação. Neste
5
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contexto, a intervenção da orientação
continuou a centrar-se na preparação
dos candidatos para o trabalho assumindo, contudo, novos contornos com a
promoção do acesso dos candidatos aos
programas de emprego e formação. Nesta década, no âmbito da legislação então
em vigor, foi estabelecido pela primeira
vez um conjunto de obrigações e direitos dos candidatos à formação e das entidades públicas e privadas responsáveis
pela implementação de acções de formação. Esta legislação veio consagrar o direito à orientação dos candidatos à formação proﬁssional e atribuir aos Centros
de Emprego a competência, com carácter
de obrigatoriedade, de promoverem processos de orientação com esses candidatos. Os serviços de orientação foram,
também, alargados à rede de Centros de
Formação Proﬁssional, actuando essencialmente no âmbito do acompanhamento de formandos.
A partir da década de 90, com a globalização novos desaﬁos emergiram,
quer para as empresas, quer
para os trabalhadores. As
exigências para ambos
passaram a assumir
novos critérios fundamentais para o sucesso de cada
um: a ﬂexibilidade, a
capacidade de inovação, a capacidade de
adaptação e de antecipação de novas situações. A necessidade de promover a
qualiﬁcação dos indivíduos, a sua capacidade de adaptação
à mudança, contribuindo para novas
dinâmicas no mundo do trabalho, ou seja,
para a promoção do potencial de empregabilidade individual, determinou, de forma
signiﬁcativa, as políticas de emprego e de
formação nacionais, a sua operacionalização pelo serviço público de emprego português e, consequentemente, a actuação
da orientação.
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No actual contexto da mundialização da
economia, do acréscimo de mobilidade no
âmbito da educação/formação e do mercado de trabalho, do prolongamento da
vida activa, do paradoxo do mercado de
trabalho, em que coexiste um desemprego resistente a par com diﬁculdades de
recrutamento nalguns sectores, assim
como às múltiplas transições pelas quais
os indivíduos passam no decurso da vida,
a orientação centra-se, de forma privilegiada, na capacitação dos desempregados para gerirem a situação em que se encontram e futuras situações de transição
através da promoção de competências de
gestão de carreira, ou seja, de gestão dos

itinerários formativos e laborais. A actuação da orientação tem, também, vindo a
dirigir-se, progressivamente, para os activos empregados, no âmbito da identiﬁcação e valorização das competências adquiridas, assim como para aqueles que se
encontram em risco de desemprego, no
sentido de apoiar a sua reconversão proﬁssional.
De forma sintética, poderemos referir que
a actuação da orientação no Serviço Público de Emprego se centra predominantemente na:
• capacitação dos indivíduos para o
investimento na esfera laboral;
• capacitação para a auto-avaliação,
autoconhecimento e descrição das
competências adquiridas em diversos contextos;
• promoção de atitudes e competências cognitivas, intra e interpessoais, facilitadoras da integração e
adaptação socioproﬁssional;
• motivação para o investimento
em aprendizagem, nomeadamente formal, congruente com as necessidades individuais de desenvolvimento de competências e,
simultaneamente, com as necessidades do mercado;
• adaptação ao contexto formativo, minimizando os abandonos e
rentabilizando as
aprendizagens;
• promoção da iniciativa e
espírito empreendedor;
• promoção de atitudes ﬂexíveis face às oportunidades
de integração laboral (em
termos geográﬁcos, de
modalidade de integração,
por conta de outrem ou
por conta própria) e comportamentos favorecedores
da procura de emprego.
Em linha com as indicações comunitárias
e os referenciais técnicos e cientíﬁcos subjacentes à orientação ao longo da vida, as
intervenções da orientação, disponibilizadas no Serviço Público de Emprego, enquadram-se no seguinte conjunto de princípios:
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quais a orientação pode contribuir situam-se, basicamente, ao nível do emprego, da aprendizagem e da equidade social.

tos para responder às diferentes características dos indivíduos.
• Transparência – clareza para os indivíduos quanto aos objectivos das
intervenções bem como às informações que lhes são transmitidas,
nomeadamente em suporte escrito,
pela utilização de uma linguagem
compreensível e ajustada às característica dos seus destinatários.
Em paralelo com a diversiﬁcação dos públicos e com a maior abrangência das intervenções, tem havido a preocupação de
modernizar os serviços com instrumentos técnicos e de assegurar aos técnicos
a actualização de conhecimentos e competências.

DESAFIOS PARA A ORIENTAÇÃO
Os problemas e desaﬁos que se colocam a
Portugal e, consequentemente, ao Serviço
Público de Emprego para a resolução dos

Emprego
Ao nível do emprego colocam-se
como principais problemas:
• Tempo excessivo de permanência na situação de desemprego.
• Fraca adesão à mobilidade proﬁssional/geográﬁca.
• Desadequação das competências
dos trabalhadores às necessidades
do mercado.
• Dependência dos apoios sociais.
• Fraca produtividade.
Associados a estes problemas encontram-se os seguintes desaﬁos:
• Contribuir para a prevenção do aumento do desemprego, especialmente do de longa duração e o dos
mais jovens.
• Diminuir a frequência e, sobretudo,
a duração dos períodos de desemprego.
• Minorar a discrepância entre as
competências dos activos e as requeridas pelo mercado de trabalho.
• Aumentar a ﬂexibilidade laboral e a
mobilidade dos desempregados.
• Mobilizar os desempregados a comprometerem-se com novas situações de aprendizagem e trabalho.
• Aumentar as taxas de manutenção
de emprego.
• Desenvolver competências de empregabilidade.
7

REVISTA FORMAR N.º 74

• Abordagem Holística – consideração do indivíduo na globalidade,
atendendo ao contexto social e económico em que interage.
• Acessibilidade – disponibilização
dos serviços, no espaço e no tempo, que mais convêm aos indivíduos através de diferentes meios de interacção.
• Centralidade no Indivíduo – prestação
integrada de serviços adequados às
necessidades e
recursos do indivíduo com respeito pela sua
liberdade de escolha.
• Confidencialidade
– respeito pela privacidade de informações de carácter pessoal
que tenham sido recolhidas no
decurso das intervenções e que
não se revelem indispensáveis
par tilhar
para favorecer a integração proﬁssional dos indivíduos.
• Igualdade de Oportunidades – promoção da paridade dos indivíduos,
em qualquer momento da sua vida,
no acesso à aprendizagem e ao trabalho.
• Imparcialidade – respeito pelas atitudes e crenças dos indivíduos sem
discriminação por motivos de ordem religiosa, ideológica, étnica, socioeconómica, de género ou qualquer outra.
• Melhoria Contínua – investimento
permanente no aperfeiçoamento
tendo em conta, nomeadamente, o
feedback dos cidadãos.
• Parceria – colaboração entre o proﬁssional que desenvolve a actividade de orientação, o indivíduo e outros signiﬁcativos, como familiares,
empregadores, formadores.
• Qualidade – fundamentação cientíﬁca e proﬁssionalismo na utilização
de métodos, técnicas e instrumen-

REVISTA FORMAR N.º 74

Aprendizagem
No âmbito da Aprendizagem ao Longo da
Vida, os principais problemas situam-se
ao nível:
• Abandono precoce da educação/formação.
• Transição entre a escola e o mercado de trabalho.
• Fraco investimento dos activos na
aprendizagem.
• Insuﬁciente conhecimento da diversidade de vias de educação/formação e das oportunidades de integração proﬁssional a que podem
conduzir.
Em articulação com as diﬁculdades ao nível da Aprendizagem ao Longo da Vida temos de enfrentar e responder aos subsequentes desaﬁos:
• Diminuir a saída antecipada do sistema de educação/formação, nomeadamente pelo aumento da motivação de estudantes e formandos
para aprender.
• Capacitar os jovens e os adultos
para tirarem proveito da diversidade
de oportunidades de educação/formação, transitar entre elas e assumir a responsabilidade pela sua própria aprendizagem.
• Preparar os activos empregados,
em particular os menos qualiﬁcados, para acederem e beneﬁciarem
de oportunidades de aprendizagem
dentro e fora do local de trabalho e,
consequentemente, para se tornarem mais aptos para o trabalho e
com maior capacidade de adaptação.
Equidade Social
Grande parte dos problemas mais signiﬁcativos em termos de equidade social
decorrem e são resolúveis no quadro do
sistema educativo/formativo e no do mercado de trabalho, prendendo-se com:
• Diﬁculdades de integração dos grupos desfavorecidos e menos qualiﬁcados.
• Problemas de integração socioproﬁssional dos imigrantes e das minorias étnicas.
• Crescente polarização do mercado
de trabalho.
8

Os reptos que se nos colocam em termos
de equidade social, intimamente relacionados com os problemas referidos, prendem-se com:
• Consciencializar os cidadãos mais
desfavorecidos para a importância
do investimento na formação.
• Promover modalidades de intervenção que tenham em conta características e problemáticas diferenciadas
(por exemplo, trabalhadores mais velhos, minorias étnicas, pessoas com
deﬁciência e incapacidade).
Face aos principais problemas que há que
resolver, aos exemplos do que outros países têm vindo a fazer ao nível da orientação, assim como às recomendações do
Conselho da União Europeia no âmbito da
orientação ao longo da vida – designadamente: a) favorecer a aquisição da capacidade de orientação ao longo da vida; b)
facilitar o acesso de todos os cidadãos aos
serviços de orientação; c) desenvolver
a garantia de qualidade nos serviços de
orientação; d) incentivar a coordenação
e cooperação dos diversos intervenientes
a nível nacional, regional e local –, temos
que perspectivar as seguintes acções:
• Diversiﬁcar os métodos de disponibilização de serviços de orientação (presenciais, à distância, em
regime de livre serviço) de modo a
responder à diversidade de necessidades dos indivíduos, abranger um
maior número em diferentes momentos da vida e não acrescer, signiﬁcativamente, os custos.
• Continuar a incrementar a prestação de serviços presenciais de
orientação nas primeiras semanas
de desemprego de modo a minorar
as probabilidades de instauração de
situações de desemprego de longa
duração e a dependência de apoios
sociais.
• Mobilizar os serviços de orientação
para uma maior focalização na promoção do envelhecimento activo
através da consciencialização dos
desempregados para a necessidade
de prolongamento do tempo de vida
proﬁssional e proporcionando-lhes
o desenvolvimento de condições de

•

•

•
•

•

empregabilidade e de manutenção
dos conhecimentos indispensáveis
ao reingresso laboral.
Aumentar as intervenções promotoras do desenvolvimento de competências intra e interpessoais e de
atitudes empreendedoras facilitadoras da integração e manutenção laboral.
Estimular a sensibilização dos desempregados para a importância da
formação e promover o seu acesso
às acções mais conforme às necessidades de competências do mercado e à sua realização pessoal,
nomeadamente através da reconversão proﬁssional.
Intervir, de forma mais sistemática,
junto dos activos empregados.
Continuar a desenvolver estratégias de orientação aditivas para os
formandos de forma a aumentar as
suas competências de aprendizagem e a facilitar a posterior integração laboral e, desejavelmente, contribuir para que sejam integradas
em todas as instituições de educação e formação com ﬁnanciamento
público.
Estabelecer e actualizar sistemas
de dados sobre o mercado de trabalho local, regional, nacional, comunitário e internacional e torná-los acessíveis aos proﬁssionais que
disponibilizam serviços de orientação a desempregados, de modo a
que estes lhes possam permitir familiarizarem-se com os mesmos e,
assim, tomarem decisões conducentes a uma mais célere integração laboral, equacionando a possibilidade de mobilidade geográﬁca.

Ao encetar estas acções poderemos, em
parte, responder aos desafios que se colocam à orientação, em termos do seu
contributo para as políticas públicas de
emprego, formação e equidade social,
tornando-a um valor acrescentado para
a concretização dessas mesmas políticas. Apesar do caminho que se tem vindo a percorrer em matéria de orientação,
estamos cientes que muito há ainda a
fazer.

Ilustrações:
PAULO BUCHINHO
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PREÂMBULO
A orientação é um domínio de actividade
cientíﬁca e prática que evolui no quadro da
interacção com diversos sistemas, designadamente sociais, económicos e
políticos. Não é, pois, surpreendente que o seu início, assim como os
seus principais desenvolvimentos, se encontrem associados a
períodos de acentuadas transformações socioeconómicas.
Criada em 1909 com a expansão da industrialização a vários países europeus, aos EUA e
ao Japão, a par com a emergência de uma nova organização social e económica, a orientação teve,
posteriormente, como grandes marcos históricos do seu desenvolvimento os períodos subsequentes
aos grandes conﬂitos mundiais, quando urgia integrar no mercado de
trabalho os militares
desmobilizados.
No início de 2000, também num contexto
de mutações acentuadas encetadas progressivamente a partir de 1970 – forte desenvolvimento tecnológico, globalização
da economia e dos mercados, a que se as-

sociavam novos factores de risco social –, a orientação foi reconhecida como uma política pública a construir ou a reforçar nos vários países europeus (OCDE, 2004; OCDE,
Comissão Europeia, 2004).
As Resoluções do Conselho da União Europeia de 2004 e de 2008 relativas, respectivamente, ao Reforço das políticas, sistemas e práticas no domínio da orientação ao longo
da vida e Melhor inclusão da orientação ao longo da vida nas estratégias de educação
e formação ao longo da vida aﬁrmam, justamente, a orientação como uma política pú
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blica cujo incremento é indispensável, em
interligação com as políticas de educação,
formação e emprego, de forma a ultrapassar os constrangimentos que se colocam
ao progresso da Europa no seu todo e a
cada um dos países que a integram.

DIRECTRIZES E METAS PARA O EMPREGO
DIRECTRIZES
Directriz 7 – Aumentar a participação
no mercado de trabalho e reduzir o desemprego estrutural.
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ESTRATÉGIA EUROPA 2020 – VISÃO
INTEGRADA DE RESPOSTA
AOS PROBLEMAS EUROPEUS
No sentido de apoiar a Europa a recompor-se da profunda crise económica que a
atingiu em 2008 e, sobretudo, a enfrentar
e resolver um conjunto de problemas estruturais impeditivos do seu progresso –
fraca taxa de crescimento económico em
comparação com a dos principais parceiros económicos, taxa de emprego inferior
às de outras regiões do Mundo, aceleração do envelhecimento populacional –, foi
concebida e proposta pela Comissão Europeia, através da Comunicação de 3 Março
de 2010, a adopção de uma nova estratégia comum justamente com a ﬁnalidade
de debelar essas diﬁculdades estruturais.
Esta estratégia, aprovada pelo Conselho
Europeu de 17 de Junho de 2010, com a
denominação Europa 2020, focaliza-se na
promoção de um crescimento inteligente,
sustentável e inclusivo e estabelece cinco
grandes objectivos quantitativos a atingir
no horizonte temporal de 2020, centrados
no aumento da percentagem da população
empregada, na redução do abandono escolar precoce e na elevação da proporção
da população com níveis de ensino superior, no investimento em I&D, na redução
das emissões de gases com efeito de estufa e na diminuição do número de europeus que vivem abaixo dos limiares de pobreza nacionais.
No âmbito desta estratégia o Conselho
Europeu deﬁniu, ainda, as linhas directrizes integradas para as políticas económicas e de emprego dos Estados-membros
que, representando o principal instrumento da Europa 2020, estabelecem os princípios das reformas estruturais a desenvolver por cada país, bem como as metas
quantitativas a atingir, correspondentes
aos grandes objectivos da estratégia. As
linhas directrizes para o emprego preconizadas e as correspondes metas apresentam-se no quadro seguinte.
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Directriz 8 – Desenvolver uma mão-de-obra qualificada respondendo às
necessidades do mercado trabalho,
promover a qualidade do emprego e a
aprendizagem ao longo da vida.
Directriz 9 – Melhorar o desempenho
dos sistemas de educação e formação, a todos os níveis, e aumentar a
participação no ensino superior.
Directriz 10 – Promover a inclusão social e combater a pobreza.

As outras duas grandes metas das linhas
directrizes integradas/objectivos da Estratégia Europa 2020 respeitam às orientações gerais para as políticas económicas dos Estados-membros.
Na globalidade, esta estratégia constitui-se como norteadora das acções a empreender em resposta às principais diﬁculdades transformacionais que se colocam ao
conjunto dos países da União Europeia e
a cada um deles em particular, dependendo a respectiva resolução da adopção e
desenvolvimento, por parte de cada país
membro, de medidas especíﬁcas adaptadas à sua situação e que, num mesmo
tempo, permitam solucionar os seus problemas internos e concorrer para a resolução dos problemas comunitários.

A ORIENTAÇÃO – INSTRUMENTO
ANGULAR DA ESTRATÉGIA
EUROPA 2020
A orientação é considerada um meio fundamental para atingir os grandes objectivos
europeus de pleno emprego, elevação dos
níveis de educação e formação e de crescimento económico (CEDEPOP, 2010). A compreensão desta aﬁrmação e, logo, do papel

METAS
Aumentar a taxa de emprego de mulheres e homens, entre os 20 e os 64 anos,
para 75% até 2020 através da participação acrescida no mercado de trabalho dos
jovens, dos trabalhadores mais idosos e
dos trabalhadores menos qualificados e
de uma melhor integração dos imigrantes
legais.

Reduzir a taxa de abandono escolar precoce para 10% e aumentar, ao mesmo
tempo, a percentagem da população com
idades entre os 30 e os 34 anos com nível de ensino superior para, pelo menos,
40% até 2020.

Reduzir, em 25%, o número de europeus a
viver abaixo dos limiares nacionais da pobreza, retirando 20 milhões de pessoas da
situação de pobreza.

da orientação no âmbito da Estratégia Europa 2020 requer, antes de mais, precisar o
que se entende por orientação, carreira e o
modo como a orientação inﬂui na carreira.

A ORIENTAÇÃO E A GESTÃO
DA CARREIRA
A orientação é assumida como um processo
contínuo que permite aos cidadãos, de qualquer idade e ao longo de toda a sua vida, determinarem as suas capacidades, as suas
competências e os seus interesses, tomarem decisões em matéria de educação, de
formação e de trabalho e gerirem o seu percurso de vida na educação e formação, no
trabalho e noutros contextos em que possam adquirir e utilizar as suas capacidades
e competências (Resolução do Conselho da
UE de 21 de Novembro de 2008).
Num contexto de transformações constantes em todos os domínios, o percurso
de vida ou a carreira, enquanto desenvolvimento na aprendizagem e trabalho do
cidadão durante toda a sua vida (Watts,
2001, p. 92) e que inclui os diferentes papéis que exerce na sociedade e na família
é, cada vez mais, marcado por transições,
ou seja, por acontecimentos que pela sua

O CONTRIBUTO DA ORIENTAÇÃO PARA
A PARTICIPAÇÃO NO MERCADO DE
TRABALHO, PARA A ELEVAÇÃO DOS
NÍVEIS DE QUALIFICAÇÃO E PARA A
REDUÇÃO DA POBREZA
Atendendo à natureza das transições, ao
momento da carreira em que ocorrem e
às características pessoais e sociais dos
cidadãos de diferentes grupos populacionais justiﬁca-se, contudo, uma actuação
diferenciada da orientação. Deste modo,
no sentido de aumentar a participação no
mercado de trabalho, um dos objectivos
da Estratégia Europa 2020, a intervenção
da orientação pode revestir diferentes formas.

Em relação aos jovens, o apoio à transição
para o mercado pode ser conseguido através de:
• informação sobre sectores e proﬁssões em expansão, assim como
sobre iniciativas e medidas propiciadoras do desenvolvimento de
competências socioproﬁssionais,
em contexto laboral, a nível nacional, comunitário e internacional;
• consciencialização das dinâmicas
de funcionamento do mercado de
trabalho e das competências técnicas e transversais que requer dos
trabalhadores;
• ﬂexibilização de atitudes face à integração laboral pela interiorização das vantagens advenientes da
mobilidade geográﬁca, do eventual desempenho de actividades diferentes daquelas em que tinham
perspectivado trabalhar e do equacionar de diferentes modalidades
de integração (por conta de outrem,
por conta própria);
• consciencialização das principais
características da carreira, pautada por alternância entre períodos
de emprego e de desemprego, por
mudanças entre sectores de actividade, entre diferentes entidades
empregadoras e, dentro da mesma
entidade empregadora, entre postos de trabalho;
• desenvolvimento de competências
empreendedoras;
• desenvolvimento de estratégias e
técnicas de procura de emprego;
• promoção de atitudes propiciadoras da gestão de sucessos e fracassos.
Relativamente aos trabalhadores
mais idosos, o retorno ou a manutenção no mercado de trabalho pode alcançar-se por intermédio de:
• incentivo à actualização permanente de competências e
promoção do acesso a formação de aperfeiçoamento ou
reconversão;
• promoção da motivação para o
investimento na esfera laboral;

$''&

decisão, de ajustamento e de consolidação de uma opção e de resolução de situações de transição (Taveira, 2001). A orientação prepara, assim, os cidadãos para os
necessários e sucessivos processos de
abandono de atitudes, formas de pensar e
até comportamentos e para o investimento noutros.
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presença ou ausência transformam os papéis, as relações, os hábitos e a maneira
de pensar de cada cidadão (Schlossberg
et al., 2006).
Face às frequentes transições nas carreiras, transições antecipadas – referentes
a acontecimentos que caracterizam habitualmente a vida – mas, também, transições imprevistas – reportando-se a acontecimentos inesperados – e transições
não ocorridas – originadas pela ausência
de um acontecimento normalmente esperado –, a orientação actua na capacitação dos cidadãos para anteciparem e lidarem com as transições, para efectuarem
as inerentes tomadas de decisão e, deste
modo, gerirem as suas carreiras.
Para esse efeito, a actuação da orientação, qualquer que seja o período de vida
em que os cidadãos se encontram, centra-se na promoção de processos de exploração vocacional, isto é, no seu envolvimento em actividades de procura e de
processamento de
informação
signiﬁcativa
ou no teste
de hipóteses sobre
o self e o meio, tendo
em conta a facilitação que induzem
nos processos
de tomada de
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• melhoria da auto-estima através do
desenvolvimento de atitudes positivas face aos seus desempenhos
e da valorização dos seus saberes;
• preparação para o auto-emprego.
Para os trabalhadores menos qualificados e os imigrantes legais, (re)integração ou manutenção laboral pressupõe:
• informação sobre as áreas socioproﬁssionais e proﬁssões com déﬁces
de trabalhadores qualiﬁcados;
• apoio à (re)deﬁnição de projectos
de inserção laboral que contemplem
a participação em percursos de formação;
• apoio à identiﬁcação, validação e certiﬁcação de competências adquiridas
por via não formal, informal ou formal.
Para apoiar as transições de todos estes
grupos de cidadãos a orientação pode, ainda, promover o desenvolvimento dos seus
recursos internos e das suas competências interpessoais,
atendendo à importância que assumem
para os empregos
emergentes na sociedade do conhecimento. Fomentar
o investimento na
aprendizagem
ao longo de
toda a vida,

enquanto condição indispensável à permanente actualização de competências e,
logo, à realização das diversas transições
que ocorrem no decurso da carreira, é também um meio de acrescer a participação laboral.
A actuação da orientação em moldes que
permitam, sustentadamente, preparar os
cidadãos para as transições e aumentar o
número dos que participam na actividade
produtiva requer, ainda, que se dirija à generalidade dos empregados de modo a favorecer-lhes o acesso a formação que melhore
efectivamente as suas competências e, em
particular, àqueles que se encontram em
sectores ou empresas em reestruturação,
apoiando a sua reconversão proﬁssional.
Quanto ao contributo da orientação no
âmbito do objectivo da Estratégia Europa 2020 de redução do abandono escolar precoce e de elevação do número de
cidadãos, entre os 30 e os 34 anos, com
qualiﬁcação de nível superior, conﬁgurando fundamentalmente um apoio à transição entre ciclos de estudo/formação ou
o retorno à aprendizagem formal,
este pode concretizar-se, designadamente, por intermédio de
acções de:

• informação sobre a multiplicidade de
oportunidades de educação e formação, a nível nacional e comunitário;
• consciencialização da instrumentalidade da formação para a futura integração e manutenção no mercado
de trabalho;
• apoio à construção de projectos de
formação congruentes com as necessidades de desenvolvimento de
competências dos cidadãos e, simultaneamente, com as do mercado;
• desenvolvimento de competências
de aprendizagem, possibilitadoras
da rentabilização dos percursos formativos e, logo, desincentivadoras
do respectivo abandono.
Em relação ao concurso da orientação para
o objectivo da Europa 2020 de redução do
número de cidadãos que vivem em situação de pobreza, considerando-se a pobreza
um dos aspectos da exclusão social, designadamente exclusão económica – acesso
diferenciado aos recursos de subsistência
ou mesmo ausência desses recursos – frequentemente associado à exclusão da produção social – falta de oportunidade para
contribuir socialmente – (Galabuzi. G.-E.,
2002), este é concretizado tanto pela actuação da orientação em prol do combate
ao abandono escolar e da elevação dos níveis de qualiﬁcação, uma vez que a qualiﬁcação é um elemento-chave no acesso ao
emprego, como em relação ao aumento da
participação no mercado de trabalho dos
vários grupos de cidadãos (Cf. Diagrama 1).
Num mundo em transformação, a melhoria dos níveis e da adequação das competências dos cidadãos às necessidades
previsíveis de competências no mercado
de trabalho do futuro, bem como o acréscimo de participação eﬁciente de todos os
cidadãos na actividade produtiva, condição indispensável à redução da pobreza e
ao crescimento económico, é indissociável do contributo da orientação.
No entanto, atendendo à quantidade de cidadãos a abranger e à diversidade de situações em que se encontram, a efectividade
desse contributo só se tornará possível com
a cooperação dos operadores nacionais de
orientação de todos os sectores e com a diversiﬁcação dos meios de a disponibilizar.

Contributos da orientação para os objectivos da Estratégia Europa 2020
Transição ciclos estudos
ou retorno educação/formação

Trabalhadores
mais idosos

Transição e manutenção
no mercado de trabalho
Valorização pessoal e profissional

Trabalhadores
menos qualificados
e imigrantes

Transição e manutenção
no mercado de trabalho
Sensibilização e promoção
do acesso a formação
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Abordagem flexivel do mercado

Redução da pobreza

Transição para o mercado de trabalho

DOSSIER

Exploração vocacional e desenvolvimento
de competências de aprendizagem
Aumento e eficiência da participação no mercado de trabalho

ORIENTAÇÃO AO LONGO DA VIDA

Jovens

Redução abandono
escolar
Aumento qualificações

Aprendizagem
ao longo
da vida

Diagrama 1
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ANTECEDENTES
Nos últimos anos o papel da orientação foi
sendo gradualmente incorporado nas políticas europeias, tanto no âmbito da educação e formação como do emprego. A Resolução sobre Orientação ao Longo da Vida
de 20041, publicada durante a presidência
irlandesa da UE, foi o primeiro grande documento político a nível da UE expressamente sobre orientação e convidava os
Estados-membros a «procurar assegurar
a cooperação e a coordenação eﬁcazes
entre os diferentes prestadores de serviços de orientação a nível nacional, regional e local», bem como «a aproveitar e a
adaptar estruturas e actividades existentes (redes, grupos de trabalho, programas) relacionadas com a implementação
das prioridades da resolução».
No âmbito desta Resolução, o conceito de Orientação ao Longo da Vida refere-se a serviços e actividades destinados
a apoiar os indivíduos de todas as idades
e em qualquer momento da sua vida nas
escolhas educativas, formativas e proﬁs1

A Resolução do Conselho e dos representantes dos Estados-membros da União Europeia reunidos no Conselho relativa ao Reforço das Políticas, Sistema e Práticas no domínio
da Orientação ao Longo da Vida na Europa (Maio de 2004)
http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/resolution2004_pt.pdf



sionais, bem como a apoiar na gestão da carreira. Esses serviços podem ser disponibilizados pelas escolas, universidades, instituições de formação, serviços públicos de
emprego, empresas, sector comunitário ou de voluntariado, ambos no sector público e
privado. A orientação, enquanto um bem simultaneamente público e privado, é cada vez

O papel da orientação ao longo da vida
(OLV) foi reforçado e descrito com mais
pormenor na Resolução do Conselho da
UE sobre «Melhor Integração da Orientação ao Longo da Vida em Estratégias de
Aprendizagem ao Longo da Vida» aprovada em 2008, sob a presidência francesa da UE.4 O Anexo à Resolução explicitou
quatro áreas prioritárias:
• «estimular, ao longo da vida, o desenvolvimento de competências de
gestão da carreira;

2

Sultana, R. 2004. Guidance policies in the knowledge society. Trends, challenges and responses across Europe (Políticas de orientação na sociedade do conhecimento. Tendências, desaﬁos e respostas através da Europa). CEDEFOP
Synthesis Report (Relatório de Síntese). Tessalónica.

3

Vuorinen, R. (2006) Internet in guidance or guidance in the
Internet? Perceptions of guidance practitioners on the use
of Internet as a tool in guidance (Internet na orientação
ou orientação na Internet? Perspectivas dos técnicos de
orientação sobre a utilização da Internet como uma ferramenta na orientação). Academic dissertation (Dissertação
académica). Universidade de Jyväskylä. Institute for Eduational Research (Instituto de Pesquisa Educacional). Research reports 19 (Relatórios de investigação 19).

4

http://register.consilium.europa.eu/pdf/pt/08/st15/
st15030.pt08.pdf

A implementação das prioridades estabelecidas na Resolução do Conselho de 2004
foi discutida durante a Conferência da presidência ﬁnlandesa da UE sobre «Políticas e Sistemas de Orientação ao Longo da
Vida: Construindo os Pontos de Apoio5»,
que decorreu em Jyväskylä, Finlândia, em
Novembro de 2006. As conclusões dos
workshops da Conferência realçaram a fragilidade das políticas de orientação ao longo da vida a nível nacional e reforçaram a
necessidade de existência de um mecanismo forte e estável a nível europeu com vista a incentivar um maior desenvolvimento e implementação das políticas em cada
Estado-membro. A Comissão reforçou a
sua disponibilidade para continuar a apoiar
este processo, com a ajuda do CEDEFOP
(Centro Europeu para o Desenvolvimento da Educação e Formação Proﬁssional),
disponibilizando-se a prestar apoio ﬁnanceiro no âmbito do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida 2007-13.
A Rede Europeia para as Políticas de Orientação ao Longo da Vida, ELGPN, foi estabelecida no ﬁnal de 2007 como uma
rede orientada para os Estados-membros.
Actualmente, a ELGPN representa um
progresso fundamental no apoio ao desenvolvimento de políticas nacionais de
orientação ao longo da vida na Europa,
constituindo também uma prática inovadora a nível do Método Aberto de Coordenação da União Europeia (UE), com potencial aplicabilidade em outras áreas.
O objectivo ﬁnal da ELGPN é o de criar valor
acrescentado para os países participantes no desenvolvimento e implementação
das suas políticas, sistemas e serviços de
orientação ao longo da vida. A criação deste valor acrescentado consiste, entre outros elementos, nos seguintes pontos:
5

n.t.: building the stepping stones no original (de tradução
difícil): pedras habitualmente colocadas sobre o leito dos
cursos de água, de modo a permitir a sua travessia dando
passos entre cada uma.

• Partilha de ideias sobre problemas
comuns.
• Oportunidade para testar ideias e
partilhar boas práticas.
• Aprendizagem de práticas relevantes
de outros locais, aquando da introdução de novos programas e serviços,
com a relação custo-benefício que
isso possa implicar.
Estes aspectos deverão beneﬁciar os utilizadores, os fornecedores/provisores de
orientação e todas as restantes partes interessadas e envolvidas nos sistemas de
orientação. Um ponto adicional gerador de
valor acrescentado é a melhoria da cooperação em políticas de OLV entre os Estados-membros, a Comissão Europeia e organismos ou redes relevantes a nível nacional,
europeu e internacional. A nível nacional a
ELGPN promove, igualmente, a partilha de
práticas no desenvolvimento de mecanismos de coordenação nacionais.
O ingresso como membro da Rede está
aberto a todos os países elegíveis para
apoio no âmbito do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida 2007-13 da
União Europeia. No período decorrente entre 2009 e 2010, consistiu em 26 países
membros (AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI,
FR, HU, IS, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT,
SE, SK, Sl, TR, UK) e 4 países adicionais
como observadores (BE, BG, IE, RO).
O mandato da ELGPN foi formalmente
aprovado na Resolução do Conselho da UE
de 2008 sobre a melhoria da integração
da orientação ao longo da vida nas estratégias de aprendizagem ao longo da vida.
Nessa Resolução, os Estados-membros
e a Comissão, no âmbito das respectivas
competências, foram encorajados a reforçar a cooperação europeia relativamente
à orientação ao longo da vida, em especial
através da ELGPN, com o apoio do Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida e
em articulação com o CEDEFOP.

PRINCIPAIS RESULTADOS 2009-10
O Programa de Trabalho da ELGPN para
2009-10 teve por base os princípios e a estratégia deﬁnida na referida Resolução do
Conselho sobre a melhoria da integração
da Orientação ao Longo da Vida nas estratégias de aprendizagem ao longo da vida.
15
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• facilitar a todos os cidadãos o acesso a serviços de orientação;
• desenvolver sistemas de qualidade
na prestação de orientação;
• incentivar a coordenação e a cooperação entre os diversos parceiros,
nacionais, regionais e locais».
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mais considerada um serviço essencial
que necessita de ser disponibilizado de
forma contínua ao longo da vida.
A alteração do paradigma mais vasto da
orientação ao longo da vida deve ter em
consideração os seguintes pressupostos2
(Sultana 2004, pp. 130-131):
1) Os serviços de orientação devem
ser encarados como um sistema
regional de diversas organizações
que necessitam de ser geridas e
coordenadas.
2) A antecipação e o planeamento são
necessários aquando da concepção e prestação dos serviços de
orientação. As necessidades reais
dos indivíduos devem constituir a
base para o desenvolvimento de todos os serviços de orientação.
3) A orientação deve ser encarada enquanto planiﬁcação de serviços
que visem responder às necessidades dos indivíduos de todas
as idades através de colaboração
multiproﬁssional e multiadministrativa3 (Vuorinen 1998, 2006).
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Adicionalmente, na implementação do programa de trabalho foram envidados esforços para reﬂectir a ligação da orientação
ao longo da vida a outras prioridades políticas, associadas à estratégia de resposta
da EU à crise, então emergente. Neste sentido, o papel da orientação ao longo da vida
no apoio à aprendizagem ao longo da vida,
ao reforço das competências dos trabalhadores e à gestão das transições laborais é
do mais alto relevo, tanto para o Plano de
Recuperação de curto prazo como para as
estratégias de médio e longo prazo.
O Programa de Trabalho relativo a 2009-10
foi construído em torno dos quatro temas
identiﬁcados na Resolução de 2008. Estes temas foram enquadrados em quatro
grupos de trabalho:
• Competências de gestão de carreira.
• Acesso, incluindo a acreditação de
aprendizagem resultante de experiências proﬁssionais anteriores (APEL).
• Mecanismos de cooperação e coordenação no desenvolvimento de políticas e sistemas de orientação.



• Sistemas de garantia da qualidade
e criação de bases de dados empíricas para o desenvolvimento de políticas e sistemas.
O programa de trabalho 2009-10 da ELGPN
incluiu, ainda, dois Task Groups temáticos.
O Task Group 1 analisou as políticas europeias de educação, formação e emprego na
perspectiva da orientação ao longo da vida,
produzindo sínteses de políticas relacionadas com os quatro temas do conjunto de
tarefas (WP), identiﬁcados na Resolução
de 2008, bem como textos de comentário sobre o papel da orientação ao longo da
vida face à actual crise económica. O Task
Group 2 analisou a sinergia entre os projectos ﬁnanciados pela UE e as respectivas ligações com as políticas de orientação ao
longo da vida. Ambos os Grupos de Acção
foram apoiados por peritos contratados.
De acordo com as prioridades deﬁnidas no
Conselho da UE de 2008, a estrutura do
Programa de Trabalho 2009-10 da ELGPN
forneceu aos membros da rede um quadro de referência estável que possibilita a
cada membro monitorizar o seu progresso na implementação dessas prioridades.
Esta metodologia permitiu aos membros
da ELGPN uma melhor compreensão dos
seus próprios sistemas nacionais de orien-

tação, bem como das práticas e sistemas
de orientação em outros países europeus.
Relativamente à deﬁnição e promoção das
competências de gestão da carreira (CGC)
(Grupo de Trabalho 1), apesar da consciência sobre a diversidade de contextos
culturais e tradições curriculares, os participantes conseguiram chegar a acordo
sobre uma deﬁnição comum das CGC ao
longo da vida. As pontes entre as competências nucleares para a aprendizagem ao
longo da vida e as competências da gestão de carreira facilitaram esse trabalho.
Espera-se que os resultados dos debates
na ELGPN permitam apoiar uma maior implementação a nível nacional de processos curriculares e outros concebidos para
apoiar o desenvolvimento das CGC.
O Grupo de Trabalho 2, dedicado à problemática do acesso, examinou os diferentes
modelos de prestação de serviços analisando as relações de equilíbrio no que
respeita à equidade social, geradas pela
existência de prestação diferenciada de
serviços. Os participantes analisaram o
potencial das novas tecnologias ao nível
da disponibilização de serviços de orientação. A partilha de experiências contribuiu

para o desenvolvimento de novos serviços
de orientação à distância em diversos países, nomeadamente serviços telefónicos e
serviços de Internet interactivos.
A maioria dos membros da ELGPN referiu
que a cooperação entre os diferentes ministérios responsáveis pelos serviços de orientação era beneﬁciada pelo respectivo envolvimento no trabalho da ELGPN. O trabalho
dos fóruns nacionais existentes foi potenciado pela rede. Para diversos países, o
acesso que o envolvimento no Grupo de Trabalho 3 permitiu às experiências de outros
países ajudou a estimular o estabelecimento de novos fóruns nacionais de orientação
ou de outros mecanismos de coordenação.
O quarto Grupo de Trabalho da ELGPN
(WP4), sobre garantia de qualidade e
evidências empíricas em orientação, demonstrou ser um forte desaﬁo. A participação na ELGPN ampliou a consciência
sobre a importância dos indicadores de
qualidade, indicando possíveis estratégias para os desenvolver e implementar,
bem como evidenciou formas de desenvolver melhor evidência empírica do impacto dos serviços de orientação. Diversos países reportaram desenvolvimentos
e progressos encorajadores a este nível.
O papel catalisador da ELGPN foi especialmente evidente durante os seminários nacionais que foram organizados em conjunto
com as reuniões plenárias da rede ou com
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a nível nacional. Um impacto particularmente forte da ELGPN é o suporte ao desenvolvimento de fóruns nacionais ou de outros
mecanismos de coordenação. A ELGPN tem
igualmente impacto enquanto uma base de
conhecimento sobre desenvolvimento de
políticas europeias, onde a partilha de desaﬁos semelhantes pode gerar aplicações
paralelas nos diversos contextos nacionais.

CONCLUSÕES
O principal ponto forte da ELGPN é a forte apropriação das suas actividades por
parte das delegações nacionais. Tem havido um bom nível de progresso no sentido
de gerar um entendimento comum sobre
a forma de contribuir para o desenvolvimento de políticas de orientação ao longo da vida, tanto a nível nacional como da
UE. No futuro poderá existir espaço para
uma maior «construção de visões partilhadas» quanto a uma perspectiva europeia sobre orientação, com especiﬁcações mais explícitas dos objectivos das
políticas.
O trabalho da ELGPN sobre as políticas de
orientação ao longo da vida em 2011-12 estará inserido no contexto da UE 2020 e das
políticas da UE para a educação, formação
e emprego, de modo a valorizar os resultados da rede no âmbito da política europeia.
A comunicação da Comissão6 (2010) deﬁne três directivas/prioridades políticas estratégicas para revigorar o crescimento
económico:
• Crescimento inteligente – desenvolver uma economia baseada no conhecimento e na inovação.
• Crescimento sustentável – promover uma economia mais eﬁciente
na gestão de recursos, mais verde e
mais competitiva.
• Crescimento inclusivo – estimular
uma economia com emprego elevado, geradora de coesão económica,
social e territorial.
A orientação ao longo da vida contribui para
a implementação da Iniciativa Navio Baluarte7 relacionada com esta estratégia.
6

EUROPE2020-COM(2010)2020-3-3-2010 A european Strategy for smart, sustainable and inclusive growth

7

n.t.: No original Flagship Iniciative
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visitas de estudo no âmbito da
actividade dos
Grupos de Trabalho. Estes eventos forneceram
oportunidades
para responsáveis políticos e
outras partes
interessadas receberem informação
actualizada sobre desenvolvimentos internacionais, bem como permitiu aos países anﬁtriões
exporem as suas práticas
e políticas nacionais.
Uma questão adicional discutida em várias visitas de
estudo foi o papel da legislação na implementação de
políticas de orientação ao longo da vida. As
legislações recentemente aprovadas em
França e na Islândia forneceram bons exemplos de legislação concebida para garantir o
acesso dos cidadãos a serviços de elevada
qualidade.
De um modo geral, a ELGPN facilitou um
processo de aprendizagem mútua entre os
países europeus e a partilha de boas ideias
e de boas práticas. Nos Grupos de Trabalho,
em particular nos eventos de aprendizagem entre pares e as visitas de estudo contribuíram para a inspiração mútua entre
os países membros. Os debates e as reﬂexões direccionadas geraram compreensão
sobre as práticas contemporâneas e sobre os princípios subjacentes às diferentes
tradições dos Estados-membros. A ELGPN
também ajudou os responsáveis políticos
nacionais a perceberem que «a política europeia de orientação» não é uma construção abstracta e metafórica ao apresentar
exemplos concretos de políticas e práticas
de outros países membros.
O principal valor acrescentado da ELGPN
parece ser a inspiração motivada pela observação do progresso de outros países, a
cooperação desenvolvida ao nível das políticas e práticas de orientação (partilha de políticas) e o apoio para a identiﬁcação de falhas no desenvolvimento e implementação
de políticas de orientação ao longo da vida
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Por exemplo, a iniciativa política conjunta
«Novas Competências para Novos Empregos» tem como objectivo apoiar os países
e as regiões da UE no desenvolvimento de
formas mais eﬁcazes de analisar e prever
quais as competências que serão necessárias nos mercados de trabalho de amanhã
e, partindo deste conhecimento, desenvolver e adaptar a educação e a formação no
sentido de que os trabalhadores adquiram
as competências de que necessitam. As recomendações que suportam a implementação desta iniciativa contêm referências
explícitas à orientação ao longo da vida.
A iniciativa convida os Estados-membros a
examinarem o papel da orientação e aconselhamento no enriquecimento e alargamento do portefólio de competências dos
indivíduos, procurando transformar os
candidatos em modeladores do seu emprego. A iniciativa enfatiza, também, que
a partilha de informação sobre escassez
e superabundância de competências entre países da UE requer que seja criado um
acesso mais alargado a mais informação
e aconselhamento.
O Quadro de Referência Estratégico para a
cooperação europeia em educação e formação («ET 2020») tem quatro objectivos estratégicos para o período até 2020:
• Tornar a aprendizagem e a mobilidade ao longo da vida uma realidade.
• Melhorar a qualidade e a eﬁciência
da educação e formação.
• Promover equidade, coesão social e
cidadania activa.
• Ampliar a criatividade e a inovação, incluindo o empreendedorismo a todos os níveis da educação e da formação.
A orientação é explicitamente incluída no primeiro objectivo estratégico e
implicitamente referida nos restantes
três através «da aquisição de competências base para todos», «da actualização e desenvolvimento ao longo
da vida de competências técnicas especíﬁcas à actividade» e da aquisição
por todos os cidadãos de competências
de base transversais como aprender a
aprender. A orientação ao longo da vida
contribui também para áreas prioritárias
relacionadas com a validação de aprendi

zagens formais e informais, a expansão
da mobilidade na aprendizagem e o desenvolvimento de parcerias entre as organizações educativas/formativas e as empresas.
A estratégia da Comissão para a formação proﬁssional inicial e contínua realça a contribuição da orientação ao longo
da vida para as transições da formação
para o emprego e entre postos de trabalho. A orientação dos serviços públicos de
emprego deve trabalhar em cooperação
próxima com a orientação dos serviços
de educação e formação. Tanto os jovens
como os adultos têm de ser capacitados
para dominar com mestria as transições
através do desenvolvimento de competências de gestão da carreira. Deve ser
dada particular atenção à problemática da
igualdade de género, de modo a encorajar os jovens a considerarem trabalhar em
qualquer área, transcendendo os papéis
de género tradicionais.
O Programa de Trabalho para 2011-12 irá
examinar de que forma a orientação, enquanto elemento integrante, contribui
para o desenvolvimento da política da

UE sobre orientação em pelo menos seis
áreas: escolas, educação e formação proﬁssional (VET), educação superior, educação de adultos, emprego e inclusão social.
O objectivo é aprofundar as ligações entre
as áreas políticas e mover o foco das actividades da ELGPN do trabalho conceptual
para a implementação de políticas, recorrendo a uma cooperação mais estruturada com outros sectores.
Um objectivo-chave será o desenvolvimento de ferramentas operacionais para
apoiar a implementação de políticas concretas. Isso incluirá a actualização do manual de 2004 da OCDE/UE para responsáveis políticos, bem como o aproveitamento
de elementos das actuais ferramentas de
referência comuns da UE. As novas ferramentas devem ser experimentadas a nível
nacional num pequeno número de países
interessados em realizar uma avaliação
holística dos seus sistemas nacionais de
orientação com base num processo de
aprendizagem entre pares.
O estabelecimento da ELGPN foi uma iniciativa dos Estados-membros da UE através
do Método Aberto de Coordenação. É vista
como um mecanismo para promover a cooperação entre os países membros ao nível da orientação ao longo da vida e para
apoiar a criação de estruturas de coordenação nacionais/regionais que abranjam
os sectores da educação
e do emprego. A ELGPN
criou igualmente uma articulação com outros
projectos paralelos
de colaboração internacional sobre
questões políticas de interesse mútuo, particularmente
as iniciativas
bianuais Simpósio Internacional
sobre o Desenvolvimento da Carreira e Política Pública,
facilitando e promovendo, assim, o intercâmbio
mundial de conhecimentos, experiências e
mestria no campo do desenvolvimento de
políticas e sistemas.

Fotos:
TERESA SOUTO

MOTIVAR PARA APRENDER
Todos quantos se inscrevem num Centro Novas Oportunidades (CNO) têm apenas em comum o facto de terem 18 anos
ou mais. Tudo o resto difere, seja a formação, as habilitações,
o percurso pessoal e a situação no mercado de trabalho.
Cabe aos técnicos de diagnóstico e encaminhamento dos
CNO estudar cada caso, encontrar as melhores soluções e
propor-lhes os caminhos mais adequados. A FORMAR foi saber como actuam estes técnicos e o seu papel na orientação
para aprendizagem ao longo da vida

Há quem tenha aprendido muito ao longo
da vida, sempre de modo informal, e quem,
numa primeira abordagem, diga: «Eu não
sei nadinha.» Há quem deseje aprender e
quem tenha medo do que não sabe. E há
muitas histórias de sucesso de pessoas
que passaram por um Centro Novas Oportunidades (CNO) e prosseguiram um caminho de formação e de aprendizagem.
O maior desaﬁo de um técnico de diagnóstico e encaminhamento é, segundo
as responsáveis entrevistadas neste artigo, a capacidade de motivar e estimular
quem se inscreve num CNO1 e incutir-lhe
o desejo de uma aprendizagem contínua,
que contribua para o seu desenvolvimento proﬁssional e pessoal.
O papel do técnico é, assim, fundamental
na vida futura dos utentes. A sua capacidade de relacionamento, de gerar empatia, de perceber capacidades e lacunas,
interesses e diﬁculdades é um elemento
crucial, bem como a habilidade para esba1

Nos Centros de Formação Proﬁssional do IEFP estas funções realizam-se nos FrontOfﬁce.

Sílvia Coelho ›› CNO, Cecoa

ter a resistência de alguns e ultrapassar a inaptidão, que muitos julgam sentir, de voltar
a aprender.
Além de tentar encaminhar o utente para um processo de Reconhecimento, Validação
e Certiﬁcação de Competências (RVCC) ou para um curso de Educação e Formação de
Adultos (EFA), dando resposta ao objectivo imediato que os levou a inscreverem-se num
CNO, o técnico incentiva-os a prosseguirem esse trajecto.
19
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Cristina Ramalhal ›› CNO, Centro de Formação
Proﬁssional de Leiria (Foto Cedida, CFP Leiria)

«Num CNO faz-se a colagem directa com
a aprendizagem ao longo da vida», refere Sílvia Coelho, coordenadora do CNO do
CECOA – Centro de Formação Proﬁssional
para o Comércio e Aﬁns: «O objectivo dos
centros é que seja formalizado aquilo que
as pessoas aprenderam, a certiﬁcação de
competências aprendidas nos mais diversos contextos; e tentar que as pessoas
continuem a aprender e a adquirir competências ao longo da vida. Cada vez existem
mais respostas, mais formas de se conseguir elevar a certiﬁcação e as competências das pessoas.»
Cristina Ramalhal, coordenadora do CNO
do Centro de Formação Proﬁssional de
Leiria, sublinha o papel do técnico numa
reorganização da vida dos utentes: «A
sua missão é tanto mais decisiva e fundamental tendo em conta o actual contexto
social, uma vez que a situação de desemprego faz com que o adulto reequacione
os seus projectos proﬁssionais e de vida.
O técnico de diagnóstico e encaminhamento tem a função extraordinariamente
nobre de, através da sua acção, conduzir
o adulto a pretender ir mais longe, construindo com ele projectos adequados às
suas características especíﬁcas, necessidades e potencialidades.»
20

Tudo isto se tornou ainda mais relevante
à luz da realidade vivida nos CNO. Se no
início do RVCC, no ano 2000, as pessoas
procuravam esta iniciativa de forma voluntária e, naturalmente, motivadas e empenhadas em ver reconhecidas as suas
competências e elevadas as suas habilitações, hoje a maior parte dos utentes não o
faz inteiramente por vontade própria. Uma
grande percentagem é encaminhada pelos centros de emprego, como condição
para manter o subsídio de desemprego ou
o rendimento social de inserção. Em muitos casos, o nível de motivação veriﬁcado é mais baixo, pelo menos ao princípio,
quando fazem a inscrição e dão início ao
processo.
«O objectivo tem de ser muito trabalhado
porque o primeiro impacto é sempre muito negativo», conta Paula Páscoa, técnica de diagnóstico e encaminhamento
do CNO do Centro de Formação Proﬁssional da Amadora. Aos utentes é preciso
transmitir-lhes conﬁança e elevar-lhes
a auto-estima para que sejam capazes
de aﬁrmar: «Eu quero evoluir, isto é importante para mim, porque me vou valorizar e adquirir competências. Tenho de
aprender ao longo da vida, tenho de continuar a crescer enquanto proﬁssional e
enquanto pessoa.» E, em termos práticos, explicar-lhes que elevando as suas
competências irão regressar fortalecidos
ao mercado de trabalho.

Aurora Antunes ›› CNO, Cecoa

A capacidade do técnico em estabelecer
uma boa base de entendimento e uma relação de empatia com os utentes é, por
isso, um elemento-chave do processo e
um factor determinante para o êxito do
encaminhamento e das etapas que se lhe
podem seguir. «Além do percurso que eu
vou traçar com ele, acima de tudo tenho
de dar-lhe a perspectiva de que estamos a
começar. Que vamos entrar num percurso
que vai ser ao longo da vida. Já não existe um primeiro emprego que dura até ao
ﬁm da vida. E incutir o desejo de evoluir, de
aprender e de crescer», diz Paula Páscoa.
As características do processo nem sempre correspondem ao que os utentes
imaginavam, nomeadamente em termos
de duração e grau de exigência. E este é
outro ponto que tem de ser gerido pelo
técnico do CNO. «Temos assistido a um
crescimento de utentes que esperam, essencialmente, facilidades. Esta expectativa leva a que se sintam surpreendidos perante a mínima diﬁculdade, o que provoca
reacções de abandono do processo ou
forte resistência à certiﬁcação parcial»,
aﬁrma Cristina Ramalhal. «Quando se diz
que é preciso esforço, dedicação e espírito de sacrifício, quando se solicita um curriculum em formato Europass, que exige
algum trabalho, por vezes há alguma resistência», complementa Aurora Antunes,
técnica de diagnóstico e encaminhamento do CNO do CECOA.

O encaminhamento é feito de acordo com
o resultado do diagnóstico, baseado na
análise dos diversos documentos apresentados pelo utente, as suas habilitações e experiência, proﬁssional e pessoal,
os seus objectivos e necessidades, bem
como toda a informação de enquadramento que o técnico foi recolhendo desde
o início do processo.
Embora sejam diversas as vias de encaminhamento, nem sempre existem respostas. Se na área de Lisboa se pode
contar com inúmeros centros de for-

mente as diﬁculdades», comenta a coordenadora.
Este nível mais baixo de escolaridade e de
competências reforça a importância de se
pensar num caminho mais longo e numa
aprendizagem que não se esgote num
primeiro patamar. «Se tem o 3.º ano, não
vem aqui apenas para fazer o 4.º. Faz o 4.º,
e depois outro degrau, e depois outro, e vai
aprender ao longo da vida. É essa a mensagem que tem de se transmitir no processo
todo», aﬁrma Paula Páscoa. «Às vezes há
surpresas muito agradáveis. Pessoas que
nos dizem: "Era mesmo isto, precisava de
mudar, de mudar de perspectiva."»

Paula Páscoa ›› CNO, Centro de Formação Proﬁssional da Amadora

mação, com oferta numa pluralidade de
áreas proﬁssionais, o mesmo não acontece numa cidade como Leiria. Aqui, segundo Cristina Ramalhal, esbarra-se na falta
«de respostas adequadas em número suﬁciente e em diversidade de áreas proﬁssionais».
Apesar da oferta na zona da capital, Sílvia
Coelho refere a diﬁculdade em encontrar
vias de encaminhamento para uma população «com menos competências e mais
diﬁculdades», com níveis de escolaridade muito baixos ou inexistentes, que está
neste momento a chegar aos CNO. Em
muitos casos, a solução passa por fazer
um reconhecimento apenas parcial. «O
segredo é indicar-lhes um caminho sem
os melindrar. É preciso gerir emocional-

O sucesso de um encaminhamento eﬁcaz representa a «entrada no sistema»,
como explica Sílvia Coelho. «Se o encaminhamento correr bem, é a entrada no
sistema. Se a entrada no sistema foi feita com sucesso, e se conseguir chegar
ao ﬁm em termos de objectivos cumpridos, se a pessoa se sentir satisfeita com
aquilo que aconteceu, é uma pessoa que
continuará no sistema, que continuará a
estudar, porque ganhou gosto e ganhou
embalagem.»
Nas palavras de Cristina Ramalhal, «a
orientação preconizada deverá promover as condições para que o adulto seja o
construtor da sua própria história». Com
um apoio estruturado, mas caminhando
pelo seu próprio pé.
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Embora com pequenas diferenças entre
os três centros contactados, o processo
por que passam os utentes é composto
pelo acolhimento, diagnóstico e encaminhamento no FrontOfﬁce do Centro de Formação. Após a inscrição, os utentes são
recebidos numa sessão de acolhimento,
em grupo, em que lhes é feita uma apresentação sobre o Programa Novas Oportunidades, o CNO e as vias que cada um
pode seguir tendo em conta as suas habilitações actuais e os seus objectivos.
O CECOA realiza ainda uma segunda sessão ainda em grupo. A estas seguem-se as
entrevistas individuais.
«Temos de ter muito "jeitinho" para as pessoas se sentirem satisfeitas e poderem
desbloquear as vergonhas. O momento da
entrevista é fundamental para se fazer um
excelente encaminhamento», explica Sílvia Coelho. É através deste relacionamento, aprofundado nas sessões individuais,
que o técnico poderá traçar um bom «retrato» do utente e ajudá-lo a escolher a
melhor solução. «É preciso traçar um perﬁl do candidato. Saber que tipo de pessoa
é, perceber a sua vida e o contexto em que
está inserida.»
Cristina Ramalhal observa que na rede de
CNO do IEFP este trabalho está a ser desenvolvido pelos antigos Conselheiros de
Orientação Proﬁssional, «o qual se encontra perfeitamente coadunado com as suas
aptidões técnicas». Mas as características de personalidade também desempenham o seu papel. A responsável salienta
«a capacidade de motivar, de desenvolver com o adulto uma relação de empatia e conﬁança, de conseguir distanciar-se
dos seus valores e crenças de modo a não
ajuizar sobre os valores e crenças do outro».
Paula Páscoa acrescenta a «disponibilidade» e Sílvia Coelho a «serenidade» suﬁciente para ouvir o seu interlocutor, auscultar-lhe os problemas, perceber as suas
competências e limitações, motivações
e resistências, bem como os constrangimentos da sua vida. E, ao mesmo tempo,
ser dinâmico para encontrar, entre a oferta formativa disponível, a solução mais
adequada a cada caso.
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O PROCESSO DE
CONSTRUÇÃO PESSOAL
E AS TRANSIÇÕES DE
VIDA: CONTRIBUTOS DA
ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
NO ENSINO SUPERIOR
O problema que se coloca actualmente, em várias sociedades,
a muitas pessoas, não é tanto o de prever se poderão ou não
aprender uma qualquer proﬁssão, mas sim em que medida poderão tornar-se capazes, ou mais capazes, de se adaptarem
às novas condições do trabalho e criarem ou encontrarem um
trabalho em que possam inserir-se e ter uma vida digna e satisfatória, contribuindo simultaneamente para o bem-estar social

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL: AJUDA
À CONSTRUÇÃO PESSOAL-SOCIAL
A orientação é uma área da psicologia aplicada que conta com um vasto corpo de modelos teóricos especíﬁcos e resultados de
investigação empírica, onde se insere a investigação-acção. A diversidade e complexidade da experiência humana no trabalho
e nas relações têm exigido novos desenvolvimentos deste corpo de conhecimentos, já em marcha na psicologia vocacional
(Athanasou e Van Esbroeck, 2008; Brown e
Lent, 2008; Taveira e Silva, 2008).
A teoria e investigação no âmbito da psicologia vocacional podem ser usadas para
ajudar os estudantes do ensino superior a
criarem um signiﬁcado mais profundo sobre as suas vidas de trabalho, em geral, e a
importarem-se mais com o seu quotidiano
de trabalho, em particular. Nesta abordagem renovada, a carreira é encarada como
um processo de construção pessoal da
vida que envolve acções e responsabilidade individual mas também a responsabilidade de outros, os docentes, empregadores, supervisores, familiares, amigos e
companheiros (Silva, 2009).
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A forma como as pessoas percebem o Mundo desempenha um
papel importante nas
decisões que estas tomam e nos comportamentos que assumem, gerando, ao longo de diversas fases
da vida, várias imagens
possíveis de si. O Eu
de Carreira designa
esse carácter subjectivo conferido à carreira,
um processo interpretativo e interpessoal
que permite identiﬁcar
e discriminar papéis
de trabalho signiﬁcativos dirigindo o comportamento vocacional
dos indivíduos como,
por exemplo, as escolhas e decisões sobre a vida de trabalho (escolar, proﬁssional, doméstico, comunitário) e os modos como gerem o trabalho, família e os tempos livres ao
longo da vida. O Eu de Carreira é, além disso, um componente fundamental da adaptabilidade aos ambientes de trabalho e reﬂecte-se na empregabilidade dos trabalhadores (Savickas, 2005; Silva, 2009).
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Neste âmbito, uma parte da investigação
vocacional tem sido dedicada à avaliação
de necessidades de intervenção e ao desenvolvimento de diferentes modalidades
de intervenção que de algum modo procuram favorecer ou contribuem para a formação e desenvolvimento da existência
em domínios-chave da construção do self,
como o trabalho. Incluem-se aqui os programas mais abrangentes que se iniciam
desde cedo e acompanham todo o percurso escolar e até proﬁssional de um indivíduo, ligando de forma intencional o desenvolvimento académico, vocacional e social,
como é o caso dos programas de educação para a carreira (ex.: Rodríguez-Moreno,
2002), passando pela consultoria vocacional, pelas intervenções preventivas breves como os seminários de gestão pessoal
da carreira (ex.: Taveira e Pinto, 2008), até
ao aconselhamento vocacional (ex.: Faria,
2008; Leitão e Paixão, 2008) e à informação escolar e proﬁssional.
Ao mesmo tempo, várias destas modalidades e programas de intervenção devem
procurar ter em consideração e abordar,
em simultâneo, os diferentes níveis estruturantes da construção pessoal, isto é,
do Eu de Carreira. Neste último caso referimo-nos, quer ao nível da identidade do ego
(aspectos inconscientes da identidade),
quer ao nível da identidade pessoal (objectivos e crenças), quer ao nível da identidade social (ex.: a integração em contextos
sociais e culturais), que aqui encararemos num contínuo de identidade pessoal-social (Côté, 1993; Schwartz, 2007).
Esta visão da identidade expressa melhor
o facto de, por um lado, aspectos dos dois
primeiros níveis estruturantes como o autoconhecimento, as orientações do comportamento, a exploração de si e de oportunidades do meio, as competências de
resolução crítica de problemas (ex.: a criatividade, a suspensão de julgamentos e a
avaliação crítica), a integridade de carácter (ex.: assumir o controlo sobre as suas
escolhas e consequências) e níveis óptimos de diferenciação e de integração do
self estarem na base da negociação bem-sucedida, pelas pessoas, de recursos
num dado contexto interpessoal e socio-

cultural (ex.: Berzonsky,
1989; Kurtines, 1999).
Por outro lado, considera
ainda o facto de as condições sociais e culturais
e dos laços e modelos
sociais em que cada um
está enredado desempenharem um papel fundamental, guiando e dirigindo o desenvolvimento da
identidade pessoal em diferentes períodos da existência (Adams e Marshall,
1996; Côté, 1993).
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INVESTIGAÇÃO VOCACIONAL:
MODALIDADES DE INTERVENÇÃO

IDENTIDADE
VOCACIONAL:
EXPLORAÇÃO
A exploração é um processo-chave desta construção pessoal. Aliás, é considerada por alguns autores
(ex.: Adams, 1997) o trabalho que está por detrás
do processo de formação
da identidade e que suscita como resultados possíveis planos e decisões de
carreira mais esclarecidos
e realistas, maior conﬁança pessoal na orientação
do seu comportamento
vocacional e um compromisso mais ﬁrme com opções e papéis de vida (Silva, Paixão, e Albuquerque,
2007). É um processo que pode ser adequadamente estimulado, desde tenra idade, em ambientes de relação familiar e na
transição progressiva para o trabalho, com
a entrada no sistema escolar e sequente
transição para o mercado de trabalho. A
intervenção vocacional também pode ter
aqui um papel muito importante e ao longo
de todas as fases da vida adulta (ex.: Araújo, 2009; Faria, 2008; Lent, 2008; Lent e
Brown, 2006; Taveira, 2000).
No domínio da identidade vocacional, a
exploração vocacional pode deﬁnir-se
como «o processo psicológico que sustenta as actividades de procura e de processamento de informação ou o teste
de hipóteses acerca de si próprio/a face

ao meio circundante com vista à prossecução de objectivos vocacionais» (Taveira, 2000, p. 13). Envolve, ao mesmo
tempo, o questionamento e construção
de conhecimento sobre si próprio e sobre o mundo do trabalho (e.g., escolar,
proﬁssional, doméstico, comunitário),
bem como os resultados da sua interacção (Jordaan, 1963, cit. in Taveira, 2000),
uma concepção partilhada por diversos
autores (ex.: Lassance, Bardagi, e Teixeira, 2009; Taveira, 2000).
É um processo cognitivo que permite à
pessoa, de modo consciente e intencional
(dirigido por objectivos previamente deﬁnidos), adquirir, processar e reter informação de diferentes fontes (self e meio) e
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ter esta informação em consideração para
testar selfs hipotéticos de carreira, ao serviço do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal ou da tomada de decisões.
Finalmente, envolve ainda a avaliação das
consequências do teste de hipóteses.
A realização de actividades vocacionais
pode não reﬂectir, só por si, o envolvimento num processo de exploração vocacional.
Este é um processo que requer, como referimos, um processo activo e de aprendizagem da parte da pessoa mas que pode ser
guiado pelos proﬁssionais de orientação
através de técnicas autobiográﬁcas e viedoscópicas, em actividades de avaliação
de interesses, competências e valores expressos, pelo uso do genograma, da imagética guiada e do role-playing, ou em actividades de observação, experimentação
e reﬂexão acerca de papéis de trabalho desempenhados em contexto real (ex.: escola, emprego, casa, comunidade), com o auxílio de vídeos e ﬁlmes, visitas a locais de
trabalho e a feiras, entrevistas a docentes e
proﬁssionais e estágios, entre outros.
O nível de motivação intrínseca que a pessoa tem, à partida, para realizar um processo de exploração vocacional, as crenças que desenvolveu acerca do mundo do
trabalho e do mercado de emprego e também acerca da própria utilidade da exploração, bem como a importância que atribui ao trabalho por referência às restantes
áreas da sua vida, o tipo e quantidade de
informação que a pessoa já possui acerca de si e do meio, o modo mais ou menos
casuístico e intencional com que explora
o self e o meio e a ansiedade e satisfação
sentidas como resultado da exploração
vocacional, são aspectos muito importantes a ter em conta pelos proﬁssionais de
orientação na preparação daquelas actividades (Taveira, 2000, 2004).
Muito recentemente, Porfeli e Skorikov
(2009) sugerem que a exploração vocacional pode ser melhor deﬁnida e operacionalizada através da distinção entre exploração diversiﬁcada e especíﬁca.
A exploração diversiﬁcada envolve uma
aprendizagem geral sobre o self e o mundo do trabalho, de modo relativamente independente uma da outra, enquanto a exploração especíﬁca envolve uma
aprendizagem aprofundada sobre o self
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e o mundo do trabalho de forma interdependente. Outros autores consideram que
a exploração vocacional pode ser encarada como uma orientação comportamental mais ampla, com funções adaptativas
de grande importância ao longo de toda
a vida, e que deve transformar-se rapidamente num objectivo formal do sistema
educativo (Flum e Kaplan, 2006).
Dadas as incertezas e o stress que acompanha o processo de exploração de novos
papéis e estilos de vida, existem factores
atitudinais (como a rigidez e a procrastinação) ou afectivos (como a ansiedade)
que podem afectar negativamente o envolvimento na exploração. Por outro lado,
as relações de vinculação ou de apoio seguras, a tendência para procurar informação, a satisfação com a identidade actual,
os sentimentos de auto-eﬁcácia geral e
especíﬁca, as expectativas atribuídas à
exploração, a iminência de uma transição
expectável de carreira – como a mudança
de nível de escolaridade, a transição para
o mercado de trabalho ou a aproximação
da reforma – ou mesmo transições auto-induzidas ou provocadas pela sorte de
oportunidades estão entre os antecedentes do maior envolvimento na exploração
vocacional (ex.: Jidovanu e Taveira, 2010;
Mota, 2010; Silva, 2010; Taveira, 2000). Alguns destes factores continuam a afectar o processo de exploração mesmo depois de este ter início, já que as pessoas
reﬂectem ao longo do processo e decidem
se prosseguem ou não, e como, se ﬁcaram satisfeitas com as condições e resultados deste processo (Stumpf, Colarelli, e
Hartman, 1983).

IDENTIDADE VOCACIONAL:
DIFERENCIAÇÃO E INTEGRAÇÃO
Além da exploração, a diferenciação e a integração dos elementos que compõem a
identidade vocacional são igualmente cruciais para a construção pessoal em sociedades como aquelas em que os nossos
jovens e adultos se movimentam. Isto devido à maior necessidade de criatividade
na abordagem às situações e problemas
e à valorização da permeabilidade pessoal
à mudança, via inﬂuências sociais, já que,
em geral, as instituições apoiam mais as
pessoas que incorporam características

socialmente aprovadas nas suas identidades pessoais e sociais (Côté, 1993;
Schwartz, 2001). Por sua vez, as competências críticas de resolução de problemas e a integridade de carácter são elementos identitários também valorizados
socialmente. Seguindo esta linha de pensamento, Berzonsky (1989) postulou três
modos distintos de abordagem da construção pessoal que podem ajudar a organizar a intervenção e a orientar a investigação no campo da orientação vocacional.
São eles: (a) o modo exploratório, que incorpora a procura de informação e o foco
em lidar e resolver problemas, a activação
da exploração, compromissos ﬂexíveis,
necessidade de cognição e elevados níveis de auto-estima; (b) o modo normativo, que representa a imitação e o conformismo, uma abordagem mental mais
fechada, um compromisso mais rígido e
dogmático, autoconcepções mais estáveis, menos exploração ou supressão de
exploração; (c) e o modo difuso-evitante,
que simboliza a procrastinação e a acção
evasiva e caracteriza a abordagem situação a situação da vida, envolve uma estratégia de lidar com as situações focalizada
na emoção, associado a níveis baixos de
compromisso e a baixa auto-estima e concepções pessoais instáveis.
As mudanças nos modos de construção
pessoal podem ocorrer pela integração di-
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recta de novos elementos, tendo por fonte o
ambiente social, ou pelo reconhecimento de
incompatibilidades entre o self real e o self
ideal. Diversas sociedades criam pontos de
viragem nos sistemas educativos e de trabalho que geram um hiato entre o self real e
o self ideal. É o caso da transição da escolaridade superior para o mercado de trabalho
e, já inserido neste, a mudança de emprego
ou posição, a transição para o desemprego
ou para a reforma. Cada uma destas transições tem características especiais e pode
ser antecipada e vivida de um modo particular por cada pessoa em função das suas
características sociodemográﬁcas, psicológicas e de história de vida.

TRANSIÇÕES DE VIDA
E REORIENTAÇÃO VOCACIONAL
FASE DE ANTECIPAÇÃO
Uma transição vocacional pode ser encarada como um processo de socialização

contínuo, com fases, ainda que os indivíduos possam realizar uma passagem ﬂexível por estas e reorientar-se através desse processo durante a sua vida de trabalho
(Wendlant e Rochen, 2008). O primeiro
estádio do processo, a Antecipação, é de
natureza exploratória e ocorre antes de o
indivíduo entrar no novo ambiente vocacional ou estilo de vida. Ao longo deste período antecipatório as pessoas ganham uma
perspectiva e avaliam informação sobre o
novo ambiente, projecto ou forma de vida,
dependendo largamente da informação vocacional disponível e de uma compreensão
desenvolvida do self (Super, 1990, 1992).
Num estudo com universitários, Gardner
e Lambert (1993) sugerem que, em geral, os estudantes poderão estar pouco
familiarizados com as diferenças entre o
mundo académico e o mercado de trabalho e, portanto, antecipam muito poucas
mudanças na transição de um para outro
sistema. As suas expectativas imprecisas

podem estar na origem da decepção considerável com o novo papel e com a insatisfação com o emprego, por sua vez um
factor relacionado com a diminuição dos
níveis de bem-estar, desempenho, motivação e com o aumento da rotatividade
de funcionários. A auto-eﬁcácia é outra
dimensão a ter em conta, quer nesta fase
quer nas posteriores – e refere-se aos juízos que cada um faz das suas capacidades para organizar e executar cursos de
acção que são exigidos para atingir determinados resultados (Bandura, 1996,
p. 391). O papel dos laços sociais e dos
apoios não pode ser aqui descurado. Com
efeito, as transições de carreira implicam,
de uma forma geral, o planeamento e estabelecimento de objectivos. Mas o apoio
das ﬁguras sociais mais próximas, como
os pais e amigos, ou mais distantes, como
os professores, conselheiros e outros,
pode ser um outro factor determinante da
capacidade de execução desses mesmos
25
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objectivos (ex.: Carvalho e Taveira, 2009,
2010; Gonçalves, 2006; Pinto e Soares,
2001; Pinto, Taveira e Fernandes, 2003).
A investigação tem demonstrado, por
exemplo, que durante a infância e adolescência a família e os amigos são os laços
sociais mais importantes, e que progressivamente as pessoas se vão movendo para
as relações íntimas e românticas (Silva,
2009). O papel das disposições afectivas
e emocionais deve ser igualmente alvo da
atenção dos proﬁssionais de orientação.
Isto porque, aquando de uma transição, o
conjunto de novas tarefas e funções e responsabilidades surge muitas vezes associado a alguma ansiedade dado o carácter novo, simultâneo e exigente do novo
contexto, implicando uma boa capacidade
de gestão de papéis. E também, pelo contrário, se a pessoa ﬁcar muitos meses em
casa desempregada, pode experienciar
elevado stress e frustração, diminuição
da sua auto-estima e motivação mitigada.
FASE DE ADAPTAÇÃO
Uma segunda fase do processo de transição, de Adaptação, inicia-se com a entrada no novo ambiente ou estilo de vida. Nesta fase do processo de transição os novos
trabalhadores procuram ser produtivos e
membros válidos na organização (ex.: à entrada na universidade, num curso de especialização ou à saída, num primeiro ou novo
emprego). Uma tarefa importante é familiarizar-se com o ambiente e a cultura de trabalho do novo ambiente e continuar a apren26

der, neste caso as competências e tarefas
essenciais à sua função ou papel, desenvolver uma clareza sobre os novos papéis,
gerir e estabelecer fronteiras entre papéis
pessoais e proﬁssionais, ser capaz de ir avaliando o avanço nos seus objectivos, a qualidade da sua realização e procurar receber
feedback dos supervisores ou empregadores, pois a discrepância entre a sua visão
e a dos superiores ou colegas pode emergir (exs.: Lent, 2008; Lent e Brown, 2006;
Wanous, 1977, 1992). A experiência formal
ou falta dela no mercado de trabalho e de
competências valorizadas pelos empregadores podem contribuir igualmente para o
sucesso nesta fase da transição no caso, por
exemplo, da entrada no primeiro emprego.
FASE DE REALIZAÇÃO
A terceira fase, de Realização, corresponde à tentativa de se estabelecer na organização de trabalho ou novo modo de vida
de forma bem-sucedido, criar um sistema
de pertença aos novos ambientes, o que
pode implicar mudanças na identidade
com activação da exploração, permeabilidade a inﬂuências sociais e aprendizagem
de novos comportamentos. Uma socialização bem-sucedida neste estádio da transição pode resultar em níveis elevados de
satisfação com a carreira e a vida em geral, no compromisso com a organização
ou novo estilo de vida, em níveis elevados
de motivação ocupacional ou de trabalho
e na aceitação mútua entre trabalhadores
e empregadores de avanços na carreira.

CONCLUSÕES
Concluindo, as intervenções de orientação que conseguem promover desde cedo
a motivação para a exploração vocacional,
as capacidades escolares e de aprendizagem dos sujeitos e a sua auto-eﬁcácia e
motivação associadas ao trabalho escolar, proﬁssional e comunitário, são uma
mais-valia no favorecimento de modos
de construção pessoal da identidade ao
longo do ensino superior. Uma política de
orientação ao longo da vida beneﬁcia em
considerar o tipo de resultados da investigação que recolhemos sistematicamente
sobre a natureza dos processos de transição dos jovens adultos no âmbito da carreira. E, também, em atender aos serviços
e práticas mais especíﬁcas que se desenvolvem já no terreno e, não menos importantes, às formas de preparação, especialização e de desenvolvimento proﬁssional
dos técnicos de orientação, particularmente no que respeita à supervisão regular destes proﬁssionais e à sua integração em equipas de investigação-acção no
campo da psicologia vocacional.
As intervenções e serviços de orientação
no ensino superior devem ser suportadas
por pesquisa sistemática sobre que intervenções vocacionais são efectivas e mais
efectivas com que estudantes e sob que
condições. Neste âmbito, o papel das universidades e das associações cientíﬁcas
no domínio, como a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da CarreiraAPDC, pode ser muito importante.
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APDC: A NECESSIDADE DE
PARTILHAR EXPERIÊNCIAS
Ao longo da vida somos confrontados com a necessidade
de tomar decisões que nos ajudam a construir a nossa vida
articulando-a com o trabalho de modo a melhor desenvolver
a carreira. A Associação Portuguesa para o Desenvolvimento
da Carreira (APDC) promove a interacção e a troca de experiências entre os técnicos desta área, contribuindo para o
desenvolvimento e dignidade da proﬁssão

Fruto do interesse partilhado por técnicos, académicos, investigadores e estudantes pós-graduados com ligação estreita à Universidade do Minho, no âmbito
desta temática nasceu, em Maio de 2009,
a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Carreira (APDC). Criada na
Universidade do Minho (UM) – cuja Escola
de Psicologia presta apoio logístico – e aí
sedeada, a APDC pretende ser uma referência e ponto de contacto e síntese dos
múltiplos agentes que, em Portugal, contribuem para o avanço da investigação e
intervenção nos domínios Vocacional e da
Carreira.
Nesta perspectiva, tem como objectivo
central promover a troca de conhecimentos e experiências entre proﬁssionais portugueses e estrangeiros – nomeadamente através da divulgação de boas práticas
e do estímulo à investigação.
A presidente da APDC salienta que a associação pretende ser uma referência, criando espaços de conhecimento e pontos de
contacto entre todos os proﬁssionais que
contribuem para o avanço da investigação
e intervenção nos domínios Vocacional e
da Carreira. «O nosso papel é introduzir,
nesta área do conhecimento, a oportuni28

dade de as pessoas contactarem entre si em vez de estarem encerradas nos seus nichos, acabando com aquele espírito de capelinha muito típico da sociedade portuguesa», assevera Ana Daniela Silva.
No intuito de garantir a prossecução deste objectivo, a APDC tem produzido documentação onde reúne as práticas que estão a ser seguidas pelos serviços e instituições para a
orientação ao longo da vida – quer a nível nacional, quer estrangeiras – que disponibiliza
aos associados.

Ana Daniela Silva ›› Presidente da APDC

BILHETE DE IDENTIDADE
Nome: Associação Portuguesa para o
Desenvolvimento da Carreira
Morada: Edifício da Escola de Psicologia da Universidade do Minho
Campus de Gualtar, 4710-057 Braga
E-mail: apdc.informacoes@gmail.com
Órgãos sociais: Ana Daniela Silva
(presidente da direcção)
Associados: 46, sendo 3 colectivos
Quem pode ser associado: todos os
cidadãos e cidadãs portugueses, ou
estrangeiros, que trabalhem, estejam
envolvidos ou estejam interessados
no domínio do Desenvolvimento da
Carreira.
Condições: pagamento de 25 € de
jóia e de uma quota anual de igual
montante
Objectivos:
a) Trocar informações e experiências a nível nacional e internacional no domínio do desenvolvimento da carreira.
b) Desenvolver a cooperação e intercâmbio com associações e
instituições nacionais e estrangeiras na área do desenvolvimento da carreira.
c) Estimular as boas práticas no
âmbito do desenvolvimento da
carreira através do apoio mútuo
e da cooperação na formação,
a nível nacional e internacional,
entre os seus associados.
d) Estimular a investigação na área
do desenvolvimento da carreira,
publicar e divulgar os resultados, organizar seminários, conferências e congressos nesta
área.
e) Criar um espaço para a reﬂexão
e discussão de questões do foro
ético e deontológico.
f) Fomentar a comunicação entre os
membros, nomeadamente através da edição de um periódico.
g) Colectar, divulgar e premiar as
boas práticas no âmbito do desenvolvimento da carreira.
h) Contribuir para o desenvolvimento de políticas favoráveis ao
desenvolvimento da carreira.
i) Proporcionar serviços de consultoria aos associados.
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entre os proﬁssionais que desenvolvem o
seu trabalho nesta área. Com o intuito de
fortalecer esses laços, a Associação criou
recentemente uma linha editorial tendo
como parceiros a livraria Almedina – edita e coloca no mercado obras nacionais e
estrangeiras produzidas pela associação
ou que esta considera útil divulgar – e a
Fundação para a Ciência e Tecnologia que
presta apoio ﬁnanceiro. «É uma forma de
desenvolver a cooperação e intercâmbio
com outras associações nacionais e estrangeiras e também de estimular a investigação, objectivos que presidiram à
criação da associação e nos parecem ser
muito importantes para todos os proﬁssionais, mas também para pais e professores que desenvolvam actividade nesta
área.»
Além dos sócios individuais, a APDC tem
sócios colectivos que podem ser empresas ou instituições, como é o caso do Instituto de Orientação proﬁssional (IOP) e da
Associação de Peritos Orientadores.
Sendo uma associação cientíﬁca e não
uma associação proﬁssional, a APDC não
descura, porém, os aspectos relacionados com a vertente proﬁssional. Nesse
sentido, tem feito esforços para contactar os Serviços de Psicologia e Orientação
(SPO) a funcionar nas escolas no intuito
de perceber as diﬁculdades enfrentadas
pelos proﬁssionais que aí trabalham e de
lhes explicar como a APDC pode contribuir para que melhorem as suas práticas,
ajudando-os a actualizá-las e avaliá-las.
«Tão importante como intervir é avaliar o
trabalho que fazem de modo a partilhá-lo,
numa perspectiva cientíﬁca, com colegas
de cá e de lá de fora, com uma incidência
particular nos países lusófonos.»
A APDC também procura estabelecer
contactos com empresas, no âmbito dos
Departamentos de Recursos Humanos,
estimulando a relação das empresas com
o mundo académico e proﬁssional e no
sentido de se associarem à associação.
A terminar, Ana Daniela Silva deixa um
apelo a todos os proﬁssionais: «Que os
técnicos percebam e interiorizem os
objectivos da associação. Quem estiver
isolado, aproxime-se de nós porque pode
contribuir para valorizar o seu e o nosso
trabalho. É esse o nosso grande desaﬁo.»
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No primeiro ano de actividade o trabalho
foi essencialmente dedicado à divulgação
da Associação e publicação de trabalhos
que a APDC considera fundamentais para
os seus associados, na sua maioria proﬁssionais que vêm dos cursos de Psicologia
e Ciências da Educação. Neste âmbito,
merece especial destaque a organização
de eventos cientíﬁcos que promovem a
partilha de conhecimento e, sobretudo,
facultam a divulgação de informação na
área do Desenvolvimento da Carreira e a
sua ligação com a prática.
Em Abril a APDC apoiará pelo segundo ano
consecutivo a organização da Conferência de Desenvolvimento Vocacional, este
ano subordinada ao tema «Carreira, Criatividade e Empreendedorismo». Trata-se
de uma iniciativa da Escola de Psicologia
da Universidade do Minho que remonta a
2004 e reúne, anualmente, professores,
estudantes, técnicos, investigadores e
especialistas portugueses e estrangeiros. Ana Daniela Silva salientou à Formar
a importância destas conferências como
momentos de reﬂexão e troca de experiências que permitem capacitar as pessoas e desenvolverem os conhecimentos
cientíﬁcos. «Precisamos de desenvolver
os conhecimentos cientíﬁcos e também
garantir que quem está no terreno os utilize de forma ética, responsável e, na medida do possível, uniforme.»
Apesar de ser uma Associação ainda jovem e viver quase exclusivamente das
quotas e do voluntariado dos associados,
a APDC tem desenvolvido um trabalho
apreciável nas áreas da formação e informação. No concernente à informação,
de realçar a criação de uma newsletter
que, além de ser um elo de ligação entre
os associados, tem também como objectivo divulgar lá fora o que se vai fazendo
em Portugal na área do Desenvolvimento
da Carreira. «Nalguns aspectos podemos
ser referência para os nossos colegas europeus do que aqui se faz», admite a presidente da APDC.
A corroborar a sua opinião está o facto
de a associação já contar, entre os seus
associados, com alguns proﬁssionais estrangeiros que viram na APDC a possibilidade de, através da troca de experiências,
promoverem um enriquecimento mútuo
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AS UNIVERSIDADES
E A PROMOÇÃO DA
EMPREGABILIDADE
Os tempos mudam rapidamente. O que antigamente representava uma garantia de emprego hoje em dia já não o é,
mesmo para os diplomados do ensino superior. Aproveitando
a Career Skills Week, a Formar foi ao ISCTE saber que estratégias a instituição desenvolve para combater esta tendência e promover a empregabilidade dos seus alunos

A ISCTE BUSINESS SCHOOL – UM
CASO DE SUCESSO
Embora alastrando-se a todas as idades e
a pessoas com diferentes níveis de habilitação escolar, o desemprego atinge de forma signiﬁcativa os diplomados do ensino
superior. Para combater esta tendência,
muitas são as instituições de ensino superior que desenvolvem estratégias que
promovem a empregabilidade dos seus
alunos e uma melhor integração no mercado de trabalho. Algumas dessas universidades tentam contrariar as diﬁculdades
e os obstáculos do mercado de trabalho
que, cada vez mais, exclui os detentores
de graus de ensino superior.
O Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), Instituto Universitário de Lisboa (IUL), é um dos casos
de sucesso em termos de estratégias de
promoção da empregabilidade dos licenciados em Portugal. Para ilustrar este sucesso vejamos os dados divulgados pelo
Gabinete de Estudos Avaliação, Planeamento e Qualidade que indicam que, em
2010, o ISCTE preencheu a totalidade das
vagas oferecidas nos seus 16 cursos de licenciatura. A taxa de empregabilidade dos
seus licenciados ronda os 100%. As Ciências Tecnológicas tiveram em 2010 uma
taxa de empregabilidade de 97% e as Ciên30

cias Sociais de 87%. Também a percentagem de alunos que encontram emprego na sua
área de licenciatura chega aos 100% nas Ciências Tecnológicas, cujos cursos englobam
a Engenharia Informática, a Engenharia das Telecomunicações e Informática e Informática e Gestão de Empresas. Os dados revelam, ainda, que o tempo médio de espera dos
alunos para conseguirem um primeiro emprego não chega a um mês para os licenciados
nas áreas das Ciências Tecnológicas, sendo que para os alunos das Ciências Sociais a espera é de cerca de três meses e meio.

UMA APOSTA NA APROXIMAÇÃO ENTRE EMPRESAS E ALUNOS
O segredo desta estratégia parece estar na aproximação dos alunos relativamente às
empresas, aliado ao investimento nos alunos em termos de preparação e adaptação
para as novas exigências do mercado de trabalho.
A ISCTE Business School é uma escola de referência no ensino da gestão em Portugal.
É uma das unidades orgânicas do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, que tem a responsabilidade de desenvolver as actividades de ensino e investigação da área de
Gestão. Uma das principais prioridades
desta instituição é a aproximação ao mundo empresarial e o seu envolvimento nas
actividades desenvolvidas na escola.
Para incentivar esta aproximação entre instituição universitária, tecido empresarial e
alunos, a ISCTE Business School tem vindo
a desenvolver um conjunto de iniciativas
que cumprem essencialmente dois objectivos: dar hipótese às empresas para estarem envolvidas na formação e preparação
dos seus potenciais recrutados e dotar os
alunos de capacidades e aptidões transversais, actualmente muito valorizadas pelas Prof. António Gomes Mota
empresas. Nesse sentido, esta instituição Presidente da ISCTE Business School

UMA ESTRATÉGIA UNIVERSITÁRIA
DE SUCESSO
No sentido de percebermos melhor as motivações e as ﬁnalidades deste tipo de iniciativas e tentar compreender os números
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organiza eventos como a Career Week e a
Career Skills Week, que visam apostar na
preparação dos alunos para ingressarem
numa carreira proﬁssional de sucesso.
A Career Week teve no ano passado a sua
2.ª edição e é uma oportunidade para alunos e recém-licenciados ouvirem as experiências e os testemunhos proﬁssionais
de ex-alunos da ISCTE Business School que
ocupam cargos proﬁssionais relevantes
em empresas nacionais e multinacionais.
Durante uma semana estiveram reunidos
empresas, proﬁssionais, alunos e ex-alunos para garantir uma maior proximidade entre as exigências das empresas e as
competências dos alunos. Através de um
conjunto de workshops temáticos, empresas como a Deloitte, a Jerónimo Martins, a
Caixa Geral de Depósitos, a Galp Energia e a
Portugal Telecom, entre outras, partilharam
com os alunos experiências e trabalharam
no desenvolvimento de algumas das tão
valorizadas competências transversais.
Estas competências foram aprofundadas
em workshops temáticos que envolviam
temas como a presença pessoal, a autoconﬁança, a gestão do stress, o trabalho
em equipa, a comunicação, a gestão do
tempo e de conﬂitos, etc. O principal objectivo é preparar os alunos para o ingresso
no mercado de trabalho, tornando-os mais
conscientes de que é preciso desenvolver
não apenas as competências académicas
mas também as soft skills, ou seja, competências de carácter pessoal e social.
Em Novembro de 2010 deu-se a primeira edição da Career Skills Week que foi organizada em torno de um conjunto de
workshops temáticos onde foram abordados temas como a gestão de tempo, a criatividade e a inovação, etc. Estes workshops
tiveram a participação de empresas como
a Galp Energia, a Everis, o Millennium BCP e
a CISCO. Uma das principais apostas destas
empresas é a preparação dos alunos relativamente às soft skils ou competências
transversais que são cada vez mais valorizadas pelo mercado de trabalho.

Career Skills Week ›› Workshop

que ilustram o sucesso do ISCTE-IUL em
termos de empregabilidade, falámos com
o presidente da ISCTE Business School, o
professor António Gomes Mota. Quisemos
questioná-lo relativamente à receita deste
sucesso, em particular nas áreas de gestão que são a especialidade desta escola.
«A receita é termos bons alunos e nos cursos assegurarmos essencialmente duas coisas: a primeira é ter um contacto com a realidade empresarial. Os alunos ao longo do
curso vão contactando de diferentes formas
com trabalhos, visitas e outro tipo de iniciativas de contacto com a realidade empresarial. Temos também no nosso corpo docente
um conjunto de professores que trazem para
a sala de aula essa mesma experiência. Isso
permite que os alunos quando começam
a trabalhar consigam, de uma forma quase
imediata, adaptar-se às funções que lhes são
exigidas, ao tipo de trabalho que é pretendido.
E, portanto, não precisam de ter na empresa
um período de aprendizagem muito grande.
A segunda dimensão que penso que também
é importante é a dimensão internacional em
que nós assentamos muitos dos nossos cursos. Ou seja, a maioria dos nossos alunos ou
vai fazer um semestre de intercâmbio no estrangeiro ou vai fazer aquilo que chamamos
as summer schools, que é um mês lá fora.
Muitas cadeiras também têm essa mesma
abordagem do ponto de vista dos temas internacionais. Portanto, eu acho que eles têm
uma visão mais global daquilo que é a gestão
e penso que isso também é importante.»

Visto que a ISCTE Business School assumiu
uma estratégia de sucesso em termos de
empregabilidade dos seus alunos, procurámos saber qual a opinião do presidente
desta instituição relativamente ao papel
que as universidades podem desempenhar actualmente para tentar esbater os
efeitos da crise no mercado de trabalho.
Relativamente ao retorno previsto e aos
objectivos subjacentes à organização de
iniciativas como a Career Week e a Career Skills Week, António Gomes Mota aﬁrma
que: «Os objectivos fundamentais são dois:
aproximarmos mais as empresas dos nossos alunos e as empresas poderem contactar e conhecer com maior detalhe os nossos
alunos, as suas qualidades e competências;
ao mesmo tempo, também prepararmos
melhor os alunos para os requisitos que as
empresas exigem. Portanto, desenvolvemos algumas skills mais especíﬁcas, que
são cada vez mais importantes, para que os
alunos tenham cada vez mais sucesso na
sua integração proﬁssional.»
Questionado sobre a abertura das empresas a este tipo de abordagens, o presidente da ISCTE Business School é peremptório
em aﬁrmar: «As empresas respondem sempre muito bem. Quando nós convidamos
empresas para virem fazer seminários ou
workshops para desenvolverem determinadas acções, normalmente a receptividade é
sempre muito grande. As empresas gostam
de estar próximas das escolas, portanto é
uma oportunidade que temos de utilizar.»
31
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Além destas acções e estratégias desenvolvidas pelas empresas e pelas escolas
de formação, é importante que os alunos
apostem em determinadas áreas-chave
que, na opinião de António Gomes Mota,
deverão ser: «Apostarem no maior número de experiências diferentes que for possível viver. As pessoas não podem olhar
para este período de formação apenas
como uma coisa que acontece na sala de
aula. Há muitas coisas à volta do trabalho
na sala de aula, que vão desde o saber trabalhar em equipa, desde o networking que
se cria, desde desenvolver actividades de
natureza social, tudo isso enriquece muito as pessoas. Quanto mais diversiﬁcado
esse conjunto de experiências for, melhor
preparados estarão os alunos para enfrentar o mundo onde cada vez há maiores mudanças, maiores dinâmicas, maiores alterações de actividade e funcionamento.»
Além destes conselhos, o presidente da
ISCTE Business School ainda acrescenta que
é preciso ter a noção de que a aprendizagem
não termina fora da escola. Todos temos de
ter consciência que, mesmo proﬁssionalmente, a aprendizagem é um processo constante e essa é, também, uma preocupação
desta instituição. Incutir nos alunos a necessidade de estarmos sempre a aprender e investir na aquisição de novos conhecimentos
e competências e que não parar é fundamental, na perspectiva da ISCTE Business School.
Relativamente ao futuro, António Gomes
Mota refere que para garantir a sua estratégia de sucesso a instituição deve continuar a investir nas vertentes que tem
desenvolvido e apostar cada vez mais na
valente internacional. Na opinião do nosso entrevistado é bom que os alunos, no
futuro, possam contribuir para uma maior
internacionalização das empresas e, ao
mesmo tempo, sejam capazes de responder a desaﬁos de natureza internacional.

SOFT SKILLS NA INOVAÇÃO
Aproveitando a semana da Career Skills,
assistimos a um workshop promovido
pela Galp Energia que visava trabalhar
com os alunos as soft skills na inovação.
Enquanto preparava os alunos para um
exercício de trabalhos de grupo, onde uns
seriam observadores de soft skills e outros assumiam o papel de candidatos a
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emprego, Sérgio Vaz, da área de recrutamento da Galp Energia, explicou-nos um
pouco aquilo que se pretendia partilhar
nesta acção de formação e a importância deste tipo de iniciativas de aproximação dos alunos relativamente aos seus
potenciais empregadores. «Nós valorizamos tudo aquilo que contribua para que os
alunos conheçam melhor a Galp Energia
e as oportunidades que existem na Galp
Energia. Portanto, desenvolvemos vários
momentos destes junto das melhores escolas ao longo do ano. Ainda hoje de manhã tivemos outro evento na nossa sede
com alunos de outra universidade.»
Relativamente às soft skills, Sérgio Vaz reaﬁrma que considera que são fundamentais,
em particular para alunos que estão a terminar a sua formação académica e vão ingressar nas empresas. Como interveniente em processos de recrutamento na Galp
Energia, Sérgio Vaz refere que estas competências são algo que as empresas valorizam cada vez mais e têm um peso cada
vez maior na decisão de recrutamento de
potenciais trabalhadores. Nesse sentido,
quando as empresas iniciam os seus processos de recrutamento, além de analisarem a formação académica de um candidato, procuram também saber das suas
experiências pessoais que possam revelar algum investimento em competências
transversais de carácter mais emocional
e social. Experiências como a participação
em associações académicas durante a vida
do estudante, experiências de voluntariado,
actividades ligadas ao escutismo, etc., são
competências cada vez mais valorizadas e
consideradas nos currículos dos candidatos a emprego. É importante que os alunos,
além do investimento ao nível da formação escolar, apostem no desenvolvimento
de competências relacionais e emocionais
que os possam preparar melhor para enfrentarem os desaﬁos proﬁssionais que os
esperam nas suas carreiras.
Alunos e antigos alunos do ISCTE parecem
igualmente satisfeitos com o processo e o
resultado desta abordagem. Rui Penetra,
ex-aluno do ISCTE, licenciado em Gestão de
Empresas, reconhece o valor da sua formação académica nesta instituição, aﬁrmando que: «A melhor forma que tenho para
descrever a importância da passagem pelo

ISCTE na minha carreira proﬁssional é que
se hoje, se voltasse ao ano 2002, quando escolhi como primeira opção entrar no
ISCTE, teria tomado exactamente a mesma
decisão. Digo isto conhecendo hoje vários
colegas de outras faculdades, entre elas a
Nova e a Católica. Acho que os conhecimentos que adquiri no curso de Gestão de Empresas do ISCTE ﬁzeram de mim um proﬁssional tão bom ou melhor do que outros
colegas meus vindos de outras faculdades.
A título de exemplo, tenho informações que
a Deloitte tem nos seus trabalhadores aproximadamente 30% de pessoas que se formaram no ISCTE. Isto é revelador da qualidade dos cursos da nossa escola. Penso
que os traços que distinguem um aluno formado no ISCTE são o conhecimento prático
das matérias e a capacidade de trabalho em
equipa. A principal lacuna que detecto, face
a outras universidades, é que em média os
nossos alunos têm menos conhecimentos de Inglês, skill altamente valorizado no
mercado de trabalho.»
Também Tiago Penucho, ex-aluno do ISCTE
actualmente a trabalhar na Jerónimo Martins, valoriza a experiência académica e
proﬁssional que esta instituição de ensino superior lhe ofereceu, reconhecendo as
capacidades únicas que adquiriu ao longo
do seu percurso de formação. «O ISCTE é
uma faculdade com orientação para a gestão prática. Ao invés da gestão teórica, a
gestão prática é a primeira ferramenta utilizada no início de qualquer carreira proﬁssional.» «O corpo docente é dotado de
uma experiência laboral única. A partilha
de conhecimento e, principalmente, de experiências dota os alunos de uma visão
apurada para a gestão de equipa, todos
os dias um líder é, acima de tudo, um gestor de recursos humanos. A gestão, como
qualquer ciência, deriva da experiência e
conhecimento, duas palavras que fazem
diariamente o ensino leccionado no ISCTE
um ensino excelência na gestão.»

NOTA DA AUTORA
Gostaria de deixar um agradecimento
especial à Nádia Leitão e ao Tiago Santos pelo apoio e informações prestadas, sem os quais este trabalho não
poderia ter sido desenvolvido.
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O QUE VOU SER QUANDO
FOR GRANDE?
Os Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) surgem nas escolas como resposta a uma necessidade sentida pelos alunos
e pelo sistema educativo. A Formar foi saber como funcionam
e a importância que a escola lhes atribui

Em tempos que já lá vão (ou talvez não,
mas isso ﬁcaremos a saber mais adiante...) os meninos começavam por querer
ser aviadores, bombeiros, médicos, engenheiros ou advogados e as meninas
brincavam às casinhas com as bonecas,
aprendiam a bordar e cozinhar para serem
boas donas de casa. Algumas aspiravam a
ser professoras ou enfermeiras. Quando
chegavam ao 5.º ano do liceu (actual 9.º
ano), os meninos e as meninas (poucas)
escolhiam entre Ciências e Letras e, dois
anos depois, os que podiam entravam na
Universidade – uma percentagem signiﬁcativa para seguir a proﬁssão do pai.
Este era o comportamento padrão até quase ao ﬁnal dos anos 70, quando a escolha
da proﬁssão era essencialmente determinada por questões económicas (a percentagem de jovens que entravam para a universidade era muito baixa antes do 25 de
Abril de 1974 porque poucas famílias podiam pagar os estudos dos ﬁlhos) e por razões de ordem familiar (muitos jovens seguiam a proﬁssão dos pais).
Claro que havia excepções. Por vezes os
meninos – mais do que as meninas –, indecisos quanto ao seu futuro e sem saberem concretamente para o que estavam
vocacionados, faziam testes psicotécnicos para escolherem a proﬁssão a seguir.
Nem sempre, porém, os resultados obtidos correspondiam às expectativas dos
pais, o que poderia ser um entrave. E se os

resultados apontavam, por exemplo, para cursos ligados às Artes, muitos pais torciam
o nariz e convenciam os ﬁlhos de que o melhor seria seguir uma «proﬁssão de futuro»
porque «as Artes não dão de comer a ninguém».
A função da escola restringia-se, na generalidade, à instrução (leia-se: fornecer conhecimentos), não desempenhando um papel relevante na orientação dos alunos para as
suas escolhas proﬁssionais conscientes.
Na década de 70 surgem, ﬁnalmente, os Gabinetes de Orientação Escolar (GOE), da responsabilidade do Instituto de Orientação Proﬁssional (IOP). No princípio esses Gabinetes
tinham muito pouca expressão. Só no ﬁnal dos anos 70, com o advento da democracia,
é que se intensiﬁca o envolvimento deste tipo de serviço nas escolas. «No início o funcionamento dos GOE era assegurado por professores especializados em Orientação Escolar, com experiência proﬁssional e pedagógica, que faziam uma formação especíﬁca
no IOP», explica Ana Carita, responsável pelo Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) da
escola Vergílio Ferreira. «É já nos anos 80 que os psicólogos entram nas escolas, mas só
nos anos 90 , com a criação dos SPO, começa a existir um serviço com competências que
vão além da orientação escolar e vocacional.»
Os SPO aparecem nas escolas para dar resposta às necessidades dos alunos mas
também para suprir uma carência sentida
pelo sistema educativo e social. Assim sendo, pode parecer estranho que, actualmente, nem todas as escolas tenham um SPO a
funcionar. Ana Carita não sabe explicar a razão para que isso aconteça, mas não deixa
de apontar algumas debilidades do sistema:
«Existem muitos psicólogos que prestam
trabalho em mais do que uma escola e a tendência futura será mesmo essa, mas não
considero que seja uma solução muito conveniente. As funções do SPO não se restringem
à orientação vocacional, há um vasto conjunto de tarefas a desenvolver que não me parecem coadunáveis com a dispersão do trabalho de um psicólogo por várias escolas...»
Ana Carita ›› Escola Vergílio Ferreira
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Não há um formato para os SPO. Cada escola tem a sua realidade, à qual o Serviço
se deve adaptar. Para que os leitores da
Formar percebam melhor o trabalho desenvolvido, pedimos a Ana Carita que nos
descrevesse como é o seu ano lectivo e o
tipo de apoios que presta aos alunos da
escola, desde o 9.º ao 12.º ano.
«Para o desenvolvimento do nosso trabalho é fundamental a mediação dos directores de turma. É com eles que faço o primeiro
contacto, no intuito de os sensibilizar para a
existência do SPO e a forma como pode ajudar os alunos do 9.º ano nas suas escolhas.
Depois, no primeiro encontro com eles, tento sensibilizá-los para a importância que é
tomar uma decisão e apresento-lhes um
programa que me proponho desenvolver
com eles ao longo do ano, em sessões semanais ou quinzenais. Nesse programa trabalhamos em conjunto, estruturadamente,
os três pilares do processo de decisão vocacional: o apoio ao desenvolvimento do
autoconhecimento, as questões relacionadas com as alternativas/ofertas da formação e o mundo das proﬁssões.»
Breve interrupção. Pausa para esclarecimento. Esses pilares estão centrados no
aluno ou no mercado de trabalho? O que é
mais importante: deixar o aluno descobrir
por si a sua vocação, o caminho proﬁssional a seguir, ou orientá-lo de acordo com
aquilo que parecem ser as tendências do
mercado de trabalho?
«De uma forma geral a questão proﬁssional não é uma questão de curto prazo
quando trabalhamos com alunos do 9.º
ano. O importante é ajudá-los a descobrirem uma vocação, disponibilizar-lhes informação sobre as ofertas formativas que
lhes permitem concretizar a escolha e prepará-los para fazerem as suas escolhas
ajudando-os a conhecerem-se a si próprios. Trabalhar a vertente proﬁssional é
um trabalho de extrema diﬁculdade. Quando os alunos fazem uma opção formativa
é óbvio que percebem onde essa formação os pode levar, mas há as questões da
volatilidade e características do mercado
de trabalho, como o ﬁm do trabalho para
vida inteira ou a necessidade de formação
ao longo da vida, que faz sentido trabalhar
na vertente proﬁssional. Mais do que falar
de saídas proﬁssionais, são essas carac34

terísticas que discuto com os alunos porque os ajudam a reﬂectir e a fazer as suas
escolhas. No entanto, no capítulo de articulação com o mercado de trabalho o SPO
não dispõe de informação adequada, nem
sequer razoável, sobre a matéria.»
Já se percebeu que o papel dos SPO não é
dar uma solução mas apresentar aos alunos do 9.º ano um leque de opções que
os ajude a tomarem decisões de acordo
com as informações que ao longo do ano
vão recolhendo e os ajudam a conhecer-se melhor a si próprios. Mas o processo de
decisão não se restringe a um diálogo entre técnico e aluno. A família tem (ou pelo
menos devia ter) um papel importante no
apoio ao processo de tomada de decisão.
«Para a família poder ajudar tem de estar
envolvida no processo e receber a informação necessária. Tenho tido a preocupação
de sensibilizar os pais para a importância
do seu papel na ajuda das escolhas dos ﬁlhos. Por isso distribuo ao longo do ano material aos alunos, de modo a tentar estimular os pais a conversarem com eles sobre
o assunto e se envolverem no processo de
decisão dos ﬁlhos. A função do SPO é trabalhar com alunos e famílias as questões
relacionadas sobre as opções vocacionais.
Não nos cabe forçar ou manipular, apenas
disponibilizar a informação sobre as alternativas que se oferecem a cada aluno de
acordo com as características e interesses
que ele foi manifestando ao longo do ano.»
Ana Carita admite, porém, que há uma fraca adesão dos pais a este processo na escola Vergílio Ferreira. Esse facto por vezes
reﬂecte-se no 10.º ano, levando a que alguns alunos reequacionem o seu percurso. Quando isso acontece, os alunos procuram o apoio do SPO que, através de um
acompanhamento individual, os ajuda a
repensarem as opções, ajustando-as.
No 12.º ano, Ana Carita percorre todas as turmas para fazer uma sensibilização à problemática vocacional, fornecer mais informação
sobre fontes que os alunos podem consultar
e disponibiliza-se para prestar apoio individual aos que sintam necessidade de um
apoio complementar. «O 12.º ano é um momento-chave no processo de decisão e é importante manifestar aos alunos que, em caso
de precisarem, podem contar com apoio dentro da escola que os ajude a reﬂectir.»

TER OU NÃO TER SPO,
EIS A QUESTÃO
Nem todas as escolas dispõem de um SPO
e outras têm o serviço a funcionar de forma intermitente. É o caso da escola secundária D. Pedro V. A psicóloga que exercia funções no SPO reformou-se e, durante
quatro anos, a escola não dispôs deste
serviço. Só este ano lectivo conseguiram
voltar a ter um psicólogo que veio de uma
escola que entretanto encerrou.
Luís Correia, director da escola, diz que
foi um período difícil. «É demasiado complicado, para alunos do 9.º ano que ainda
não sabem muito bem que curso irão seguir, fazer escolhas conscientes perante
a oferta educativa alargada que se lhes
oferece, incluindo os cursos proﬁssionais mais ligados à prática e ao mercado
de trabalho. É, por isso, muito importante
que os alunos tenham alguém que lhes dê
uma orientação, ou pelo menos os ajude a
fazerem opções neste alargado universo
de escolhas. Por outro lado, o SPO é importante para desmistiﬁcar a ideia que alguns
miúdos têm dos cursos. É o caso do curso
de Desporto, que muitos escolhem porque
pensam que é um curso prático e depois,
quando se defrontam com a realidade de
um curso com uma base teórica muito forte, têm decepções. Essa é outra vertente
onde o SPO é fundamental. Tão importante
que devia ser uma peça essencial na oferta formativa de qualquer escola.»
Durante os quatro anos que esteve sem
psicólogo, a escola continuou a disponibi-

Luís Correia ›› Escola D. Pedro V
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lizar aos alunos a informação de que dispunha e recorria a empresas para fazerem
os testes vocacionais. Era um trabalho integralmente custeado pela escola, gratuito para os alunos.
Veriﬁcada a importância dos SPO nas escolas, impunha-se perguntar a razão de
nem todas disponibilizarem este serviço
aos alunos. Ana Carita e Luís Correia escusam uma resposta peremptória e não
adiantam muitas explicações. Certo é que
não tendo as escolas capacidade decisórias nesta matéria, porque não têm autonomia para contratar psicólogos, ambos
reconhecem que nas escolas onde não há
SPO não está assegurada a igualdade de
oportunidades para os alunos.
E como reagem os pais perante esta situação? Ana Carita é pragmática na resposta:
«Quando as escolas não têm este serviço
os pais não sentem falta mas, depois de o
terem, se o perdem reclamam...»
Já Luís Correia salienta que o SPO é uma
peça fundamental no funcionamento da escola porque «temos uma política de grande
abertura aos encarregados de educação e
sabemos que se não tivermos a sua colaboração não chegamos a bom porto. Os pais
dos nossos alunos são muito participativos, a escola tem de os informar com rigor
e autoridade sobre as áreas para que os ﬁlhos estão vocacionados e sobre as ofertas
formativas que lhe são disponibilizadas».
E na escola D. Pedro V as ofertas são muitas. Por isso, no 10.º ano recebem muitos

alunos provenientes de outras escolas e,
às vezes, descobrem que há erros. «São
muito poucos, mas existem.» Se as escolas de onde vêm esses alunos tivessem
SPO esses erros não existiriam? «Isso
nunca se pode aﬁrmar. O SPO pode reduzir a margem de erro porque fornece muita
informação aos alunos e ajuda-os no processo de escolha, mas não é infalível.»
Apesar de a oferta ser variada (informática,
artes do espectáculo – Interpretação e Cenograﬁa –, multimédia, técnicos de turismo, desporto, cursos cientíﬁco-humanistas) e interessar à escola que os alunos do
9.º ano se mantenham por lá, Luís Correia
garante que isso em nada inﬂuencia a orientação dada. «Seria errado se o ﬁzéssemos,
pois isso voltar-se-ia contra nós.»
Se do 9.º ao 11.º ano o funcionamento do
SPO não difere muito do que já lemos sobre a escola Vergílio Ferreira, no 12.º ano a
escola D. Pedro V oferece, em termos informativos, uma mais-valia apreciável: a feira das universidades. «É uma forma de as
universidades mostrarem como funcionam
os seus cursos e de os alunos se familiarizarem um pouco com o que poderão encontrar. Mas é também mais uma forma de
fortalecer a nossa ligação com as universidades, permitindo-nos fazer um acompanhamento posterior dos alunos e ter um
feedback do seu percurso universitário.»
Uma vez que a escola também tem oferta de cursos EFA, estabelece igualmente
uma relação estreita com o IEFP e as pe-

quenas e médias empresas onde os alunos estagiam o que, na opinião de Luís
Correia, «é uma mais-valia para os alunos
mas também para os pais».

PAI, NÃO VOU SER MÉDICO!
Conceição Ribeiro, responsável pelo SPO
da Escola Professor José Augusto Lucas
(ex-escola secundária de Linda-a-Velha),
iniciou a sua actividade proﬁssional como
professora de Português e Inglês. Ao ﬁm
de alguns anos de docência fez uma pós-graduação no IOP e, em 1982, quando a
escola abriu o SPO, foi convidada a criar e
organizar o serviço. Nessa época a escola tinha 29 turmas do 9.º ano (agora tem
apenas sete) e a orientação foi sempre
feita num registo de continuidade. Sendo o processo em tudo idêntico ao que é
praticado nas outras duas escolas que visitámos, Conceição Ribeiro realça alguns
aspectos que, ao longo dos anos, tem procurado incutir nos alunos e transmitir às
duas colegas com quem trabalha no SPO.
«Construir um projecto de carreira não é
apenas fornecer informação. Numa primeira fase é importante ajudar os alunos
a conhecerem-se, depois ajudá-los a criarem hábitos de reﬂexão sobre o que cada
um quer fazer.»
Dentro deste processo evolutivo, nas duas
últimas sessões de trabalho com os alunos do 9.º ano Conceição Ribeiro procura
transmitir-lhes três ideias fundamentais:
• Não há decisões deﬁnitivas.
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• Cada um é um ser em evolução, num
mundo em evolução, por isso as decisões têm de se ir tomando e construindo gradualmente.
• O psicólogo não tem uma varinha
mágica que lhe permita descobrir
aquilo que os meninos querem ser.
«Trabalho com eles num projecto de construção pessoal e de carreira cujas decisões passam por eles e, no ﬁnal do ano,
tenho uma entrevista individual com cada
um, onde de uma forma aberta e franca falamos sobre as suas opções.»
Como Conceição Ribeiro fez questão de
realçar, «não há decisões deﬁnitivas» e
isso é visível logo no 10.º ano, quando a
escola, além dos que lá permanecem, recebe muitos alunos de fora. Ciente disso,
na segunda semana vai a todas as turmas
e faz um questionário a todos os alunos.
O objectivo é tentar descortinar as razões
das opções que tomaram e levar os alunos a pensarem um bocadinho sobre o desejo ou necessidade de reavaliarem a sua
escolha. «Às vezes surgem reavaliações
durante o primeiro período, até ﬁnal de Dezembro, mas muitos só chegam a essa decisão no ﬁnal do ano. O importante, neste
processo, é fazer-lhes perceber que mudar
não é um drama.»
Já no 12.º ano o trabalho é, normalmente,
individualizado e procura dar resposta às
necessidades de cada um.
Ao longo deste artigo falou-se muito dos
pais e da importância que eles têm (ou po36

dem ter) nas escolhas dos ﬁlhos. E quando as expectativas que os pais depositam
nos ﬁlhos não correspondem ao interesse
ou vocação destes? Quando o pai, médico,
sonhava que o ﬁlho seguisse a sua proﬁssão mas tudo indica que ele não está vocacionado para isso, como reage?
Conceição Ribeiro reconhece que estas
situações existem e nem sempre é fácil
lidar com elas. «Algumas vezes percebo que há uma dissonância entre as expectativas dos pais e dos meninos, uma
tendência dos pais para os inﬂuenciarem
no sentido de seguirem uma carreira que
não corresponde aos desejos dos ﬁlhos.
Uma coisa muito importante em qualquer circunstância, mas especialmente nesses casos, é mostrar aos pais que
estamos disponíveis para uma entrevis-

ta, para dialogar com eles. Os pais também precisam que lhes sejam explicadas
as coisas e que o trabalho que fazemos
é no interesse dos alunos. Depois de falarmos, os pais também amadurecem a
visão que têm dos ﬁlhos e isso é muito
positivo.»
Luís Correia tem uma opinião semelhante:
«Os pais, normalmente, não vão contra a
orientação dos serviços. Por vezes ﬁcam
desiludidos quando percebem que as expectativas que tinham criado para o ﬁlho
não se vão concretizar porque os interesses do miúdo são outros. No entanto – e
é essa uma das funções nobres do SPO –,
quando os técnicos lhes explicam claramente a situação e traçam o quadro das
possíveis saídas formativas e proﬁssionais do ﬁlho, acabam por aceitar.»

DAR A PALAVRA AOS ALUNOS
Mafalda, Margarida, Rita e Miguel são alunos do 12.º ano – área de ciência e tecnologia – na escola
secundária Professor José Augusto Lucas, em Linda-a-Velha. Todos eles passaram pela experiência
de trabalho proporcionada pelo SPO. Elas já tinham «mais ou menos» feito as suas opções, que acabaram por ser conﬁrmadas pelo trabalho do SPO, mas reconhecem a importância do serviço «porque
deu uma ajuda importante para fortalecer as nossas convicções».
Miguel, pelo contrário, estava bastante indeciso e não sabia bem que rumo seguir. «Depois de fazer
os testes ainda ﬁquei indeciso entre Economia e Ciências e Tecnologia, mas acabei por optar por Ciências porque me dá mais saídas.» De qualquer modo, as dúvidas quanto ao percurso académico ainda
não terminaram. Entre Mecânica e Desporto, no ﬁnal do ano logo se verá.
Dúvidas também as tiveram Margarida – que chegou a colocar a hipótese de mudar no 10.º ano – e Rita
que, apesar de ter melhores notas na área da Economia, se sente desaﬁada pela Medicina. E também para
as Artes, uma área de que abdicou em favor das Ciências por razões que conheceremos mais adiante.
Mafalda é a mais inabalável na sua escolha. Nunca pensou em mudar. «Sempre quis ser médica
e, mesmo que não consiga entrar, vou ﬁcar na área de medicina. É um desejo pessoal e o meu pai
apoiou-me muito porque também queria que eu seguisse Medicina.»
A escolha de Miguel não foi fruto de qualquer inﬂuência dos pais. «Eles sempre me apoiaram muito e
insistiram para que fosse eu a tomar uma decisão. Se sofri alguma inﬂuência foi dos meus amigos e,
claro, do SPO, porque os testes me ajudaram a escolher.»
E se Margarida admite que os pais «inﬂuenciaram um bocadinho mas não foram determinantes na escolha», já a história de Rita é um pouco diferente. «Os meus pais inﬂuenciaram-me e muito. Sempre adorei
desenhar e estava virada para Artes. Quando ﬁz os testes as Artes eram a primeira opção, mas os meus pais
disseram-me sempre que as Artes tinham poucas saídas e acabei por ir para Ciências e Tecnologia, porque a
Medicina também me atraía. Às vezes ainda sinto alguma indecisão, mas agora estou no 12.º ano...»
As escolhas estão mais ou menos feitas, Mafalda, Margarida, Rita e Miguel estão a um passo de entrar
para a Faculdade, aprenderam ao longo do percurso que cometeram alguns erros nestes três últimos
anos e querem, com o trabalho de projecto que estão a desenvolver no âmbito do SPO, ajudar os mais
novos ajudando-se também a eles próprios. Rita explica como: «Estamos a fazer uma recolha das saídas
proﬁssionais das diversas áreas e pretendemos criar um instrumento que permita aos mais novos uma
pesquisa mais fácil das opções que têm porque está tudo muito disperso. Queremos, com este trabalho
de projecto, ajudar os mais novos a encararem o 10.º e 11.º ano numa perspectiva diferente.»
No 12.º ano estes quatro jovens já perceberam que o mercado é muito competitivo e exigente e que os
melhores têm mais oportunidade de singrar porque têm mais possibilidade de entrar para as melhores faculdades. Por isso... «queremos fazer palestras aos mais novos e contar-lhes a nossa experiência para que eles não cometam os mesmo erros que nós. Queremos mostrar-lhes a importância de
ter boas médias porque lhes alarga o leque de opções e facilita a vida», adverte Mafalda. «E também
explicar que o SPO é um serviço que os pode ajudar muito nas escolhas e que o devem aproveitar.»
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Intelectual e Eco-inovação no Centro de
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Técnica de Formação, Inovação e
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ADULTOS NECESSITAM DE1
APRENDIZAGEM FLEXÍVEL2
Formar: Em que consiste o EQARF3 e como
está a decorrer a sua implementação na
Eslovénia?
Tanja Možina: O Quadro de Referência
Europeu de Garantia da Qualidade para o
Ensino e a Formação Proﬁssional foi projectado para promover uma melhor educação
1

Tanja Možina foi responsável por um projecto de referência na Eslovénia que visava analisar a oferta da educação
e de formação de adultos – Offering quality education to
adults (OQEA). Na sua tese de doutoramento trabalhou as
percepções da qualidade, a satisfação dos participantes e
as redes de educação de adultos.

2

Tanja Vilič Klenovšek é, desde 2000, responsável por um
projecto Esloveno de «Desenvolvimento de informação e
de aconselhamento em educação de adultos» e coordena
uma rede de 14 centros regionais de orientação de educação de adultos.

3

The European Quality Assurance Reference Framework for
Vocational Education and Training:
http://www.enqavet.eu/EQARF-website.htm
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/
doc1134_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11108_en.htm

e formação proﬁssional na Europa, proporcionando às autoridades nacionais e europeias
ferramentas comuns para a gestão da qualidade. O objectivo é, ainda, facilitar a mobilidade dos trabalhadores e melhorar a qualidade na educação e na formação proﬁssional entre
os diversos Estados-membros, promovendo a transparência, a conﬁança mútua e o reconhecimento das competências e das qualiﬁcações. Na Eslovénia, o EQARF ainda não está
a ser formalmente implementado; no entanto, com a nova lei da educação e da formação
proﬁssional eslovena, as escolas e os prestadores de formação passaram a garantir a qualidade dos seus resultados levando em consideração os princípios do EQARF. Mas, é claro, a
legislação por si só não é suﬁciente para que o EQARF passe a ser implementado de forma
sistemática. No nosso país, e penso que também nos outros países europeus, os prestadores de formação ainda estão pouco
informados sobre os mecanismos do EQARF. A nossa maior
preocupação na Eslovénia tem sido precisamente, numa
primeira fase, informá-los sobre os princípios básicos do
modelo de educação e de formação de adultos esloveno (OQEA) e sobre os mecanismos de auto-avaliação.
Tanja Vilič Klenovšek: Na Eslovénia, os
princípios do EQARF foram incorporados
na abordagem de qualidade desenvolvida pelo Instituto Esloveno para a Educação de Adultos (SIAE) e depois aplicados
na rede nacional eslovena de centros de
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orientação. Temos uma rede constituída
por 14 centros regionais de orientação em
educação de adultos e uma rede paralela
de unidades descentralizadas, que operam em parceria com a rede original.
F.: Qual o objectivo dos centros de orientação em educação de adultos na Eslovénia?
T. V. K.: Na Eslovénia os centros de orientação têm dois objectivos principais. Primeiro, fornecer aos nossos adultos informação estandardizada e de qualidade no
processo de orientação: é um apoio especializado e proﬁssional, um aconselhamento na educação e na aprendizagem.
Segundo, colocar em rede os prestadores
de educação de adultos e de orientação
proﬁssional local e, assim, garantir a qualidade do serviço prestado a toda a rede.
Os nossos centros de orientação oferecem aos adultos eslovenos informação livre, imparcial, conﬁdencial e de qualidade
e orientam o seu percurso de ensino e de
aprendizagem.
T. M.: Quanto à garantia da qualidade e ao
desenvolvimento do sistema em vigor, entre 2007 e 2008 desenvolvemos um modelo, para toda a rede de centros de orientação, centrado em quatro abordagens
para avaliar e desenvolver a qualidade
(acreditação, controlo, auto-avaliação e
avaliação externa) baseado, precisamente, no círculo de qualidade subjacente ao
EQARF.

Tanja Možina



F.: Qual o contributo da aplicação da «revisão por pares» a nível europeu?
T. M.: No âmbito de um projecto europeu, o
«Peer Review Extended II», o SIAE adaptou a metodologia «Peer Review» enquanto instrumento de garantia e desenvolvimento da qualidade para os
seus centros e desenvolveu um manual
de apoio. A metodologia «Peer Review» é uma
metodologia
que combina auto-avaliação com a avaliação externa,
em que um grupo
de peritos externos,
os Pares, são convidados a avaliar a qualidade das diferentes áreas
de intervenção da instituição. Agora, no período de 2011 a 2012,
pretendemos transpor e adaptar esta metodologia para a
orientação e aconselhamento de adultos.
O Projecto EuroPeerGuid dá-nos essa oportunidade de testar a metodologia nos nossos centros e de aceder a uma avaliação
externa da qualidade dos nossos serviços.
F.: De que forma as vossas actividades contribuem para a difusão das melhores medidas de orientação e aconselhamento?
T. V. K.: Os centros de orientação eslovenos estruturam-se em redes regionais.
Cada centro de orientação estabeleceu
uma rede regional com parceiros estratégicos e proﬁssionais locais. O principal
objectivo dessas redes é divulgar informação, de forma mais eﬁciente, sobre as
diversas possibilidades de ingresso dos
adultos nos processos de orientação e no
ensino e na formação.
Ao investir na qualidade dos centros de
orientação de educação de adultos, através da metodologia de revisão por pares,
enquanto elemento do Common Quality Assurance Framework for VET (QCGQ),
estamos também, desta forma, a contribuir para a implementação nacional do
EQARF na rede de centros de orientação
e esta medida dá-nos ainda a possibilida-

de de desenvolvermos
as nossas actividades,
nomeadamente disponibilizar informação de
qualidade com o objectivo de integrar os adultos em
processos de orientação.
F.: E que medidas estão a ser aplicadas às pessoas em situação de
desemprego?
T. M.: No ﬁnal de 2010 existiam cerca de
100 000 desempregados na Eslovénia.
O aumento do número de pessoas desempregadas, tal como em outros países na
Europa, tem vindo a assumir-se na Eslovénia como um problema relativamente ao
qual urge tomar medidas. Muitos destes
desempregados não têm formação proﬁssional e estão entre os grupos mais vulneráveis que procuram emprego. Os centros
de orientação de adultos pretendem apoiar
os desempregados disponibilizando-lhes
informação, aconselhamento e apoio no
seu ingresso na formação proﬁssional.
F.: Como prevêem formar os vossos técnicos na metodologia de revisão por pares?
T. M.: Como já mencionei, na Eslovénia a metodologia de revisão por pares será testada
em três dos nossos centros de orientação
e de educação de adultos. Dois conselheiros de cada centro de orientação serão formados nesta metodologia. Mais uma vez, a
possibilidade de participar no projecto EuroPeerGuid permitirá que os nossos colaboradores possam, com esta formação, adquirir
novos conhecimentos e serem capazes de,
a partir da sua própria experiência, usar a
metodologia de revisão por pares no âmbi-

F.: E os contextos de aprendizagem informal? Quais as perspectivas em termos de orientação e aconselhamento?
T. M.: A possibilidade de testarmos a metodologia da revisão por pares também em
contextos não formais e informais de aprendizagem
permite reivindicar para esta
metodologia o estatuto de
«prova da Aprendizagem ao
Longo da Vida», ou seja, capaz de
ser usada em qualquer campo da oferta
formativa.
Quando estamos a debater sobre como implementar a metodologia de revisão por
pares nos centros de orientação e de educação de adultos, no contexto da aprendizagem informal na Eslovénia, é importante
mencionar que um dos principais objectivos dos centros de orientação é aumentar
a participação dos adultos na aprendizagem ao longo da vida, sobretudo na aprendizagem informal. Estreitar a qualidade da
prestação de serviços de orientação e de

O Projecto EuroPeerGuid – «European
Peer Review in Guidance and Counselling
in Adults VET – a contribution to EQARF
implementation» teve início em Janeiro
de 2011 e termina em Dezembro 2012.
É um projecto desenvolvido no âmbito da acção «Projectos Multilaterais – Transferência de Inovação» do
Subprograma Leonardo da Vinci, do
Programa Aprendizagem ao Longo da
Vida baseado nos resultados do projecto Peer Review Extended II e visando a transferência e o teste da metodologia «Peer Review» aplicada à
área do aconselhamento/encaminhamento de adultos em Portugal, nos

aconselhamento de adultos através da metodologia de revisão por pares poderá ajudar-nos a obter melhores efeitos sobre a
participação dos adultos na formação proﬁssional contínua e nas iniciativas informais de aprendizagem.
F.: Que benefícios esperam colher desta
iniciativa?
T. M.: Durante a preparação da proposta
do projecto EuroPeerGuid a equipa de parceiros internacionais focou-se num dos
novos instrumentos de cooperação europeia no domínio da educação e da for-

Centros Novas Oportunidades, como forma de contributo para a implementação
nos países da parceria do Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade
para o Ensino e a Formação Proﬁssional.
O projecto é promovido pelo CECOA. Em
Portugal a parceria integra o IEFP (parceiro
nacional estratégico) e a Fundação Alentejo, e a nível internacional a parceria é
constituída pelo Centre Interinstitutionnel
de Bilan de Compétences Artois Ternois
(França), Slovenian Institute for Adult Education (Eslovénia) e Keuda Vocational College (Finlândia). Conta, ainda, com a parceria estratégica do Ministério do Emprego
e Economia da Finlândia.
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F.: Quais são as expectativas relativamente à utilização desta formação?
T. M.: Ao participarmos nesta formação
esperamos que os técnicos ﬁquem mais
bem preparados para promoverem a introdução da metodologia de revisão por pares
como um novo instrumento de garantia e
de desenvolvimento da qualidade no âmbito da rede nacional de centros de orientação na Eslovénia. Eles terão a possibilidade de compreenderem melhor a dimensão
europeia da metodologia de revisão por
pares e os benefícios que a sua utilização pode trazer a nível nacional e regional.
Dado que o SIAE oferece formação básica
e contínua, nesta área da orientação e do
aconselhamento, aos seus técnicos dos
centros de orientação, a nossa meta
em termos futuros é integrar a formação sobre a metodologia de revisão por pares no nosso conceito de formação.

PEER REVIEW NOS CNO
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to do sistema de qualidade dos centros de
orientação. Os conselheiros participarão
nesta formação especializada, que será realizada em Portugal, no CECOA.

mação proﬁssional (EQARF).
Este quadro encontra-se desenhado para «contribuir
para uma maior transparência dos, e coerência em,
matéria de Educação e Formação Proﬁssional (EFP)
entre os Estados-membros (UE), promovendo a
conﬁança mútua... «mas
também para apoiar o intercâmbio das melhores práticas entre
os Estados-membros».
O EQARF representa um desaﬁo a ser
enfrentado por cada Estado-membro,
mas deve ser encarado numa dimensão europeia, ou seja, utilizando ferramentas, instrumentos, abordagens,
quadros o mais «europeus» possível.
Apenas com o uso de uma linguagem comum, com um melhor conhecimento entre
si e com o intercâmbio de boas práticas podemos promover a transparência e a conﬁança mútua necessária no espaço europeu da EFP.
F.: Qual é a vantagem competitiva da metodologia europeia da revisão por pares?
T. M.: A principal vantagem desta metodologia é estar desenhada para ser implementada em cenários europeus e em contextos
transnacionais, tem a ver com os benefícios
decorrentes da troca de experiências e de
pontos de vista entre os vários participantes, que são oriundos de países com con

&*'($&"&# U

Tanja Možina

textos diversiﬁcados a nível cultural, social
e de formação proﬁssional. A implementação deste projecto e metodologia apenas
a nível nacional ou regional não conduziria,
certamente, aos mesmos resultados.
F.: Como é que esta abordagem é interiorizada num dos mais novos Estados-membros da UE?
T. M.: Como venho de um país pequeno,
com cerca de 2 milhões de habitantes, e
também um novo país, que se tornou independente em 1991, muito provavelmente a minha forma de pensar é inﬂuenciada pelo contexto do meu país e das suas
especiﬁcidades. Na minha opinião é muito importante que o intercâmbio de boas
práticas entre os países e os especialistas
na Europa que trabalham na dimensão europeia também respeite as especiﬁcidades do contexto nacional, das culturas e
das tradições. Ao fazer isso, todos nós podemos beneﬁciar muito. Promover a convivência da diversidade a nível europeu e
em estreita cooperação internacional, tal
como no âmbito do projecto EuroPeerGuid,
dá-nos uma boa possibilidade de aprender
e de enriquecer mutuamente.
F.: Por ﬁm, para os próximos anos quais
as tendências europeias na orientação e
aconselhamento?
T. V. K.: O Plano de Acção Europeu para a
Educação e Formação de Adultos de 2007,


e que ainda se encontra em curso, enfatiza muito a orientação dos adultos e considera importante a abertura do acesso
à educação e formação de adultos, especialmente para os adultos de baixa escolaridade e outros grupos de adultos
vulneráveis (os desempregados, os imigrantes,ostrabalhadoresmaisvelhos,etc.).
Assim, a orientação é muito importante
para o aumento da participação
dos adultos na aprendizagem ao longo da vida.
Ao nível da União Europeia
é igualmente de salientar
que precisamos de uma
maior integração da orientação e da validação da
aprendizagem não formal
dos adultos, de todas as
idades, com as quais poderíamos aumentar a motivação para a aprendizagem
e inﬂuenciar uma melhor
utilização da formação em
função dos resultados de
aprendizagem.
Em 2008, na Resolução
do Conselho da UE sobre
uma melhor integração
da orientação ao longo da
vida, surgem quatro principais áreas prioritárias das
estratégias de aprendizagem (ver caixa
em baixo). Poderíamos mesmo dizer que
o trabalho desenvolvido pelos centros de
orientação do Instituto para a Educação de
Adultos esloveno está alinhado com estas
prioridades. É um modelo desenvolvido nas
quatro abordagens para avaliar e desenvolver a qualidade nos centros de orientação (tal como explicámos anteriormente)
e também para desenvolver um método de

revisão por pares, para avaliar e desenvolver a qualidade nos centros de orientação.
E a partir das nossas experiências poderíamos acrescentar que a procura de serviços de orientação de adultos continua a aumentar e temos de desenvolver diferentes
abordagens de orientação para os diferentes grupos-alvo. Acreditamos que os adultos precisam de «orientação ﬂexível» para
uma «aprendizagem ﬂexível».

AS QUATRO PRIORIDADES ESTRATÉGICAS PARA UMA MELHOR INTEGRAÇÃO
DA ORIENTAÇÃO DE ADULTOS COM A APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA
1. Incentivar a aquisição de competências ao longo da vida e as competências de gestão
de carreira.
2. Facilitar o acesso de todos os cidadãos aos serviços de orientação.
3. Desenvolver a garantia da qualidade dos serviços de orientação.
4. Incentivar a coordenação e a cooperação entre as várias partes interessadas nacionais,
regionais e locais.
(Conselho da União Europeia, 2008: 4)

Tradução:
TRADUTEC – SERVIÇOS DE TRADUÇÃO , LDA.
Ilustrações:
JOÃO AMARAL

ORIENTAÇÃO
PROFISSIONAL AO LONGO
DA VIDA, O ESTADO
E O CIDADÃO
Nos diversos fóruns europeus sobre a orientação proﬁssional, promovidos nos últimos anos1, e nos estudos realizados
sobre esta matéria2, têm-se vindo a destacar dois tipos de
discursos que se caracterizam por abordagens diferentes relativamente às pessoas que recorrem aos serviços de orientação. Este artigo traduz uma reﬂexão do seu autor sobre as
essas diferentes perspectivas

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL: 12
PARA UTENTES3 OU CIDADÃOS?
Nos discursos veiculados nos últimos
anos, em diversos fóruns europeus sobre orientação proﬁssional e em estudos
realizados sobre esta matéria, a pessoa
é entendida como cidadão ou utente. Em
cada um destes discursos são evidenciadas conceptualizações diferentes, mesmo opostas, do indivíduo, do Estado e da
relação entre ambos.
Importa sublinhar que a análise das diferentes perspectivas destes discursos,
bem como das atitudes e realidades que
veiculam, não é um mero exercício académico pedante, desprovido de qualquer
ﬁnalidade, mas antes uma análise necessária, se atendermos a tudo o que está
aqui em causa. O contexto que serve de

.

1

(Watts, Sultana & McCarthy, 2010)

2

(por exemplo: OECD, 2004; Sultana; Watts & Sultana, 2004;
Sultana & Watts, 2006).

3

Nota de tradução: O autor utiliza os termos ingleses «customers» e «clients», que em português têm a mesma tradução: «clientes» e que ao longo deste texto iremos traduzir por «utentes» por ser mais ajustado ao tema em causa.

base ao debate sobre a orientação no século XXI coloca grandes desaﬁos tanto ao Estado
como ao indivíduo, sendo fundamental uma reﬂexão sobre o mesmo para a compreensão dos factores que têm impacto na deﬁnição de orientação proﬁssional, do seu potencial e valor, bem como da sua relevância, num mundo que é marcado por uma grande
complexidade. Essa compreensão pode ajudar-nos a perceber melhor as responsabilidades que cabem ao Estado na disponibilização do serviço de orientação, ou seja, até que
ponto a orientação proﬁssional é um direito do cidadão nos tempos actuais.

O ESTADO E A GLOBALIZAÇÃO NEGATIVA
Uma questão que desde logo se coloca é da mutação da natureza do Estado no contexto da globalização (Bauman, 1998; Jessop, 2000). A globalização negativa veio não só
enfraquecer o poder do Estado, mas também colocar-lhe desaﬁos complexos, a que o
Estado, com os instrumentos jurídicos e institucionais que desenvolveu ao longo dos
seus últimos 200 anos de história, não está preparado para responder. O poder económico assumiu tal importância, em detrimento do poder político, devido às empresas
multinacionais, para não referir entidades supranacionais, que as decisões que afectam
a vida e o bem-estar das pessoas passaram a ser tomadas em instâncias que escapam
ao controlo democrático. E se o Estado contrariar as forças do mercado, então o capital
ﬂuirá para onde pode crescer facilmente. O que faz o Estado — e o que pode o Estado fazer — quando cobra impostos às empresas para ﬁnanciar os custos da segurança social,
por exemplo, e estas encerram e se deslocalizam para outros países?
Consequentemente o Estado vê-se, assim, obrigado a enfrentar os seus cidadãos, diminuído e, de alguma forma, enfraquecido e, em vez de oferecer apoio como o fez no passado, diz:
«Cidadãos, o mundo é como é, os empregos são difíceis de encontrar, deslocam-se
para além das fronteiras nacionais a uma velocidade e numa direcção sobre as quais
temos pouco controlo, por isso sigam os seguintes conselhos: apliquem-se nos estudos
e apostem na vossa formação, evitem a todo o custo abandonar os estudos e cair na
41
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exclusão social, e se, ao ﬁm dos melhores
15 ou 20 anos da vossa vida passados a
estudar, não conseguirem encontrar emprego, não desistam, não abandonem os
estudos, não caiam na exclusão social...
caso contrário, teremos de “vos tornar
activos” para manter o vosso “valor de
uso” e a vossa empregabilidade... Só vocês serão responsáveis se não seguirem
estas recomendações... Por conseguinte,
estejam preparados para se qualiﬁcarem
ou reconverterem proﬁssionalmente, para
mudarem de carreira, para melhorarem
as vossas qualiﬁcações e para
baixarem as vossas aspirações de encontrar
um trabalho condigno... aprendam a suportar os empregos
pouco estimulantes.
Estejam preparados
para deixar de lado

as vossas
raízes, os vossos currículos individuais e identidades comunitárias para serem relocalizados. A Europa, aﬁnal, não tem
fronteiras, e nestes “Guochi senza frontiei”4
oferecemos-vos a mobilidade de pessoas,
que está efectivamente ao mesmo nível
que a mobilidade de mercadorias. Este,
4

Nota de tradução: Jogos sem fronteiras.
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caros cidadãos, é o admirável mundo novo
que vos podemos oferecer. “Les jeux sont
faits. Rien ne va plus”».
Neste contexto — que alguns investigadores em ciências sociais designaram de
«capitalismo de casino» (Strange, 1997)
— como se comporta o Estado... e, mais
importante, como deveria comportar-se?
Frequentemente em muitas partes do
mundo, o Estado não cumpre a sua obrigação de proteger as pessoas da insegurança e do medo que tal contexto suscita. Em
vez disso, os governos exigem
mais ﬂexibilidade no
mercado de trabalho
e em todas as ou-

de quem recebeu o seu mandato, disfarça
as suas capacidades e competências demasiado diminuídas para uma liderança
responsável, reformulando o déﬁce do estado e apresentando-o como déﬁce individual (Beck & BeckGernsheim, 2002): não
pode ter acesso a uma vida digna porque
não tem estudos ou formação suﬁciente,
porque não aprendeu a fazer o seu marketing pessoal para se tornar atractivo
aos empregadores, porque não é suﬁcientemente empreendedor, e pior ainda,
porque não se converteu fervorosamente
ao Evangelho da Aprendizagem ao Longo
da Vida (Grubb & Lazerson, 2004; Kuhn &
Sultana, 2006). O apelo à «responsabilidade» é, como Beck (2006: 8) diria, «o cinismo com que o Estado e as suas instituições encobrem o seu próprio insucesso».

AUTONOMIA E SOLIDARIEDADE

tras áreas da vida que são reguladas pelas forças do mercado, isto signiﬁca ainda
mais insegurança. Os governos contribuem, assim, não para diminuir, mas para
aumentar a insegurança (Beck, 1992;
Bauman, 2006). Numa posição enfraquecida, o governo, em vez de assumir as
suas responsabilidades perante aqueles

Esta tendência para a «responsabilização» (Ball, 2008) pelas questões sociais
é veiculada, na área da orientação, por expressões como «career resilience» (resiliência na prossecução de uma carreira),
«career agility» (ﬂexibilidade e capacidade de adaptação ao longo da carreira), «portfolio careers» (carreiras
constituídas por vários empregos
ocupados sucessiva ou simultaneamente) ou «boundaryless
careers» (carreiras sem fronteiras). Estas expressões, frequentemente utilizadas com grande
entusiasmo, deixando antever
um admirável mundo novo, revelam, talvez, uma falta de reﬂexão
crítica. Está-se perante um processo
de «internalização» (Lash, 2003), que
implica uma reatribuição ao indivíduo de
funções, actividades e responsabilidades
antes consideradas como incumbência
de instituições e colectividades (Watts,
1995). Esta «autonomia socialmente
construída» (Beck & BeckGernsheim,
2002) traz à luz um paradoxo: se, por um
lado, o que se espera do indivíduo em termos de adaptação a determinados valores é deﬁnido colectivamente, por outro,
exige-se do indivíduo uma resposta individual.
As tendências aqui descritas são particularmente preocupantes, na medida em

AS OBRIGAÇÕES DE UM
CONTRATO SOCIAL
O contrato social celebrado entre o Estado e
os cidadãos assenta numa visão mais ampla e abrangente. Envolve lançar o debate
público sobre o que é bom para a sociedade em geral e reconhecer que não existe
autodeterminação individual sem solidariedade social. No âmbito deste contrato
social, o Estado reconhece de forma mais
clara e honesta as responsabilidades que
tem perante os seus cidadãos, os quais encara não como passivos destinatários dos
serviços, numa deriva para a dependência,

mas antes como cidadãos activos, que são
chamados a participar nas questões que
afectam as suas vidas. O contrato social
entre o Estado e o cidadão pressupõe que,
quando um indivíduo está em diﬁculdades,
deve existir uma rede de segurança para
o amparar. É o mínimo que o Estado pode
fazer numa sociedade que, cada vez mais,
se caracteriza pela insegurança. A orientação proﬁssional é um elemento dessa rede
de segurança, sendo por conseguinte um
direito de todos os cidadãos. Considero, no
entanto, que é necessário repensar a orientação proﬁssional de modo a ter em conta a
conjuntura da época em que vivemos como
parte integrante de uma nova concepção
do Estado.

SEGURANÇA, DIGNIDADE E ESTADO
A natureza resposta do Estado, ou seja,
quer a aceitação, quer a desresponsabilização perante o indivíduo numa altura em
que as incertezas aumentam, depende,
na minha opinião, da natureza do contrato
social que o Estado decide celebrar com
os aqueles que vivem no seu território.
Por sua vez, a natureza do contrato social
depende da forma como o Estado nos encara: como utentes, por um lado, ou como
cidadãos (Stoer & Magalhães, 2002), por
outro.
Os contratos sociais celebrados com os
utentes são acordos que se baseiam, essencialmente, numa lógica de mercado,
assentando em noções de troca (ou seja,
deve haver uma contrapartida pelo serviço prestado pelo Estado?), valor (ou seja,
o serviço deve ser pago? Em caso aﬁrmativo, quanto deve o Estado cobrar?), e
acesso (ou seja, o serviço prestado pelo
Estado é acessível a todos os grupos?).
Clientes e utentes têm direitos que são,
no entanto, estritamente deﬁnidos em
termos de escolha entre serviços concorrentes, direito de rescindir o contrato com
o fornecedor e, eventualmente, direito de
adaptar o serviço para melhor responder
às necessidades do cliente (Walsh, 1994;
Clarke, 2007). O cliente ou utente é encarado pelo Estado como um indivíduo
desligado do seu contexto, convidado a recorrer aos serviços em prol dos seus interesses individuais e os mais fracos que se
arranjem. Nesta lógica de mercado, o Estado pode deixar de prestar os serviços e
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também ele rescindir o contrato, passando a constituir mais uma fonte de risco.
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que se registam numa altura em que a
noção de solidariedade social é posta em
causa. Face a isto, uma das abordagens a
adoptar consiste precisamente em garantir que os indivíduos não sejam obrigados
a assumir uma maior responsabilidade individual sem que lhes seja oferecido apoio
adequado, em particular apoio de natureza colectiva. Os serviços de orientação
proﬁssional inseridos no novo paradigma
da aprendizagem ao longo da vida podem
constituir uma forma de apoio colectivo,
mas podem também contribuir para reforçar a «individualização» que personaliza
os problemas estruturais se este paradigma perder a sua vertente essencial.

MARIA FERNANDA ANASTÁCIO PEREIRA
Técnica Superior Principal da
Administração da Universidade de
Coimbra
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A APROXIMAÇÃO DOS
ESTUDANTES DO ENSINO
SUPERIOR AO MERCADO DE
TRABALHO: O DESAFIO DO
PROCESSO DE BOLONHA
«Não chega que a universidade apenas transmita o conhecimento adquirido no passado, pois ela tem uma função social muito importante no desenvolvimento da sociedade (…),
torna-se necessário que a sociedade e as instituições de ensino superior estejam integradas na procura de objectivos
comuns.» Pantzier (1999)

O ENSINO SUPERIOR E O MERCADO
DE TRABALHO
Os sistemas do Ensino Superior (ES) reﬂectem preocupações com o desenvolvimento económico e social à escala global,
intervindo como agente inovador/modernizador da sociedade. Esta responsabilidade concorre para que as instituições
de ES procurem compreender, de forma
constante e dinâmica, a realidade das sociedades.
Com esta perspectiva, Marcovitch (2004)
preconiza três características fundamentais que o ES deve comportar: ser integrado, no sentido da valorização da diversidade como fundamento para promoção do
desenvolvimento; ser empreendedor, isto
é, assumir atitudes proactivas, antecipando-se às necessidades sociais e de mercado; e ser acolhedor, pressupondo-se a
prestação de serviços do interesse colectivo, devolvendo à sociedade os conhecimentos que desenvolve.
Como resposta aos desaﬁos com que a sociedade de hoje se confronta, resultantes
de uma «economia baseada no conhecimento, mais competitiva e dinâmica, capaz de um crescimento sustentável, com
mais e melhores empregos e mais coesão
social, dando uma nova dimensão e visibilidade às políticas europeias de educação
44

e formação, de ciência e tecnologia e de inovação» (Alves et al., 2006), os ministros da
Educação de 29 Estados europeus subscreveram, em 1999, um documento que ﬁrmou
o objectivo do estabelecimento, até 2010, de um espaço europeu de ES. Conceptualizaram um espaço coerente, compatível, competitivo e atractivo para estudantes europeus
e de países terceiros, espaço que promova a coesão europeia através do conhecimento,
da mobilidade e da empregabilidade dos seus diplomados. Este documento materializa a
Declaração de Bolonha.
Uma das componentes da implementação do Processo de Bolonha assenta na crescente
aproximação do estudante ao mercado de trabalho, entrecruzando o saber teórico com

Edifício SP/COEL

A EXPERIÊNCIA DA UNIVERSIDADE
DE COIMBRA (UC)
A UC, através do Gabinete de Saídas Proﬁssionais (SP) – criado em 1997 –, tem
procurado desenvolver respostas que
concorram para uma melhor e eﬁcaz aproximação dos estudantes e recém-diplomados ao mercado de trabalho. As linhas
programáticas assentam no desenvolvi-
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o saber prático. Esta dinâmica expressa-se, por exemplo, na introdução, nos diversos cursos, de uma majoração de horas teórico-práticas e/ou estágios com
vista à aquisição de conhecimentos em
contexto de trabalho; na interpelação dos
estudantes a procurarem meios diversiﬁcados de organizarem conhecimentos,
sendo valorizadas as actividades extracurriculares desenvolvidas em contexto
de trabalho, académico e/ou social – estas actividades podem ser mencionadas
no respectivo diploma de habilitação académica (no designado Suplemento ao Diploma); no desenvolvimento de unidades
curriculares sobre Empreendedorismo e
Inovação, Gestão Empresarial, Marketing
e outras que concorram para um melhor
conhecimento da dinâmica dos contextos
laborais. Estes expedientes, entre outros,
proporcionam o aperfeiçoamento de competências pessoais e poderão estimular o
desenvolvimento de capacidades empreendedoras.
A pertinência do desenvolvimento da educação para o empreendedorismo pode ser
resumida através da expressão de Dornelas (2001): «O momento actual corresponderá à era do empreendedorismo, eliminando barreiras comerciais e culturais,
encurtando distâncias, globalizando e renovando, criando novas relações de trabalho e novos empregos.» O desenvolvimento do empreendedorismo não pode
prescindir de pessoas competentes, sendo que as instituições de ES criam e veiculam um largo leque de conhecimentos
e sabedoria imprescindíveis para formar
pessoas competentes. Com efeito, o Processo de Bolonha trouxe uma nova dinâmica às instituições do ES, entendendo o
empreendedorismo como uma das respostas para resolução dos problemas de
empregabilidade.

Universidade de Coimbra

mento de iniciativas articuladas, quer junto dos estudantes e estruturas da universidade, quer junto do tecido empresarial.
Junto das empresas tem sido criado um
ambiente de crescente aproximação e de
troca de informação, valorizando-se também a divulgação dos saberes ministrados na universidade, quer ao nível da licenciatura quer ao nível da pós-graduação
– resultante deste percurso têm-se estabelecido parcerias com diversas entidades,
designadamente associações/núcleos industriais e empresariais e empresas em
geral, nacionais e estrangeiras.
São diversos os modelos de articulação estabelecidos, dos quais se sublinham a criação de condições para que empresas, serviços e organizações possam realizar, no seio
da UC, a apresentação das suas estruturas, missão, objectivos, dinâmicas que im-

plementam e serviços que disponibilizam,
bem como iniciativas que proporcionem às
empresas o recrutamento ou renovação de
bolsas de recrutamento de quadros superiores. Por outro lado, as SP têm apostado
na dinamização de uma bolsa de empresas,
desenvolvendo um sistema anual de quotas
de estágio a proporcionar aos estudantes ﬁnalistas e recém-diplomados.
Em 2000 as SP lançaram um Programa
de Estágios de Curta Duração, programa
este que se mantém activo até ao presente; como características destes estágios
regista-se serem dirigidos a estudantes
ﬁnalistas de todos os cursos, terem uma
duração de um a seis meses, serem realizados, preferencialmente, nas férias do
Verão e respeitarem sempre a formação
académica do curso frequentado. Desde
2000 e até ao momento é cada vez maior,
45
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em cada ano, o número de estudantes interessados em despender parte das suas
férias académicas para tomarem contacto
directo com realidades e especiﬁcidades
do mundo do trabalho.
A receptividade das entidades a esta iniciativa tem sido muito boa, assinalando-se um crescente número das que proporcionam campos de estágio. A avaliação
que as entidades realizam, no ﬁnal do período de estágio, situa-se ao nível do Muito
Bom; outro tanto se diga da satisfação das
expectativas dos estagiários. Não obstante o contexto actual da economia do país,
alguns destes estágios (de curta duração) têm potenciado a realização de estágios proﬁssionais e até mesmo de integração efectiva.

miza, periódica e sistematicamente, acções de formação especíﬁcas ligadas ao
processo de procura de emprego e integração proﬁssional, privilegiando a participação de formadores oriundos do tecido
empresarial, bem como dinamiza a realização de workshops sobre empreendedorismo. Esta iniciativa assenta na ideia de
que a propensão individual para o empre-

endedorismo é susceptível de ser desenvolvida.
Concluindo, de entre os novos desaﬁos
com que o ES se confronta, e na linha da
aﬁrmação da sua competitividade, assume particular relevo a aproximação do
estudante ao mercado de trabalho como
parte integrante da sua formação de nível
superior.

PARCERIA COM O IEFP, I.P.
Em 2005 a UC, através das SP, estabeleceu
uma parceria com Instituto do Emprego e
Formação Proﬁssional (IEFP) alargando
os seus serviços neste domínio a todos os
diplomados residentes na área de actuação da Delegação Regional do Centro do
IEFP (distritos de Aveiro, Coimbra, Viseu,
Castelo Branco, Guarda, Leiria) criando-se,
assim, o Centro de Orientação e Emprego para Licenciados (COEL). Muitos são
os ganhos recíprocos desta parceria, mas
sublinhem-se dois projectos em desenvolvimento: a dinamização dos estudantes
para o desenvolvimento de acções no
âmbito do empreendedorismo e a colaboração da universidade na organização de
Estágios Proﬁssionais do IEFP.
Os serviços proporcionados pela estrutura SP/COEL, além do que já foi referido,
visam não só servir de interface entre a
oferta e a procura de emprego de mão-de-obra superiormente qualiﬁcada através da divulgação de ofertas de emprego, estágios, bolsas de investigação e da
disponibilização e gestão de uma base de
dados de candidatos on-line (www.uc.pt/
sp), mas também facultar atendimento
especializado e personalizado (a detentores de habilitações superiores ou estudantes dos últimos anos), privilegiando
o aconselhamento de carreira; visando
dotar este público de competências que
lhes permitam uma melhor abordagem do
mundo do trabalho, esta estrutura dina46
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COMO CRIAR UM
E-PORTFOLIO – PARTE II1
O Google Sites é um serviço gratuito de criação de sites oferecido pela empresa Google, onde poderá criar um site (site
pessoal, e-Portfolio, site empresarial, etc.) usando um painel
de controlo para criar páginas, inserir textos e imagens, documentos para download, vídeos do Youtube e muito mais.
Um e-Portfolio poderá ser mais eﬁcaz se possuir, além de
textos, como apresentado no artigo publicado na Formar
n.º 72/2010, hiperligações e outros elementos multimédia
como imagens, sons e vídeos

COMO CRIAR UM E-PORTFOLIO COM
O GOOGLE SITES
Muitas são as vantagens da utilização da
imagem num e-Portfolio. Como diz o ditado: «Uma imagem vale por mil palavras.»
De facto, a existência de imagens permite

chamar a atenção do utilizador e a retenção da mensagem a transmitir pelo portfolio,
seja um currículo, uma empresa ou um curso de formação.
O mesmo acontece com a utilização de outros elementos multimédia como o som e o vídeo. O som pode ser uma forma de tornar um e-Portfolio acessível, por exemplo, a invisuais, e o vídeo uma forma de demonstrar algo diﬁcilmente perceptível apenas através
de texto e imagens.

INSERIR IMAGENS
É possível inserir imagens numa página web, no Google Sites,
criando assim uma página personalizada.
Para inserir uma imagem no Google Sites, no e-Portfolio criado no artigo anterior – http://sites.google.com/site/portfolioluisaportugal – terá de seguir os seguintes passos após entrar na sua sessão (fazer Login) em http://sites.google.com:
1. Veriﬁcar se a imagem a inserir possui um tamanho pequeno e fundo transparente (caso pretenda utilizar um
modelo que tenha cores no fundo).
2. Para inserir uma imagem, ou para a trocar, por exemplo na página de entrada, terá de fazer clique em «Editar página».
3. Na barra de menus, executar o comando «Inserir – Imagem».

1

Continuação do artigo publicado na revista Formar nº 72/2010.
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INSTRUMENTOS
DE FORMAÇÃO

4. Escolher a imagem a utilizar (uma nova ou uma que já
tenha carregado anteriormente). Pode ainda optar por
um endereço web onde exista uma imagem on-line.
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5. Fazer clique no separador «Guardar».
Quando executar o comando «Editar página» obterá
uma barra de menus, com vários comandos, que poderá usar para diversas acções sobre o seu site. Apresentam-se em seguida os vários menus/comandos.

Nota:
Num próximo artigo iremos explorar alguns destes comandos.

ACEDER AO PAINEL DE CONTROLO
Para aceder ao painel de controlo, onde pode deﬁnir várias opções de conﬁguração do seu site, terá de:
6. Fazer clique no botão «Mais acções».
7. Fazer clique no comando «Gerir Site».
8. Utilizar os comandos da barra lateral esquerda:
• Páginas: mostra a árvore de páginas do site, que poderá editar ou apagar.
• Anexos: mostra quais as imagens disponíveis no
site, com possibilidade de carregar novas imagens
e de tratar as existentes (mudar o nome, apagar,
etc.).
• Modelos de página: permite alterar o aspecto do site
escolhendo um outro modelo (permite, ainda, que o
utilizador crie o seu próprio modelo).
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INSERIR HIPERLIGAÇÕES
Para inserir uma hiperligação, por exemplo para visualizar um
projecto referido no currículo, terá de executar o comando «Inserir link» após fazer clique no botão «Editar página».
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Este comando permite fazer a hiperligação a uma página já
existente, a um endereço web ou a um Script do Google Apps.
Se desejar, por exemplo, fazer uma ligação a um site terá de:
9. Deﬁnir o local onde pretende o link.
10. Fazer clique no comando «Endereço Web».
11. Escrever o endereço desejado em «Link para este
URL»
12. No fundo do ecrã opte, se assim desejar, por fazer clique na opção «Abrir este link numa nova janela», a
qual irá manter o site aberto no browser.
13. No ﬁnal, fazer clique no botão OK.

GLOSSÁRIO
Logotipo: Símbolo que serve de identiﬁcação de uma empresa, instituição, produto, marca, etc. Consiste geralmente na composição/combinação de grupo de letras com design característico e imagens.
Youtube: É um local para descobrir, ver, disponibilizar e partilhar vídeos, disponível em www.youtube.com.
Script: Também conhecido como linguagem de scripting, ou linguagem de extensão. São linguagens de programação executadas do interior
de programas e/ou de outras linguagens de programação.
Modelo: O mesmo que Template. Trata-se de um documento sem conteúdo, apenas com a apresentação visual (apenas cabeçalhos por exemplo) e instruções sobre onde e qual o tipo de conteúdo que deve entrar em cada parcela da apresentação – por exemplo, conteúdos
que podem aparecer no início e conteúdos que só podem aparecer no ﬁnal.
Download: O mesmo que descarregar, sacar ou baixar. Trata-se da transferência de dados de um computador remoto para um computador local. O inverso é o upload (carregar).
Link: O mesmo que hyperlink e hiperligação, ou seja, uma referência num documento em hipertexto a outras partes deste documento ou a
outro documento.
Browser: Também conhecido por web browser ou navegador. Trata-se de um programa de computador que permite aos utilizadores interagirem com documentos virtuais da Internet, também conhecidos como páginas web.
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HISTÓRIA1
DA PRÉ-HISTÓRIA ATÉ À REPÚBLICA
Antes da era cristã, no que agora são os
Países Baixos viviam tribos germânicas
e celtas. Até ao ano 400 d. C. a região a
sul do rio Reno fazia parte do Império Romano. Durante a Idade Média os Países
Baixos estavam divididos em principados feudais autónomos. Foi o imperador
Carlos V da casa de Habsburgo (Carlos I
de Espanha, 1500-1558) quem reuniu
todos esses territórios juntamente com
a actual Bélgica e o Luxemburgo, denominando-os «Países Baixos» e anexando-os ao seu vasto império HabsburgoBorgonhês. À frente de cada província foi
colocado um stadhouder (governador),
representante de Carlos V.
O Frísio, o Limburguês e o Baixo Saxão são línguas oﬁciais
regionais
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Em 1568 vários principados do Norte dos Países Baixos, liderados pelo príncipe Guilherme de Orange, revoltaram-se contra Filipe II, ﬁlho de Carlos V. O principal motivo foi a restrição da liberdade religiosa e as aspirações absolutistas de Filipe II. Esta revolta marcou
o início da Guerra dos Oitenta Anos. Com a Paz de Vestefália, em 1648, a República das
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Canal e casas ›› Amsterdão

O SÉCULO DE OURO
No século XVII, também chamado o Século de Ouro, a República viveu um período
de grande prosperidade, em parte graças
à Companhia Unida das Índias Orientais
(VOC) criada em 1602, que se dedicava
à navegação e ao comércio ao longo das
costas asiática e africana. Neste período
os Países Baixos conquistaram colónias
na Ásia (Indonésia) e na América do Sul
(Suriname e Antilhas Neerlandesas).
No século XVIII os Países Baixos acabaram
por ter de ceder à Inglaterra o seu domínio
como país comerciante após várias lutas
armadas com este país.
1815 ATÉ HOJE: O REINO DOS PAÍSES BAIXOS
A Revolução Francesa pôs ﬁm à República das Sete Províncias dos Países Baixos.
Em 1795, a República foi ocupada pelas
tropas francesas, tendo sido convertida
num Estado dependente: a República Batava. Guilherme V fugiu para Inglaterra delegando nos Ingleses a administração das
colónias neerlandesas. Quando, em 1804,
Napoleão Bonaparte centralizou o poder
em França, pretendia que também a República fosse dirigida por uma só pessoa que
detivesse plenos poderes, pois um governo desse tipo poderia apoiá-lo melhor na
luta contra Inglaterra. Em 1806, nomeou o
seu irmão Luís Napoleão rei do Reino dos
Países Baixos. Quatro anos mais tarde, os
Países Baixos foram anexados na sua totalidade à França. Sob o reinado de Luís
Napoleão, Amesterdão foi declarada capital do Reino.
Em 1813, depois do colapso do Império
Francês, os Países Baixos, agora com a actual Bélgica, readquiriram a sua independência, constituindo o Reino dos Países
Baixos, sob o poder do rei Guilherme I. Então eclodiu uma luta entre monárquicos e
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Sete Províncias Neerlandesas Unidas foi
reconhecida como Estado independente.
A República era composta por sete províncias soberanas: Holanda, Zelândia, Utreque, Frísia, Groninga, Overijssel e Guéldria.
A estrutura política da República manteve, porém, um elemento feudal com o stadhouder (governador), um cargo poderoso que era ocupado pelos herdeiros de
Guilherme de Orange.

Moinho de vento e campo de papoilas

republicanos da qual saíram vitoriosos os
monárquicos. Guilherme Frederico, príncipe de Orange Nassau e ﬁlho do último stadhouder (governador), regressou de Inglaterra. O Governo voltou a transferir-se
para Haia; porém, Amesterdão continuou
a ser a capital oﬁcial. Os Países Baixos
mantiveram-se como Estado Unitário, já
que não se regressou ao sistema das províncias autónomas. Quando, em 1815, os
Países Baixos do Norte e do Sul se uniram,
surgiu o Reino dos Países Baixos, tendo
Guilherme I sido proclamado rei. Este facto
marcou o início da monarquia hereditária.
Em 1830 os Países Baixos do Sul separaram-se e formaram o Estado da Bélgica.
Em 1848 ocorreu uma revisão radical
da Constituição, em que uma das consequências foi o facto de os ministros deixarem de responder perante o monarca,
passando a responder perante os representantes eleitos pelo povo, o Parlamento. Esta nova Constituição formou a base
da actual monarquia constitucional assente num sistema parlamentar. O governo é
formado pela rainha e pelos ministros.
Durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) os Países Baixos permaneceram
neutrais. Apesar de os Países Baixos também terem mantido uma política de absoluta neutralidade no início da Segunda
Guerra Mundial (1939-1945), em Maio de
1940 as forças alemãs invadiram o país,
iniciando-se assim uma ocupação que durou cinco anos.
Até à Segunda Guerra Mundial os Países
Baixos foram uma grande potência colo-

nial, porém pouco depois do ﬁm da guerra
as colónias tornaram-se independentes.
Em 1948, a rainha Juliana sucedeu à sua
mãe, a rainha Guilhermina, que governava
desde 1898. Em 1980, a rainha Juliana abdicou do trono a favor da sua ﬁlha, Beatrix,
actual monarca do Reino dos Países Baixos.
Sendo uma das primeiras democracias parlamentares, os Países Baixos são um país
moderno desde o início. Entre outras aﬁliações, os Países Baixos são membro fundador da União Europeia, da OTAN2, da OCDE3,
da OMC4 e assinaram o Protocolo de Quioto5. Constitui, juntamente com a Bélgica e
o Luxemburgo, a União Económica do Benelux6. Os Países Baixos são sede de cinco
tribunais internacionais: o Tribunal Permanente de Arbitragem, o Tribunal Internacional de Justiça, o Tribunal Penal Internacional para a antiga Jugoslávia, o Tribunal
Penal Internacional e o Tribunal Especial
para o Líbano. Os quatro primeiros, assim
como a Agência de Informação Criminal da
União Europeia, Europol, estão instalados
em Haia. Isto levou a que Haia seja apelidada de «capital legal do Mundo».
Geograﬁcamente, os Países Baixos são
um país praticamente plano (o seu ponto
mais elevado ﬁca a 323 metros de altitude), com cerca de 27% de área abaixo do
2

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN)

3

Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Económico (OCDE)

4

Organização Mundial do Comércio (OMC)

5

http://pt.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Quioto

6

http://pt.wikipedia.org/wiki/Benelux
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Um aspecto distintivo do sistema de educação neerlandês é a combinação de uma
política descentralizada de educação com
uma administração e gestão centralizadas nas escolas.
O governo central orienta o ensino através
de regulamentos e legislação, tendo sempre por base as disposições da Constituição.
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ENSINO NÃO OBRIGATÓRIO
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nível do mar. Assim 60% da população vive
em território abaixo do nível do mar.
Áreas signiﬁcativas de terra seca foram
obtidas através da conquista de terras ao
mar, preservadas através de uma elaborada rede de pólderes (zonas que foram drenadas) e diques (costuma dizer-se: «Deus
criou o mundo e os Holandeses criaram a
Holanda.») Uma parte dos Países Baixos
é formada por um grande delta, o delta do
Reno e do Mosa (Plano Delta), construído
no início dos anos noventa para proteger o
país das inundações.
Os Países Baixos são um país densamente
povoado. É conhecido principalmente pelos seus moinhos de vento, túlipas, tamancos, faiança azul de Delft, queijo Gouda
(pronuncia-se /rráuda/) e Edam, artistas
plásticos, bicicletas e, além disso, pelos
valores tradicionais e virtudes cívicas, de
que a tolerância social é um exemplo.

O SISTEMA DE EDUCAÇÃO
E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
O sistema educativo nos Países Baixos é
formado pelo ensino primário, secundário
e superior.
Todas as crianças devem frequentar a escola a tempo inteiro desde o primeiro dia
do mês seguinte ao seu quinto aniversário e até ao ﬁm do ano lectivo durante o
qual atingem os 16 anos. Neste período o
ensino é obrigatório.
A partir daí, todos os alunos até aos 18
anos devem continuar a sua aprendizagem até obterem uma qualiﬁcação de
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base (um diploma do HAVO, VWO ou MBO
nível 2 – qualiﬁcações ISCED nível 3). Esta
medida visa reduzir, até 2012, em 50% a
taxa de abandono escolar em relação a
2002 (i.e. para 35 000 abandonos/ano).
O ensino secundário até aos 18 anos é
gratuito.
Os conteúdos e os objectivos do sistema
de ensino são deﬁnidos pelo governo, que
certiﬁca a qualidade dos diplomas.
Cerca de 35% da população neerlandesa
tem entre 0 e 29 anos. No ano lectivo de
2009/2010 estavam inscritos no sistema
educativo ﬁnanciado pelo governo cerca
de 3,7 milhões de alunos. Normalmente
o ensino é ministrado em Neerlandês padrão. Na província da Frísia, porém, o Frísio tem estatuto oﬁcial, pelo que o ensino
é ministrado em Neerlandês e em Frísio.
Outros dialectos locais (ex.: Limburgo)
podem igualmente ser usados como língua de instrução em estabelecimentos de
ensino nas áreas onde são falados juntamente com o Neerlandês.
Cerca de 70% dos alunos frequentam
escolas privadas. As escolas públicas e
privadas têm estatuto idêntico. Isto significa que a despesa do Estado em educação pública é equivalente à efectuada
no ensino privado. A autonomia das escolas privadas permite-lhes determinar
o que é ensinado e de que forma, embora o ensino esteja sempre sujeito aos
padrões de qualidade definidos pelo Ministério da Educação, Cultura e Ciência
neerlandês.

Educação pré-escolar
• Idade: 2 aos 5 anos
Em 1985 o ensino pré-escolar para crianças com 4 e 5 anos foi integrado no ensino
primário, que passou a ter 8 anos (Groep 1
até Groep 8). A escolaridade é obrigatória
a partir dos 5 anos.
Os Países Baixos também disponibilizam,
gratuitamente, educação pré-escolar a
crianças entre os 2 e os 5 anos. O grupo-alvo inclui, e.o., crianças cujos pais têm
poucas habilitações e crianças de minorias étnicas que não dominam bem a língua neerlandesa. O objectivo é combater eventuais disparidades e diﬁculdades
educativas desde cedo e assim tentar evitar que, futuramente, ocorram situações
de desvantagem entre os alunos.

ENSINO OBRIGATÓRIO
Ensino primário (Primair onderwijs)
• Idade: 5 aos 12 anos
Consiste na escola primária/básica (Basisschool) e na escola especial para o ensino primário (Speciale school voor basisonderwijs).
Ensino Secundário (Voortgezet onderwijs)
Após a conclusão do ensino primário, que
tem a duração de 8 anos e que vai, aproximadamente, até aos 12 anos, existem três
tipos de ensino secundário:
• Ensino vocacional preparatório de
nível médio – com uma duração de
4 anos (Voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs – VMBO).
• Idade: 12 aos 16 anos
Ensino geral superior contínuo – com
uma duração de 5 anos (Hoger algemeen voortgezet onderwijs – HAVO).
• Idade: 12 aos 17 anos
Ensino pré-universitário – com
uma duração de 6 anos (Voorberei-

OUTRAS OPÇÕES:
Ensino secundário especial (Speciaal
voortgezet onderwijs)
• Idade: 12 aos 18/20 anos
Formação proﬁssional (prática)
• Idade: 12 aos 18 anos
CRITÉRIOS DE ADMISSÃO
• Ensino secundário:
• Com 12 anos (em média) os alunos são admitidos no ensino secundário após terem terminado a
escola primária ou uma escola especial para o ensino primário.
• A admissão ao VMBO, HAVO ou VWO
é feita pela autoridade competente
(Conselho Directivo da escola), que
pode nomear um órgão (Conselho
de admissões) para tomar as decisões em seu nome. Este órgão é
composto por um presidente e por
um ou mais professores da escola.
Pode igualmente incluir directores
e professores das escolas primárias. Ao director da escola primária
frequentada pelo aluno é solicitado
um relatório sobre o potencial educativo deste e o nível dos resultados
obtidos (relatório escolar).
• Para a admissão ao VMBO, HAVO ou
VWO os alunos são avaliados a nível das suas capacidades. A avalia-

Todos os anos o Instituto Nacional para a
Avaliação Educacional (National Institute
for Educational Measurement – CITO) publica um teste para os alunos que terminam o ensino primário e que é usado por
mais de 85% de todas as escolas primárias
do país (2008). Com base nos resultados
do teste do CITO e no desempenho escolar,
interesses e motivação do aluno, as escolas primárias recomendam aos pais qual o
tipo de ensino secundário mais adequado
para o estudante.
CONTROLO CURRICULAR E CONTEÚDOS
O Ministério da Educação, Cultura e Ciência determina o currículo e as especiﬁcidades das matérias obrigatórias e determina
metas de aprendizagem para o ensino primário e secundário. As escolas deﬁnem o
seu plano curricular e o método de ensino.
O conteúdo e os métodos de ensino a usar
não são vinculativos. No entanto, as metas de aprendizagem estão deﬁnidas e espera-se que as escolas organizem o ensino de modo a que todas as matérias a que
os objectivos deﬁnidos dizem respeito sejam abrangidas. As escolas são livres de
escolherem os manuais e materiais que
considerem mais adequados.
As escolas devem obrigatoriamente ministrar ensino em 6 áreas curriculares.
São, no entanto, livres de decidirem qual
a carga horária para cada matéria (havendo um mínimo exigido). Os (58) ob-

jectivos a atingir dizem respeito às matérias seguintes:
• Neerlandês.
• Inglês (ensinado nos dois primeiros
anos da escola primária).
• Aritmética e matemática.
• Estudos sociais e ambientais (incluindo, por exemplo, geograﬁa, história, ciências (incluindo biologia);
cidadania, aptidões sociais e para
o «dia-a-dia» (incluindo segurança
rodoviária); vida saudável, estruturas sociais e movimentos religiosos
e ideológicos.
• Expressão criativa (ex.: música, desenho e trabalhos manuais).
• Desporto e educação física.
No ensino secundário, pelo menos 66% das
horas leccionadas nos primeiros três anos
devem ser dedicadas aos (58) objectivos
deﬁnidos. A escola traduz estes objectivos
em assuntos/temas, projectos, áreas de
estudo e uma combinação dos três ou em
aprendizagens com base nas competências, por exemplo. O resto do currículo está
igualmente sujeito a exigências regulamentares que variam de acordo com o tipo de
ensino. No ensino secundário (VMBO, HAVO
e VWO) está incluída a aprendizagem de
uma segunda língua estrangeira moderna.

© Vanbeets / Dreamstime.com
Casa tradicional ›› Delft
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Os três tipos de ensino secundário começam com um período de educação secundária básica durante o qual todos os alunos estudam as mesmas matérias. Esse
período pode variar entre dois e três anos,
dependendo da escola.
Após completar o VMBO, o aluno pode
avançar para o ensino secundário vocacional (MBO). Os alunos que terminarem
com aproveitamento o programa teórico do VMBO também podem ingressar no
HAVO ou no VWO.
O HAVO é orientado para a preparação do
aluno para o ensino superior proﬁssional/
politécnico (HBO). Na prática, muitos alunos que completam o HAVO avançam para
o VWO. Apenas os alunos que têm diploma
do VWO podem ir para a universidade.

ção é feita no último ano da escola
primária através de testes desenvolvidos especialmente para avaliar o seu nível de conhecimentos e
compreensão.
• Uma formação proﬁssional especíﬁca é dirigida aos alunos que necessitam de apoio extra devido a
diﬁculdades de aprendizagem ou
problemas estruturais. Aos alunos
nesta categoria, que seguem um
percurso de aprendizagem prática por vezes combinado com apoio
escolar (leerwegondersteunend onderwijs), não é atribuído um diploma do VMBO. A formação proﬁssional prática prepara estes jovens
para empregos no mercado de trabalho regional.
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dend wetenschappelijk onderwijs –
VWO), ensino cientíﬁco preparatório.
• Idade: 12 aos 18 anos
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AVALIAÇÃO, PROGRESSÃO E QUALIFICAÇÕES
No ensino primário e secundário há avaliação contínua pelos professores.
• Ensino primário
No ﬁm da escola primária é elaborado
para cada aluno um relatório contendo
os resultados obtidos e as recomendações relativamente à melhor escolha
para prossecução dos estudos a nível
secundário. A maioria das escolas – i.e.
92% – utiliza testes nacionais para avaliar os resultados ﬁnais dos alunos. Não
existem regras estatutárias para a progressão. É possível ﬁcar retido no mesmo ano, mas as escolas esforçam-se
por garantir que não há interrupções no
processo de aprendizagem do aluno.
• Ensino secundário
Durante o ensino secundário os alunos podem ter de repetir um ano.
O exame ﬁnal do VMBO tem duas partes: um exame realizado na escola e
um outro realizado a nível nacional.
Como referido, o HAVO é projectado para
preparar o aluno para o ensino superior
proﬁssional/politécnico (HBO). Na prática, muitos alunos que completam o
HAVO avançam para o VWO. Apenas os
alunos que têm o diploma do VWO podem ir para a universidade.

ENSINO PÓS-OBRIGATÓRIO
SECUNDÁRIO SUPERIOR E DE NÍVEL
PÓS-SECUNDÁRIO

ano dos cursos do HAVO. Para algumas componentes de especialização existem requisitos adicionais.
• Os alunos com diploma do HAVO podem ser admitidos no 5.° ano do VWO.
• MBO: no quadro da estrutura de qualiﬁcações os critérios de admissão são:
›› para um curso de assistente (assistentopleiding) ou de formação proﬁssional de nível básico
(basisberoepsopleiding) a inscrição não é sujeita a quaisquer
requisitos;
›› para um curso de nível proﬁssional (vakopleiding) ou de gestão intermédia (middenkaderopleiding):
› um diploma do ensino vocacional preparatório de nível médio
(VMBO) ou;
› um diploma do ensino secundário geral inicial/júnior (MAVO) ou;
› prova de que os três anos do ensino secundário geral avançado/
sénior (HAVO) ou do ensino pré-universitário (VWO) foram concluídos com aproveitamento;
›› para um curso de especialização
(specialistenopleiding) a admissão é possível com uma qualiﬁcação de formação proﬁssional
para a mesma formação ou para o
mesmo grupo ocupacional.

TIPOS DE ENSINO
Ensino pré-universitário (Voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs – VWO)
• Idade: 12 aos 18 anos
Ensino secundário geral avançado (Hoger
algemeen voortgezet onderwijs – HAVO)
• Idade: 12 aos 17 anos
Ensino vocacional/proﬁssional secundário (Middelbaar beroepsonderwijs – MBO)
• Idade: 16 aos 17/18/20 anos

CONTROLO CURRICULAR E CONTEÚDOS
Ensino Secundário Geral
Os alunos que entram para o 4.° ano dos cursos
do HAVO e para o 5.° ano dos cursos do VWO devem escolher um dos seguintes grupos:
• cultura e sociedade
• economia e sociedade
• ciência e saúde
• ciência e tecnologia
O controlo curricular é da responsabilidade de cada escola.

CRITÉRIOS DE ADMISSÃO
• Os alunos que terminaram o 3.º ano
dos cursos do HAVO ou do VWO podem prosseguir os estudos no ensino vocacional secundário (MBO);
• Os alunos do VMBO (ver ensino secundário) que tenham completado
com aproveitamento o programa
teórico podem transitar para o 4.°

Ensino vocacional/proﬁssional secundário (MBO)
Os cursos que compõem a estrutura nacional de qualiﬁcações para a formação
proﬁssional estão divididos em quatro níveis. Os alunos podem frequentar estes
cursos sequencialmente; o diploma do
curso anterior serve de qualiﬁcação para
admissão ao curso seguinte.
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Os currículos na estrutura de qualiﬁcações variam de acordo com o conteúdo do
curso; até ao momento, foram registadas
700 qualiﬁcações.

ENSINO SUPERIOR
TIPOS DE INSTITUIÇÃO
• ensino universitário/académico (wetenschappelijk onderwijs = WO), ministrado pelas universidades;
• ensino proﬁssional superior (hoger
beroepsonderwijs = HBO), oferecido
por instituições de HBO/colleges (hogescholen: estabelecimentos de ensino superior proﬁssional/politécnico)
CRITÉRIOS DE ADMISSÃO
Os critérios de admissão ao ensino superior proﬁssional/politécnico (HBO) são:
• um diploma do HAVO, ou
• um diploma do MBO ou de formação
proﬁssional especializada, ou
• um diploma do VWO
A admissão à universidade é possível com
um diploma do VWO ou com um diploma
do HBO.

FONTES
Comissão Europeia
Embaixada dos Países Baixos em
Portugal/Brasil
SÍTIOS:
Portal da União Europeia:
› http://europa.eu/index_pt.htm
› http://eacea.ec.europa.eu/education/
eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_NL_EN.pdf
› www.emb-paisesbaixos.pt
› www.minbuza.nl
› http://palazzo.pro.br/edu/Nl.htm
› www.edukbr.com.br/mochila/maravilha.
asp?Id=114
NOTA DA AUTORA:
Países Baixos ou Holanda?
Aos Países Baixos é frequentemente dado
o nome de Holanda, o que é impreciso pois
a Holanda do Norte e a Holanda do Sul são,
efectivamente, duas das suas doze províncias1.
O termo holandês é habitualmente utilizado para se fazer referência ao povo, à língua e a tudo o que diga respeito ao Reino
dos Países Baixos, embora mantenha a
ambiguidade. Neerlandês é o termo oﬁcial
e correcto.
1

Groninga, Frísia, Drente, Overijssel, Flevolândia, Guéldria, Utreque, Holanda do Norte, Holanda do Sul, Zelândia, Brabante do Norte e Limburgo

Ilustrações:
JOÃO AMARAL
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ANA MARIA NOGUEIRA
Técnica Superior do IEFP destacada no
Parlamento Europeu
ana.nogueira@europarl.europa.eu

AS QUALIFICAÇÕES
CERTAS E A IMPORTÂNCIA
DA ORIENTAÇÃO
PROFISSIONAL PARA
OS «TRABALHADORES
SÉNIOR»1 – DUAS FACES
DE UMA MESMA MOEDA

O1aumento da idade média da mão-de-obra e a persistente falta de correspondência («desadequação») entre a procura e a oferta de qualiﬁcações são dois
assuntos de particular importância no
mercado de trabalho europeu. Se, por um
lado, à medida que envelhecem as pessoas estão menos expostas aos riscos físicos laborais, por outro lado estão igualmente menos expostas ao progresso e à
inovação, correndo assim o risco de as
suas qualiﬁcações deixarem de responder
à procura.
Este é o tema principal de uma das últimas publicações do CEDEFOP – «As qualiﬁcações certas para os trabalhadores
sénior»2, que estuda o modo como as
qualiﬁcações dos trabalhadores se vão
tornando desadequadas às exigências do
1

Preﬁro esta expressão a «trabalhadores idosos»

2

Tradução livre de «The right skills for silver workers» http://
www.cedefop.europa.eu/EN/publications/17066.aspx
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seu posto de trabalho à medida que aqueles envelhecem, apresentando igualmente sugestões para ultrapassar o problema.
Os assuntos abordados incluem:
• De que modo as várias formas de
«desadequação» de qualiﬁcações
estão relacionadas com os salários,
satisfação laboral, carreiras proﬁssionais e saúde?
• Serão os trabalhadores em diferentes idades afectados por diferentes
tipos de «desadequação»?
• Será que, e como pode, a formação
proﬁssional ajudar os «trabalhadores sénior» a lidarem com os problemas da «desadequação»?
• De que forma as condições de trabalho afectam a adequação entre qualiﬁcações e empregos?

Associado a esta temática surge um outro
tema de relevo para o mercado de trabalho
europeu: a orientação proﬁssional para
os trabalhadores sénior, recentemente
objecto de um workshop também organizado pelo CEDEFOP3.
À medida que a população activa
envelhece, torna-se fundamental empregar pessoas dos segmentos mais
idosos da população. As alterações demográficas a isso obrigam, mas há outras razões bastante válidas para o fazer como, por exemplo, o manancial de
know-how e de experiência acumulados
e a importância de os «passar» aos jovens prestes a entrar no mercado de trabalho de modo a facilitar-lhes a transição para a vida activa, enquanto por seu
turno os jovens «passam» para os trabalhadores sénior a sua natural predisposição para o novo, para a inovação,
para a mudança. Este intercâmbio será
sem dúvida a chamada win-win situa3

30 de Setembro e 1 de Outubro 2010: http://www.cedefop.
europa.eu/EN/news/16775.aspx
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tion – e.g. a situação em que todas as
partes têm muito a ganhar.
Há, portanto, mudanças a levar a cabo,
não só nos serviços de orientação profissional (quase sempre pensados para
os jovens estudantes) que devem obrigatoriamente adaptar-se às novas exigências do mercado de trabalho e dos

indivíduos, mas
também na mentalidade dos empregadores
que devem trabalhar em conjunto com
os serviços de orientação/aconselhamento de modo a tirarem o melhor partido das capacidades, qualificações e experiências dos trabalhadores (seniores
e juniores).
O Encontro atrás referido teve como objectivo identiﬁcar o modo mais eﬁcaz de oferecer orientação e aconselhamento proﬁssional aos trabalhadores sénior, que
actualmente constituem uma percentagem cada vez mais importante da mão-de-obra.

O debate sobre os resultados da pesquisa
apresentada no workshop revelou que:
• é necessário um estudo aprofundado da informação existente de
modo a concluir se, e até que ponto,
a formação proﬁssional ajuda verdadeiramente a prolongar as carreiras
proﬁssionais;
• são necessários mais estudos comparativos a nível da União Europeia
por forma a se obter uma base de
trabalho bem fundamentada com
vista à acção a nível europeu;
• o reconhecimento das qualiﬁcações
para trabalhadores sénior requer a criação de sistemas
de validação;
• a pesquisa multidisciplinar sobre as necessidades de orientação
para trabalhadores sénior deve ser tida em
conta aquando da criação de políticas;
• os empregadores – apesar de reconhecerem
as pressões demográﬁcas, ainda relutantes
em empregar trabalhadores mais idosos – necessitam de ser envolvidos na oferta de opções
de orientação para trabalhadores sénior nas
suas empresas;
• as necessidades particulares
dos trabalhadores sénior irão
provocar um aumento da procura de serviços de orientação e
aconselhamento. Essa situação
terá, evidentemente, repercussões na educação e formação
proﬁssional contínua dos orientadores/conselheiros.
Estas são apenas algumas das conclusões mais signiﬁcativas deste Encontro.
Em 2011, o CEDEFOP publicará uma compilação dos trabalhos apresentados neste
workshop. Também em 2011 o CEDEFOP
lançará um estudo a nível europeu sobre
orientação para a gestão de um envelhecimento activo.
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TENDÊNCIA 1
APRENDIZAGEM INFORMAL 2.0
A web 2.0 tem aberto novas formas para
a disseminação e democratização da
aprendizagem, sendo possível integrar
continuamente novos conhecimentos.
Uma das novas tendências identiﬁcadas no projecto europeu
«MedienCommunity 2.0» é
a microaprendizagem em
comunidades em linha,
utilizando os meios de comunicação e apoiada pelas
novas tecnologias como a
Web 2.0 e o software social.
Os autores do estudo deﬁnem a microaprendizagem como uma «inovação
pragmática» no âmbito da
aprendizagem ao longo da
vida pela sua capacidade
de suportar uma aprendizagem ﬂexível que pode
ser facilmente integrada
nas actividades quotidia-

nas, permitindo alcançar objectivos e satisfazer necessidades individuais de aprendizagem.
Os investigadores defendem que a microaprendizagem pode impulsionar a aprendizagem ao longo da vida ao colmatar a distância que separa a aprendizagem formal da informal. Com o efeito de melhoria da Web 2.0 é proporcionada uma resposta viável para os
modelos dinâmicos e multitarefa de aprendizagem e de trabalho actuais. A microaprendizagem, vinculada à aprendizagem formal e integrada nas comunidades
em linha, tem potencial
para apoiar o desenvolvimento proﬁssional contínuo. Com efeito, esta é
uma das actuais prioridades da política de formação do governo britânico.
CONSULTAR ESTUDO EM:
http://www.elearningpa
pers.eu/index.php?p
age=doc&doc_id=170
06&doclng=16
SABER MAIS sobre a política de desenvolvimento de competências
do governo britânico em http://www.elearnmag.org/subpage.cfm?section=opini
on&article=149-1
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TENDÊNCIA 2
APLICAÇÕES DO FACEBOOK PARA
E-LEARNING
A diversidade de aplicações do Facebook não pára de crescer e a aprendizagem não é excepção. Muitos estudantes, professores e formadores já
estão a utilizar a plataforma da rede
social não só para anunciarem eventos de formação, mas também como
apoio nas actividades pedagógicas.
Aqui ﬁcam alguns exemplos das funcionalidades que podem ser usadas
para melhorar a aprendizagem:
Books iRead: Partilhe os livros que
está a ler e saiba o que os outros pensam dos livros.
Flashcards: Crie no Facebook ﬂash cards
que o ajudem a estudar.
Rate My Professors: Saiba o que os outros estudantes pensam dos professores
antes de se inscrever na disciplina.
BookTag: Esta aplicação é adequada tanto para partilhar e emprestar livros como
para criar questionários para estudar.
DoResearch4me: Esta aplicação torna fácil recolher informação, utilizando o tema
do seu trabalho ou tese como chave da
sua pesquisa.
Mathematical Formulas: Distribua fórmulas, soluções e outros conteúdos com
esta aplicação.
SlideShare: Crie apresentações para enviar a estudantes com esta aplicação de
slideshow.
SAIBA MAIS EM http://www.interactyx.
com/blog/facebook-apps-for-elearning

TENDÊNCIA 3: APRENDER NO IPAD
Elliot Masie já anda a experimentar formas de utilizar o iPad como ferramenta
de aprendizagem. Uma das experiências
que relata é a da «aprendizagem espontânea». Numa noite, juntou a família, apontou o iPad para o céu com a aplicação «Sky
Walk» ligada e durante o serão gerou-se
uma sessão de formação sobre conhecimentos básicos de astronomia. A aplicação permite identiﬁcar as estrelas e planetas, a sua intensidade de brilho e o seu
historial. Ou seja, a aprendizagem não foi
só instantânea como também contextual.
Uma das sugestões avançadas por Masie


é, por exemplo, durante um concerto, para
quem possua um iPad, ser possível puxar
informação sobre os compositores, o historial das composições, ao mesmo tempo
que se desfruta a música.
Para construir aplicações e sítios web
para o iPad experimente usar o iWebkit
(http://iwebkit.net) e o HTML 5 (http://
www.apple.com/html5/).

TENDÊNCIA 4
MEET: BUSINESS GAME
Um promotor italiano, I. I. S. L. Luzzatti
lidera um projecto europeu que pretende desenvolver um Business Game para
contextos inovadores de formação e
transferi-lo do ensino superior para os níveis 4-5 do Quadro Europeu de Qualiﬁcações (QEQ). O projecto MEET pretende incentivar o desenvolvimento de soluções
pedagógicas baseadas nas TIC, com ferramentas focadas no formando e numa

metodologia criada para solucionar
problemas reais.
O uso modelos de formação onde as
competências podem ser adquiridas
em diferentes contextos de formação (escolas, local de trabalho, auto-aprendizagem e requaliﬁcação) são
os requisitos das abordagens didácticas de base laboratorial. Estas visam
reformular os currículos e os programas formativos de forma a permitir
uma orientação para os resultados de
aprendizagem e, deste modo, espera-se contribuir para a concepção dos
produtos formativos segundo os princípios do EQARF.
PARA MAIS INFORMAÇÃO: http://www.luzzattigramsci.it/
http://www.apmp.pt/newsletter/click.
php?cod=1226&varstring

TENDÊNCIA 5
MULTIMÉDIA E AS NOV@S SKILLS
As metodologias da educação e formação
de adultos são cada vez mais criativas e
interactivas. A este propósito veja-se o
novo projecto promovido pela APMP – Associação para a Promoção do Multimédia
e da Sociedade Digital, no âmbito do Programa Leonardo da Vinci, Transferência de
Inovação, «New Skills for Women (Re) integration in the labour market».
O projecto tem como objectivo a transferência de metodologias inovadoras de
formação para melhorar a orientação e a
formação proﬁssional na Europa das mulheres que regressam ao mercado de trabalho/auto-emprego após um
hiato na sua carreira.
Aqui, o desenvolvimento sustentável da sociedade digital promove-se através da rede social
interactiva, da transferência de
informação educacional para
a igualdade de oportunidades,
do acesso ao conhecimento por
meio da integração das TIC e de
abordagens ﬂexíveis, com uso
à multimédia na educação de
adultos.
PARA MAIS INFORMAÇÃO:
http://www.apmp.pt/

HUGO FERNANDES LOURENÇO
Jornalista
PLINFO, Informação Lda.
Fotos:
GONÇALO RODRIGUES
HUGO FERNANDES LOURENÇO

PORTUGAL: CAMPEÃO
EUROPEU DAS PROFISSÕES
A habilidade, força e determinação dos jovens proﬁssionais
portugueses que participaram na 2.ª edição do EuroSkills – o
Campeonato Europeu das Proﬁssões – realizado em Lisboa,
entre 9 e 11 de Dezembro de 2010, elevaram o nome de Portugal, que se consagrou vencedor da competição com doze
medalhas de ouro (dez individuais e duas de equipa), treze
de prata (doze individuais e uma de equipa) e onze de bronze
(dez individuais e uma de equipa)

O relógio marcava as 9 horas. Estavam
abertos ao público os pavilhões da FIL –
Feira Internacional de Lisboa (ver caixa
1), que acolheu mais um grande evento
realizado em Portugal: o EuroSkills Lisboa 2010. Uma iniciativa organizada pelo
Instituto de Emprego e Formação Proﬁssional (IEFP, IP) em conjunto com a European Skills Promotion Organization
(ESPO, Organização Europeia de Promoção de Competências).
Junto ao recinto concentravam-se milhares de visitantes. Vieram de todo o
país, e além-fronteiras, propositadamente para participar na iniciativa. Na
maioria jovens do ensino básico e secundário, mas também formadores, empresários, familiares e amigos dos participantes, entre outros.
O ambiente vivido era o típico de uma visita de estudo – daquelas que já todos
experienciámos – com muita brincadeira
e alguns disparates, fruto e característica do que representa, aﬁnal, ser jovem e
livre de preocupações. A expectativa imperava entre os visitantes. Da parte dos
alunos, porque esta era uma oportunidade para conhecer, no terreno, um pouco

mais sobre o mundo das proﬁssões. «Neste momento estou a tirar um curso, mas vim
para conhecer um pouco melhor outras proﬁssões como a electricidade, área que gostava de seguir», diz Jorge Gomes. Vontade partilhada com Diogo Mendes, que
FIL: UM RECINTO MODERNO
veio em visita de estudo de uma escola
de Cascais: «Já tenho mais ou menos a
referência do que quero seguir, vim cá só
Criado propositadamente para servir
para aprofundar. Acho que este evento é
de novas instalações da Feira Internacional de Lisboa, o recinto onde se
importante para escolher o que quero serealizou recentemente o EuroSkills foi
guir no futuro.»
usado pela primeira vez na Expo’98.
Os professores, por sua vez, tinham em
Uma obra que resulta do projecto da
mente a preocupação de motivar os seus
autoria dos arquitectos A. Barreiros
estudantes para a importância do evenFerreira e A. França Dória.
to. «Achámos, em termos de projecto
Este é actualmente o maior e mais
educativo, que seria interessante para
moderno espaço dedicado a feiras em
melhorarem os conhecimentos relatiPortugal, contando com uma posição
vamente às opções no mercado de trageoestratégica única uma vez que se
balho. E pela vertente competitiva que
encontra a 10 minutos do aeroporto e
também é interessante para que eles
a 3 minutos da plataforma multimodal
percebam que há objectivos a cumprir e
de transportes urbanos e interurbanos (autocarros, táxis, metro, barcos
níveis de desempenho diferentes para
e comboios).
serem recompensados», explica Luís CaAnualmente, são aqui realizados cerliche, professor de Educação Física na
ca de 40 eventos das mais diversas
Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos de Louáreas. Uma realidade que resulta das
rosa. Na expectativa estavam também
características únicas deste recinos familiares e amigos, que viajaram mito, composto por uma área global de
lhares de quilómetros para apoiarem os
100 000 m2.
seus concorrentes.
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CONSTRUIR O FUTURO
Já no interior, e ultimados os preparativos de
organização num espaço composto por uma
área global de 100 000 m2, a tensão e o nervosismo, mas também a conﬁança e a garra,
espelhavam-se nas caras dos concorrentes.
Aﬁnal, não é todos os dias que estes jovens
– cerca de 500 oriundos de 27 países – têm
a oportunidade de mostrar as suas habilidades e de verem reconhecido o trabalho e o
esforço de uma vida de estudo e dedicação.
As provas disputaram-se em três pavilhões e estavam organizadas em seis categorias: Tecnologia de Engenharia e Fabrico, Construção Civil, Transportes e
Logística, Serviços Pessoais e à Comunidade, Artes Criativas e Moda e Tecnologias
de Informação e Comunicação. Estas categorias foram depois agrupadas de acordo com a área de actividade e colocadas
lado a lado no mesmo pavilhão. O primeiro
ﬁcou destinado à área de Construção Civil
e Obras Públicas, e lá se podiam encontrar
proﬁssionais de todas as áreas, das mais
tradicionais, como calceteiro, canalizador,
carpinteiro, electricista ou marceneiro, às
mais recentes, como instalador de gesso cartonado, operador de máquinas de
transformação de madeira ou técnico de
refrigeração.
Caminhando até ao segundo pavilhão
encontravam-se as provas relacionadas
com Tecnologias de Informação e Comunicação – como especialistas Cisco, Graphic Designer e Web –, mas também com

EuroSkills Lisboa 2010 ›› Entrada da FIL
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Produção e Engenharia (soldador, técnico
CAD, Electrónica, Mecatrónica Industrial
ou Robótica) e Transportes & Logística
(condutor de veículos pesados e técnicos
de motociclos, entre outras).
No último, era possível assistir às competições nas áreas de Serviços Sociais &
Pessoais (cozinheiro, recepcionista de hotel, supervisor dos serviços de limpeza...)
e Artes Criativas & Moda (cabeleireiro, estilista, ﬂorista e joalheiro...).
Cada uma das provas, com participantes
e jurados de vários países, teve os seus
contornos e objectivos especíﬁcos, quantitativos e qualitativos, mas a mestria foi
avaliada de forma transversal.

DURANTE AS PROVAS
Apesar de não ser permitida a interacção
entre os visitantes e os jovens em competição, não foram poucas as vezes que pequenos grupos se reuniam em torno deste ou daquele concorrente para o apoiar,
clamando pelo seu nome ou pelo seu país
de origem. Um ambiente de festa que se
manteve durante todo o EuroSkills, mas
que não perturbou a concentração dos
que estavam em prova. «Não tenho grande noção se veio muita gente ou não, porque quando estou a trabalhar tenho de me
abstrair disso tudo», aﬁrma Nuno Simões,
de 20 anos, que concorreu na categoria de
Técnico de Controle Industrial, acrescentando que é importante que outros jovens
visitem a iniciativa: «É bom virem aqui

NÚMEROS DO EUROSKILLS
LISBOA 2010
27 países
52 proﬁssões a concurso
500 concorrentes
800 jurados, peritos e observadores
9000 horas de competição
50 000 m2 de área de competição
2000 pessoas envolvidas na organização
50 000 visitantes

para verem como é na prática cada uma
das proﬁssões e decidirem o que querem
no futuro.»
«A manhã de hoje até está a correr bem.
Ontem é que foi um bocado complicado.
Foram os nervos do primeiro dia e não só...
Enganei-me em umas medidas, depois
não deu para voltar atrás porque não podia perder tempo, mas hoje já está a correr
melhor», conta. Relativamente ao evento
em si, o formando do Centro de Formação
Proﬁssional Metalúrgica e Metalomecânica (CENFIM) faz uma avaliação muito positiva: «A organização está espectacular.
É uma boa demonstração do melhor que
cada país tem.»
Já Sónia Medeiros, de 20 anos, formanda
da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, que participa na iniciativa pela primeira vez enquanto Operadora de Limpeza,
mostrava-se bastante conﬁante no resul-
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tado dado o excelente desenrolar da sua
prova. «Está a correr bastante bem e estamos bastante conﬁantes. Nós temos de
fazer a limpeza do quarto e do autocarro
e tudo tem a sua técnica. Avaliam a forma
como fazemos as camas, limpamos a casa
de banho, se utilizamos métodos ecológicos ou não, se andamos cheias de equipamentos...» Uma conﬁança partilhada com
a equipa de técnicos de serviços pessoais, constituída por Luís Ribeiro e Alexandre Marques, da Escola Superior de Enfermagem de Viseu. «É a primeira vez que
esta área entra em prova. O objectivo é
prestar cuidados de conforto em ambiente hospitalar e domiciliário, na área de enfermagem. E estamos conﬁantes de que
vamos ganhar.»

APROXIMAR JOVENS E MERCADO
DE TRABALHO
Habituado a estas lides, até porque já participou noutras edições, Carlos Vidinha,
especialista em Marcenaria, confessa que
vai sentir saudades de todo este espírito.
«Esta é a minha última oportunidade de
poder participar, então estou a aproveitar
ao máximo. Aqui aprende-se sempre coisas e novos métodos de trabalho através
de outros participantes, o que ajuda a nossa técnica a evoluir. E no ﬁnal da competição somos todos amigos...»
Na opinião do jovem açoriano, que trabalha há quatro anos como independente,

«é exactamente deste tipo de proﬁssionais que Portugal precisa». «São estas
proﬁssões, em que pouca gente trabalha,
que levam o nosso país para a frente e,
por isso, este evento é essencial.» Uma
importância apreendida pelos visitantes,
que saíram do EuroSkills com vontade de
enveredar pela formação proﬁssional.
«Estou a gostar muito. Em princípio vou
inscrever-me num curso proﬁssional de

mecatrónica», exclamava, de forma entusiasta, Fábio Gonçalves, de 16 anos.
Pensada para aproximar os jovens do
mundo do trabalho e desmistiﬁcar alguns conceitos associados a determinadas proﬁssões, a organização colocou também à disposição dos visitantes
uma zona no pavilhão 3 – a Try-a-Skill
Zone – exclusivamente dedicada à experimentação de proﬁssões. Aqui era pos-

EVENTOS PARALELOS
Durante os três dias de evento realizaram-se, paralelamente à competição, inúmeros eventos, entre
eles 20 conferências e seminários onde se debateu e aprofundou o futuro do ensino proﬁssional na
União Europeia. Deste destaca-se o debate de abertura, sob o tema «Elevar o perﬁl da Educação e da Formação Proﬁssional», que contou com a participação de Roberto Carneiro, docente da Universidade Católica Portuguesa e consultor de diversas instituições no Mundo. Na sua apresentação, intitulada «Percepções do emprego dos jovens e da formação em ambiente de crise», o professor começou por explanar
a sua percepção sobre as principais alterações no Mundo como o envelhecimento da Europa, os ﬂuxos
migratórios, a crise económica e o desemprego jovem. Especiﬁcamente neste último ponto, Roberto
Carneiro enfatizou que «quanto mais qualiﬁcações os jovens têm», mais facilmente conseguem «mais
e melhor emprego», considerando que o nível de qualiﬁcação é muitas vezes determinante neste combate, especiﬁcamente através da criação do próprio emprego.
Combater o desemprego
Também para combater as elevadas taxas de desemprego dos jovens nos países da europeus deixou
ainda um conjunto de medidas. Entre elas a necessidade de fomentar estratégias de divulgação para os
jovens mais desfavorecidos, o auxílio na procura activa de trabalho, subsídios de apoio ao emprego e incentivos ﬁscais para as empresas, programas de treino e, por ﬁm, uma aposta na educação e formação
proﬁssional, uma vez que os retornos são actualmente maiores. «Em termos de educação proﬁssional,
penso que o grande desaﬁo é que os sistemas se abram cada vez mais, que se acabe esta educação
geral para os mais avançados, mas ricos e socioeconomicamente mais favorecidos, e a educação vocacional para os mais débeis, para os menos qualiﬁcados, para os membros de famílias mais desfavorecidas, etc. Acho que esta divisão não interessa, a Europa tem que ser inclusiva. Tem que haver igualdade
de oportunidade para todos e eu acho que devem convergir estas duas vias gradualmente», aﬁrmou,
acrescentando que actualmente existem em Portugal «50 mil licenciados que não têm emprego», enquanto continua a haver uma escassez de técnicos como «electricistas, canalizadores...».
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PROFISSÕES
Cabeleireiro
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Artes Criativas e Moda

Tecnologias de
Informação
e Comunicação

Tecnologias de
Engenharia e Fabrico

Construção Civil

Serviços Pessoais
e à Comunidade
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MEDALHAS
ENTIDADE

INDIVIDUAL

Daniela Patrícia Santos Marques

CT/FP Coimbra

Ouro + Excelência

Sapateiro

Liliana Lopes

CFPIMM

Bronze

Design Moda

Mónica Sofia da Fonseca Águas Gonçalves

CIVEC

Ouro + Excelência

Modelista

Leandro Rafael da Silva Costa

CIVEC

Ouro + Excelência

Canteiro

Saúl Cristino da Silva

Esc. Sec, e
Profissional da Batalha

Excelência

Joalheiro

Rodolfo Alexandre Rodrigues Santos

CINDOR

Prata + Excelência

Gestor de Projecto

João Miguel Comenda Lopes

CESAE

Excelência

Especialista Cisco

Rafael Filipe Almeida Roque

R. A. Açores

Ouro + Excelência

Especialista Microsoft

Helder Rodrigo Soares Pinto

CESAE

Bronze + Excelência

Especialista
Open Source

Cláudio Alexandre Ladeiras Prates

CT/FP Évora

Prata + Excelência

Designer Web

Fábio José Azevedo

CT/FP Porto

Ouro + Excelência

Designer Gráfico

Carlos Ferreira

CT/FP Amadora

Prata + Excelência

Técnico de Impressão
OFF SET

Leandro Miguel Batista Loureiro

CT/FP Coimbra

Prata + Excelência

Fresador CNC

Cláudio Miguel Gomes da Costa

CENFIM

Prata + Excelência

Técnico de controlo
Industrial

Nuno Miguel Barreira Antunes Martins Simões

CENFIM

Prata + Excelência

Soldador

Jairo José Zabelo Carrasco

SOLISFORM

Ouro + Excelência +
The best of nation

Técnico de Máquinas
Tradicionais

Enio Luciano Capelo Garanito

R. A. Madeira

Ouro + Excelência

Técnico de CAD

Ricardo Manuel Couto Nogueira

CENFIM

Prata + Excelência

Técnico de
Electrónica

Carlos Filipe Vitória Reis

CINEL

Prata + Excelência

José Manuel Gonçalves Araújo

CINEL

Prata + Excelência

Desenhador
Paisagista

Diogo Branco Neves Soares Gomes

C. M. Lisboa

Prata + Excelência

Canalizador

Pedro Rafael Baptista Mendes

R. A. Madeira

Electricista

Diogo Botelho Freitas

R. A. Madeira

Técnico de Frio

André Roberto

CT/FP Castelo Branco

Ouro + Excelência

Pedreiro

Paulo Sérgio Olim Pires

R. A. Madeira

Bronze + Excelência

Pavimentador de
Arruamentos

Vitor Silva Ribeiro

Empresa Mota-Engil

Bronze

Tiago Simão

Empresa Mota-Engil

Bronze

Carpinteiro de Limpos

Carlos Alexandre Cordeiro Vidinha

R. A. Açores

Bronze + Excelência

Marceneiro

Joel Jorge Francisco Martins

CR/FP Braça

Bronze + Excelência

Op. Máquinas
de Madeira

Elisabete Beatriz Martins Pinto

CFPIMM

Excelência

Prata + Excelência

Filipe Pombo

CENFIC

Bronze

Raphael Oliveira Prata

CENFIC

Bronze

Técnico de
Mecatrónica Auto

David José da Cruz Simões

CEPRA

Excelência

Técnico de
Motociclos

David Manuel Nunes Manita

CEPRA

Bronze + Excelência

Cuidados Pessoais
(Enfermagem)

Alexandre Miguel de Almeida Marques

Instituto Polit. Viseu

Ouro + Excelência

Luís Carlos Costa Teixeira Ribeiro

Instituto Polit. Viseu

Ouro + Excelência

Instalador de
Divisórias

Transportes e Logística

CONCORRENTE
NOME

Cozinheiro

Miléne Sofia Gonçalves Nobre

Turismo de Portugal

Excelência

Empregado
de mesa

Paulo Lourosa Simões

Turismo de Portugal

Excelência

Recepcionista de Hotel

Wilson Barbosa Silva

R. A. Açores

Prata + Excelência

EQUIPA

Prata + Excelência

Ouro + Excelência

Bronze + Excelência

CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO
Muita música, cor e alegria num espectáculo que teve um desfecho verdadeiramente épico, como já é natural nos eventos realizados a nível europeu. Foi assim a
cerimónia de encerramento do EuroSkills
Lisboa 2010, que contou a presença de altos representantes de várias instituições,
dos participantes de todas as comitivas e
também dos seus apoiantes.
«Nestes três dias, o melhor que há de formação proﬁssional na Europa esteve aqui,
em Lisboa. Tivemos aqui um grande evento. Um evento importantíssimo para o país
e onde Portugal obteve, pela primeira vez,
uma classiﬁcação acima de 500 pontos, o
que representa uma avaliação qualitativa

DIVULGAÇÃO
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sível trabalhar com vidro, barro ou cerâmica, pintar, criar peças de vestuário e
deliciar-se com a construção de obras
de chocolate, entre muitas outras. Além
desta zona, cada uma das proﬁssões
em competição teve também uma área
adjacente destinada à informação e experimentação por parte dos visitantes.
A coordenação destes espaços esteve a
cargo das empresas patrocinadoras, que
assumiram o seu acompanhamento técnico e pedagógico. Aos visitantes esteve
ainda reservado um Parque de Ciência e
Tecnologia, que proporcionou a hipótese
de, por um dia, assumirem a função de
cientistas, apresentadores de televisão
e operadores de câmara, entre outras
áreas tão diversas como os têxteis, os
transportes e a saúde.

Parque da Ciência

de excelente», aﬁrmou Francisco Madelino, presidente do IEFP. Salientou ainda o
trabalho de toda a organização, onde se
incluíram, pela primeira vez, 250 voluntários .
Jos de Goey, presidente da ESPO, começou por enaltecer a organização do evento e agradeceu a Francisco Madelino que,
«desde a primeira hora se interessou e
contribuiu para o sucesso do EuroSkills
e sem o qual não teria sido possível realizar esta segunda edição». Depois congratulou competidores, especialistas, delegados e líderes de equipa pelo trabalho
desenvolvido durante as provas. Por ﬁm,
anunciou a criação de um passaporte, em
conjunto com a União Europeia, que re-

conhece a experiência dos participantes
nestas competições.
Seguiu-se o momento mais esperado por
todos: a entrega das medalhas que revelaram os melhores em cada competição. Um
momento que levou ao rubro os presentes
à medida que os nomes foram sendo revelados. «Estou muito contente, não estava à
espera de receber a medalha de ouro», exclamou Rafael Roque, Especialista Cisco da
Escola de Novas Tecnologias dos Açores. Felicidade partilhada com Ryan Sheridan, Técnico de CAD do Reino Unido: «Sem palavras,
mesmo. Agora vou ligar para casa e dar uma
grande notícia. A competição correu bem,
tive alguns problemas mas consegui ultrapassá-los. Incrível.»
CONCURSO FOTOGRÁFICO
SOBRE PROFISSÕES
Nos meses que antecederam o evento, o IEFP, IP levou a cabo um concurso
de fotograﬁa sobre proﬁssões cujo objectivo era fomentar a criatividade e imaginação nos jovens. Uma acção que foi
desenvolvida, de Agosto a Novembro, em
parceria com o portal Olhares.com e que
atribuiu equipamentos fotográﬁcos às fotos premiadas. André Viegas, com o trabalho intitulado «Sapateiro de Alfama»,
Joaquim Garcia («Armas com luvas brancas») e Marcos Oliveira («...dia...») foram
os grandes vencedores, tendo cada um levado para casa uma máquina fotográﬁca
Samsung EX1.

Francisco Madelino e Jos de Goey com a melhor participante do Encontro
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«Foi espectacular. Foi um evento em
Portugal completamente louco», aﬁrmou,
em euforia, a portuguesa de 23 anos,
Daniela Marques, distinguida como a melhor cabeleireira.
Já Leandro Costa e Mónica Gonçalves, medalhados com Ouro pela prestação nas provas
de design moda e modelista, salientaram
a importância da distinção, principalmente «porque as equipas eram muito boas».
«Havia aquele medo, mas correu tudo bem.
Estou emocionada», aﬁrmou a jovem de 21
anos do Centro de Formação Proﬁssional da
Indústria de Vestuário. «Foi o reconhecimento de muito sacrifício, muito o treino e esta
organização está espectacular! Agora espero mais abertura do mercado trabalho para
prosseguir com a minha carreira», sublinhou Nuno Martins, que levou para a casa a
medalha de prata pelo seu desempenho enquanto Técnico de Controlo Industrial.
«Estou orgulhoso por todos eles, por todos nós. Eles provaram que conseguem
ser tão bons ou melhores que os outros
concorrentes do resto da Europa e isso é
a verdadeira recompensa do nosso trabalho», disse Carlos Pimenta, Técnico Formador do Centro de Formação Proﬁssional
de Rio Meão. «Foi uma competição muito
renhida, muito exigente e o erro mais pequeno determinou quem perdeu e quem
venceu», considerou Christian Craues, um
dos jurados na competição.
O EuroSkills segue agora para Spa-Francorchamps, na Bélgica, onde se espera
mais uma grande festa das proﬁssões.

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO JOVEM
Uma das novidades do Campeonato Europeu das Proﬁssões – EuroSkills Lisboa 2010 foi a participação
de cerca de 250 voluntários, com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos, na organização e
animação do encontro. Uma iniciativa que resultou da parceria estabelecida entre o Instituto do Emprego e Formação Proﬁssional e o Instituto Português da Juventude, no âmbito do Programa de Voluntariado Jovem. Como recompensa, cada um recebeu um seguro de acidentes pessoais, uma bolsa
de participação diária no valor de 15 euros e um certiﬁcado de participação.

Voluntariado Jovem

Espectáculo na cerimónia de encerramento

ERRATA
Na última edição da Formar (n.º 73/2010) no artigo
«O Impacto dos Campeonatos das Proﬁssões – a
Perspectiva dos Concorrentes e dos Jurados», pág.
32, por lapso a foto publicada do Ricardo Nogueira não
corresponde ao próprio. Pelo facto, pedimos desculpas
ao Ricardo Nogueira.
Ainda nesta edição, na pág. 62, no Cluster 1000, onde
está (1062) Costureira, deve ler-se «(1062) Modelista».
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