
Comissão Europeia - Comunicado de imprensa

Semana Europeia da Formação Profissional: «EFP para a transição
ecológica e digital»

Bruxelas, 6 de novembro de 2020

A Semana Europeia da Formação Profissional 2020 realizar-se-á digitalmente em toda a União
Europeia, de 9 a 13 de novembro de 2020. É organizada pela Comissão Europeia em parceria com o
Ministério Federal da Educação e Investigação da Alemanha, no âmbito da presidência alemã do
Conselho da UE. Esta quinta edição incentiva as pessoas de todas as idades a descobrir os seus
talentos e a desenvolver as suas competências de acordo com as necessidades do mercado de
trabalho, através do ensino e da formação profissionais (EFP), um setor importante para a
recuperação económica e social no contexto da crise de COVID-19.

A edição de 2020 centrar-se-á no EFP (nível pós-secundário superior) e nas competências de EFP
para a transição ecológica e digital. A promoção de plataformas digitais de aprendizagem, a criação
de uma cultura de formação contínua e ao longo da vida e a implementação de estruturas de EFP
sustentáveis são questões fundamentais para a Comissão e para a presidência alemã.

Nicolas Schmit, comissário do Emprego e Direitos Sociais, declarou: «Os mercados de trabalho
necessitam de mentes criativas e de competências para dominar a transição digital e ecológica. O
que o Ensino e a Formação Profissionais (EFP) faz é formar talentos. Talentos que podem fazer uma
carreira nas nossas sociedades e contribuir para as nossas economias. Nunca foi tão importante para
os prestadores de EFP, as empresas, os sindicatos, os governos e outros parceiros criar as
competências necessárias para a aprendizagem ao longo da vida. Estou convencido de que o EFP
pode desempenhar um papel crucial na recuperação.»

«A educação e a formação profissionais de excelência desempenham um papel significativo tanto na
Alemanha como na Europa para que possamos continuar a assegurar a nossa prosperidade no
futuro», destaca Anja Karliczek, ministra federal alemã da Educação e Investigação. «Queremos
reforçar a cooperação no domínio do EFP na Europa, incentivar a aprendizagem mútua e preparar o
EFP para o futuro. Tomámos as primeiras medidas para alcançar este objetivo na reunião informal
dos ministros da Educação, em Osnabrück, juntamente com os Estados-Membros da UE, a Comissão
Europeia e os parceiros sociais europeus. Congratulo-me com o facto de hoje estamos a abrir a
Semana Europeia da Formação Profissional. O evento deste ano foi organizado pela Comissão
Europeia em cooperação com o meu ministério, o Ministério Federal da Educação alemão. Queremos
aproveitar ao máximo esta oportunidade para chamar a atenção para os benefícios do ensino e da
formação profissionais na Europa.»

No âmbito da Semana Europeia da Formação Profissional 2020, as organizações locais, regionais e
nacionais da UE e de outros países acolhem eventos e atividades virtuais, salientando os benefícios
do EFP e o seu papel crucial na aprendizagem ao longo da vida. Proporcionam aos jovens
aprendentes as competências iniciais de que necessitam para a realização de uma carreira e criam os
meios para que os adultos tirem partido das competências existentes, melhorando-as, e
desenvolvam novas competências ao longo da vida. Mais de 781 eventos e atividades associadas já
foram registados em 38 países, chegando a mais de 1,6 milhões de pessoas.

Embaixadores da Semana Europeia da Formação Profissional e Prémios de Excelência EFP
2020

Este ano, 28 embaixadores, em representação de 25 países, estão a apoiar a campanha da Semana
Europeia da Formação Profissional, fazendo a promoção das competências profissionais. Nomeados
pela Comissão Europeia, são os exemplos vivos dos benefícios do EFP. As suas realizações notáveis
demonstram as vantagens que o EFP pode oferecer não só aos jovens, mas também a quem
considere aproveitar novas oportunidades de aprendizagem.

Contexto
O que é a Semana Europeia da Formação Profissional?

A Semana Europeia da Formação Profissional tem uma periodicidade anual e consta de atividades e

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/ambassadors_pt


eventos em que as organizações locais, regionais ou nacionais apresentam o melhor do ensino e
formação profissionais (EFP) [1] — um setor capaz de dotar todas as pessoas com as competências
necessárias para uma vida pessoal e profissional gratificante. A Semana é acompanhada de uma
campanha de comunicação de vários meses, destinada a promover a divulgação local do EFP.

A iniciativa foi lançada em 2016 pela Comissão Europeia, no contexto da Nova Agenda de
Competências para a Europa, e desde então tem vindo a constituir uma plataforma onde todos os
interessados no EFP, em toda a Europa e não só, podem trocar ideias e boas práticas. O objetivo
geral da Semana é dar a conhecer as várias formas de EFP que podem ajudar os jovens e os adultos
a «descobrir o seu talento» e a preparar-se hoje para a economia europeia do futuro e demonstrar
aos empregadores os enormes benefícios do investimento nos recursos humanos, apoiando a
formação inicial dos jovens, bem como o aperfeiçoamento a requalificação de adultos.

Por que motivo a UE promove o EFP?

A Comissão promove ativamente o ensino e a formação profissionais no âmbito do seu trabalho de
implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, nomeadamente o direito à educação, à
formação e à aprendizagem ao longo da vida. Em 1 de julho de 2020, a Comissão propôs uma
recomendação do Conselho sobre o ensino e a formação profissionais com o objetivo de modernizar
os sistemas de EFP e torná-los mais atrativos e flexíveis e mais adequados à era digital e à transição
ecológica. A presente proposta está incorporada noutras iniciativas da Comissão, como a Agenda
Europeia para as Competências para uma competitividade sustentável, a justiça social e a resiliência
e a Comunicação sobre o apoio ao emprego dos jovens — uma ponte para o emprego na próxima
geração.

A Comissão Europeia apoia igualmente o ensino e a formação profissionais com os fundos europeus.
Além dos fundos da UE para o período de 2021-2027, como o Fundo Social Europeu Mais e o
programa Erasmus, a requalificação e reconversão profissionais são um dos domínios emblemáticos
do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, com 672,5 mil milhões de euros de subvenções e
empréstimos.

Para mais Informações
Sítio Web da Semana Europeia da Formação Profissional 2020

Mapa de eventos da Semana Europeia da Formação Profissional 2020

Sítio Web da Presidência alemã do Conselho da União Europeia 2020

Siga Nicolas Schmit no Twitter

Twitter: #EUVocationalSkills, #DiscoverYourTalen
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Contactos para a imprensa:

Marta WIECZOREK (+32 2 295 81 97)
Flora MATTHAES (+32 2 298 39 51)

Perguntas do público em geral: Europe Direct pelo telefone 00 800 67 89 10 11 ou por e-mail
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