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Edição Nº 3 Maio e Junho 2019 

I - INFORMAÇÕES INTERNACIONAIS 

Manifesto de Viena – 14º Congresso da CES 2019-2023 

Este Manifesto foi redigido no sentido de dar resposta ao 

momento desafiante que a Europa e o movimento sindical 

europeu vivem atualmente. Efetivamente, os efeitos da 

globalização desmedida, da crise económica e 

austeridade, as mudanças económicas e no mercado de 

trabalho em virtude das alterações climáticas, a 

digitalização e a automação, os ataques aos trabalhadores 

aos direitos sindicais e ao Modelo Social Europeu, o aumento das desigualdades dentro e entre 

países, a imigração e os fluxos de mobilidade, que levam muitas vezes à discriminação e à 

exploração - o surgimento de extremismos, nacionalistas, neofascistas e das forças xenófobas 

que ameaçam os direitos humanos e sociais e os valores democráticos da União Europeia em 

risco – aumentam as preocupações com o futuro da Europa e dos trabalhadores europeus. 

 

Publicada a edição de Junho da revista da CES, Workers’ Voice 

Destacamos, nesta edição, a notícia 

relativa ao comentário de Luca Visentini, 

Secretário-geral da Confederação 

Europeia de Sindicatos, a respeito das 

recomendações específicas por país da 

Comissão Europeia: 

 “Apesar de a Comissão parecer extremamente otimista em relação à recuperação do 

investimento e da economia na Europa, existe uma clara mudança nas recomendações de 

política económica a favor do investimento, do diálogo social, da educação e formação e da 

proteção social. Estas alterações são extremamente necessárias, vêm já um pouco atrasadas e 

devem ser continuadas durante os próximos anos ”. 

“Embora sejam necessárias melhorias salariais em diferentes países da UE, as recomendações 

da política económica da UE para incentivar o crescimento salarial na Alemanha e nos Países 

Baixos, para abordar as disparidades salariais entre homens e mulheres na Estónia e noutros 

países e para combater o emprego precário são bem-vindas, devendo ser apoiadas pelo 

https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2019-06/CES-14e%20Congress-Manifesto%20PT.pdf
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Conselho Europeu e implementadas por parte dos Estados membros. ” Recomenda-se que 

Espanha, Portugal e Polónia reduzam a sua excessiva dependência dos contratos de trabalho 

precários.  

Por sua vez, a Secretária Confederal da CES, Liina Carr, afirmou que a CES tem apelado 

repetidamente à UE que proceda à implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e 

congratula-se que este ano as recomendações específicas por país contribuam para o 

progresso social.  

 

Edição de Maio da revista do CEDEFOP Skill set and match 

A edição deste mês foca matérias como: 

- Políticas inovadoras e inspiradoras em matéria de competências: 

a nova ferramenta online do CEDEFOP para comparação de 

competências nos Estados-Membros; 

- O Professor de Sociologia Michael Handel explica como afinar os 

inquéritos sobre competências; 

- As competências para os empregos verdes estão a tornar-se uma 

grande tendência; 

- Emprego em foco: Agricultores e jardineiros; 

- Usar a educação e formação profissional para integrar migrantes na Bélgica. 

 

ÍNDICE EUROPEU DE COMPETÊNCIAS (ESI) 

O índice europeu de competências (ESI) do Cedefop é um indicador 

que mede o desempenho do sistema de competências de um país. 

Pela primeira vez é possível avaliar o desempenho relativo dos 

sistemas de competências dos Estados-Membros da UE e, ao fazê-lo, 

contribuir para o discurso político sobre competências, emprego e 

crescimento. Os países precisam de dotar os seus trabalhadores com 

as qualificações apropriadas para os seus mercados de trabalho; para  

tal, necessitam das políticas apropriadas. O ESI ajuda a compreender 

quais as políticas que funcionam, destacando as tendências que mol- 

https://www.cedefop.europa.eu/files/9138_en.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/3080_en.pdf
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dam os sistemas de competências em toda a UE. Permite a análise de um sistema de 

competências em três áreas diferentes: desenvolvimento de competências, ativação de 

competências e correspondência de competências. O desenvolvimento de competências 

avalia a eficácia do ensino obrigatório e pós-obrigatório. A ativação das mesmas examina a 

transição da educação para o trabalho. Por fim, a correspondência de competências mostra 

até que ponto estas correspondem a uma dada profissão. O relatório apresenta os resultados 

da atualização do ESI 2018 e fornece uma análise aprofundada, incluindo os desempenhos 

individuais dos Estados-Membros. 

 

Simpósio CEDEFOP/OCDE sobre aprendizagem 

A aprendizagem tem um longo histórico de possibilitar a transição dos jovens da educação 

para empregos qualificados. Dependendo do envolvimento profundo do empregador, os 

estágios provaram ser um meio eficaz de garantir que a educação e a formação dos jovens 

estejam alinhadas com as reais necessidades do mercado de trabalho. 

Nos últimos anos, os governos em toda a Europa, bem como a OCDE investiram recursos 

consideráveis na melhoria da aprendizagem, introduzindo e reestruturando estágios para 

alcançar cada vez mais formandos, tanto jovens como adultos. O objetivo tem sido garantir 

uma maior atratividade dos cursos para os formandos, para os empregadores e para a 

sociedade, capacitando os formandos com as qualificações exigidas pelos empregadores, 

contribuindo assim para o bem-estar social e económico (OCDE 2018).  

É oportuno olhar para o futuro da aprendizagem e da formação tendo em conta uma série de 

megatendências externas - como mudanças sociodemográficas, novas tecnologias e novas 

formas de organização do trabalho, tendências na educação e na formação - e considerar de 

que forma afetaram (ou poderão afetar) a conceção e aplicação de abordagens de políticas de 

aprendizagem e de formação. 

Este simpósio conjunto irá decorrer a 7 de Outubro de 2019 e juntará decisores políticos, 

atores no terreno e investigadores de todo o mundo, para juntos debaterem questões, tais 

como a definição de estratégias  com vista a atrair mais formandos para estes percursos. O 

registo para a participação neste evento já se encontra aberto, nos sites daquelas entidades. 

 

 



 
 

4 
 

Nota Informativa CEDEFOP - QUADROS DE QUALIFICAÇÕES NA EUROPA: EVOLUÇÃO 

EM 2018 

Esta nota informativa dá conta dos 39 países Europeus que se 

encontram a desenvolver atualmente 43 quadros nacionais de 

qualificações (QNQs) em diferentes fases de implementação. Alguns 

países estão em fase de revisão, ou já reviram, os seus quadros. Em 

Portugal, o QNQ foi regulamentado em 2009, no âmbito do processo 

de reforma da formação profissional e da criação do Sistema Nacional 

de Qualificações (DL nº396/2007). Este quadro abrange o ensino 

básico, secundário e superior, a formação profissional e os processos 

de reconhecimento, validação e certificação de competências, quer 

obtidas por via não formal quer informal, e está estruturado em 8 

níveis de qualificação que abarcam todas as qualificações atualmente 

produzidas no nosso sistema educativo e formativo. 

 

Resultados TALIS 2018 - Os professores e os dirigentes escolares enquanto aprendentes ao 

longo da vida – Volume I 

A recolha de informações sobre o conteúdo das atividades de desenvolvimento pessoal (ADP) 

contínuo com a participação de professores e diretores de escolas 

pode constituir um manancial de informações valiosas para os 

responsáveis políticos sobre os problemas que os professores 

enfrentam diariamente nas suas escolas e salas de aula. Além 

disso, a identificação de necessidades é crucial, sendo um pré-

requisito para a implementação de um desenvolvimento 

profissional eficaz, uma vez que permite a conceção de 

oportunidades de formação alinhadas com as necessidades dos 

professores. Uma das conclusões interessantes deste relatório  é o 

facto de, em média, os professores relatarem uma participação 

mais frequente nas seguintes atividades de ADP: 

Compreensão do(s) campo(s) da(s) disciplina(s) (76%) e “competências pedagógicas no 

ensino do(s) meu(s) campo(s) da disciplina (73%).  Mais de 90% dos professores relatam 

participar em ações de formação sobre cada um desses tópicos na Letónia, em Xangai (China) 

e no Vietnam. Estes dois tópicos também concentraram a maior percentagem de professores 

no ciclo de 2013 do TALIS. Uma possível explicação para a popularidade destes programas é o 

https://www.cedefop.europa.eu/files/9139_pt.pdf
http://www.cnedu.pt/pt/noticias/internacional/1476-teachers-and-school-leaders-as-lifelong-learners


 
 

5 
 

facto de a formação em APD se encontrar frequentemente associada a reformas de programas 

educativos de grande escala que vieram introduzir mudanças nos conteúdos pedagógicos. 

 

CAREERSNET – 19 e 20 Setembro 2019 

A CareersNet, uma rede de peritos nacionais independentes 

do Cedefop para a orientação ao longo da vida e o 

desenvolvimento de carreiras, reunirá em Roma a 19 e 20 de 

setembro de 2019. O evento será organizado pela Agência 

Nacional de Políticas Ativas do Trabalho da Itália (ANPAL) no 

Ministério do Trabalho e Políticas Sociais. 

Cerca de 40 participantes irão reunir-se, incluindo os principais especialistas nacionais da rede, 

bem como convidados representantes do país anfitrião. 

A reunião discutirá a próxima publicação online do inventário da UE para políticas de 

orientação ao longo da vida. A troca mútua de experiências no que diz respeito à evolução 

nacional atual nos sistemas de orientação nacionais também constituirá uma prioridade. 

Questões a discutir: 
 

- coordenação de orientações ao longo da vida com validação da aprendizagem informal 
e não formal; 

- apoio à aprendizagem de adultos e capacitação local / regional 

- papel das tecnologias digitais no apoio ao desenvolvimento de carreira; 

- transferência e adaptação de práticas e políticas bem-sucedidas. 

 

II - INFORMAÇÕES NACIONAIS 

CNE – Relatório Técnico sobre educação e formação de adultos 

O relatório foi elaborado com o objetivo de apoiar a elaboração de 

uma recomendação sobre educação e formação de adultos, tendo 

sido concebido como um documento de trabalho instrumental para 

apoiar os trabalhos da 3ª Comissão Especializada Permanente e do 

Conselho, designadamente dos Conselheiros Relatores da referida 

recomendação. Neste sentido, apresenta alguns indicadores e dados 

estatísticos de caracterização da população adulta em Portugal e so-  

http://www.cnedu.pt/content/edicoes/estudos_e_relatorios/RELATORIO_TECNICO_EFA.pdf
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bre educação e formação de adultos. Procura ainda dar relevo à diversidade territorial 

nacional, salientando alguns aspetos relativos aos “territórios do interior ” ou a concelhos 

caracterizados por situações extremas, no que às variáveis e indicadores estatísticos diz 

respeito.  

 

8.ª edição do concurso TODOS CONTAM - Candidaturas até 11 de Outubro 

 

Estão abertas, até ao dia 11 de outubro, as 

candidaturas para a 8.ª edição do Concurso Todos 

Contam, que distingue os melhores projetos de 

educação financeira das escolas portuguesas para 

o ano letivo de 2019/2020.  

Esta é uma iniciativa do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros – Banco de Portugal, 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos 

de Pensões – e do Ministério da Educação, através da Direção-Geral da Educação e da Agência 

Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional. 

Pela primeira vez, o Concurso Todos Contam atribuirá um “Prémio Professor”, além dos 

habituais prémios dirigidos às escolas. As candidaturas aos “Prémios Escola” e ao “Prémio 

Professor” devem ser submetidas através do endereço eletrónico concurso@todoscontam.pt. 

Na categoria “Prémios Escola “podem concorrer agrupamentos de escolas, escolas não 

agrupadas, estabelecimentos de ensino particulares e cooperativos e escolas profissionais que 

ministrem a educação pré-escolar e o ensino básico e secundário. 

Na categoria “Prémio Professor” podem concorrer docentes dos estabelecimentos de 

educação e ensino que tenham implementado projetos de educação financeira em anos 

anteriores. 

Para mais informações, aceder a: https://www.todoscontam.pt 

 

 

 

 

 

mailto:concurso@todoscontam.pt
https://www.todoscontam.pt/
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Plano Nacional de Leitura 2027 

O Plano Nacional de Leitura 2027 (PNI 2027) lançou, em 

parceria com a Agência Nacional para a Qualificação e o 

Ensino Profissional (ANQEP) o Programa LER+Qualifica. É 

um Programa de leitura e escrita para adultos que 

frequentam os Centros Qualifica e as escolas a eles 

associadas e que são desafiados a realizar atividades que, 

utilizando linguagens várias, revelem a leitura de livros 

indicados nas listas do PNL2027.  

De facto, este plano justifica-se, uma vez que estudos recentes demonstram que os níveis de 

qualificações dos portugueses continuam a apresentar um défice que tem condicionado o 

desenvolvimento do país. Segundo dados da OCDE (2016), só 33% dos portugueses com 25-34 

anos concluiu o Ensino Secundário, mais de metade da população portuguesa entre os 25-64 

anos tem apenas o 9ºano de escolaridade ou menos e são cerca de 500.000 os adultos que se 

deparam com problemas de analfabetismo ou dificuldades na leitura e na escrita (INE, 2012), 

números que justificam a implementação de uma política específica de literacia junto deste 

público.  Ao mesmo tempo, constata-se que os "Adultos com baixos níveis de proficiência em 

leitura, escrita, cálculo e resolução de problemas (…) enfrentam maior risco de desemprego, 

maior incidência de pobreza e exclusão (…) enquanto os seus filhos enfrentam maior risco de 

apresentarem baixos resultados escolares" (OCDE, 2016). Neste sentido, as entidades 

envolvidas no LER+Qualifica comprometem-se a desenvolver projetos de leitura que 

contribuam para os seguintes objetivos: 

- Formar leitores competentes, autónomos, capazes de avaliar de forma crítica o texto 

lido e de construir hipóteses interpretativas, promovendo o pensamento crítico, numa 

sociedade da informação e do conhecimento; 

- Desenvolver competências de uso social da leitura, essenciais na vida pessoal, familiar, 

profissional e pública, imprescindíveis ao exercício da cidadania e da empregabilidade; 

- Usar a leitura para combater a desinformação, o preconceito e a ignorância, no 

desempenho de uma cidadania ativa, potenciadora de uma transformação individual e 

social. 
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III. DADOS ESTATÍSTICOS 

METAS DO QUADRO ESTRATÉGICO EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO  

Nesta 3ª edição da nossa Newsletter abordaremos a questão das competências dos jovens em  

Leitura, Matemática e Ciências, para a qual foi estabelecido, de acordo com as prioridades 

definidas na Estratégia Europa 2020, o seguinte objetivo: Até 2020 a percentagem de alunos 

de 15 anos com baixos níveis de competência em Leitura, Matemática e Ciências deverá ser 

inferior a 15%.  

 

A meta estabelece-se para alunos de 15 anos, uma vez que, na maior parte dos países, os 

alunos se encontram perto do final da escolaridade obrigatória, altura em que deverão estar 

preparados para enfrentarem os desafios da vida quotidiana e em que deverão conseguir 

mobilizar as suas competências de Leitura, de Matemática e de Ciências na resolução de 

situações relacionadas com o dia-a-dia. De facto, não se pretende que os jovens sejam capazes 

de reproduzir os conhecimentos adquiridos nessas áreas, mas que consigam aplicar esses 

mesmos conhecimentos de forma adequada sempre que se depararem com uma situação em 

que sejam aplicáveis. 
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Matemática 

 

Da análise dos quadros infere-se que quase um quarto dos alunos portugueses continua a 

revelar dificuldades em matemática, o que consideramos bastante grave, dado o forte 

contributo da Matemática para a formação das crianças e jovens. Efetivamente, para além dos 

conteúdos de grande aplicabilidade em todas as áreas científicas e tecnológicas, sociais e 

humanas, económicas, ambientais e estéticas, a matemática traz-nos o desenvolvimento de 

capacidades como formular e resolver problemas, comunicar e raciocinar em Matemática, 

memória, bem como o desenvolvimento do rigor, do espírito crítico e da criatividade. 

Enquanto linguagem, a Matemática é ainda um forte instrumento de interpretação e 

intervenção da realidade. De facto, a capacidade de formular e resolver problemas é uma das 

principais competências exigidas hoje em dia, sendo esta uma das áreas específicas que a 

Matemática trabalha de uma forma sistematizada. Há portanto que investir no ensino desta 

ciência, eventualmente ponderando a utilização de instrumentos e métodos pedagógicos 

diferenciados, que motivem mais os nossos alunos. Os professores devem procurar ir ao 

encontro dos interesses dos seus alunos, como forma de os motivar e estimular a 

aprendizagem desta importante disciplina. 

 
Leitura 

 

Em 2015, os rapazes apresentavam também níveis baixos de competência em Leitura, 

enquanto as raparigas superavam a meta estabelecida. Ora, o domínio da leitura é de extrema 

importância não apenas por si só, mas para as restantes aprendizagens escolares, já que é 

subjacente a todas elas. Um número significativo de alunos apresenta, no entanto, 

dificuldades de aprendizagem específicas (DAE) ao nível da leitura, que interferem com o 

processo global de ensino e aprendizagem, já que a incapacidade de leitura e interpretação de 

enunciados, por exemplo, leva a uma séria dificuldade de resolução de problemas e de 

resposta a perguntas. A leitura está presente em todas as etapas das nossas vidas e em grande 

parte das tarefas que realizamos diariamente. É fundamental que os níveis de competência 

neste domínio aumentem, sob pena de termos no futuro cidadãos incapazes de cumprir aquilo 

que se espera deles, nas mais pequenas tarefas. 

 

Ciências 

 

Esta área de conhecimento visa despertar nos alunos a curiosidade acerca do mundo natural e 

o interesse pela ciência, desenvolver uma compreensão geral e abrangente das principais 

ideias e estruturas explicativas das ciências da Terra e da Vida, bem como dos procedimentos 

da investigação científica e, ainda, questionar o comportamento humano perante o mundo e o 
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impacto da ciência e da tecnologia no nosso ambiente e na cultura em geral.  

 

Enfatizando a relevância da ciência nas questões do dia-a-dia e a sua aplicação na tecnologia, 

sociedade e ambiente, o ensino das Ciências, contextualizado em situações reais e atuais de 

onde podem emergir questões-problema orientadoras das aprendizagens, dá um particular 

contributo no desenvolvimento de áreas de competências como “Raciocínio e resolução de 

problemas”, “Pensamento crítico e pensamento criativo”, “Saber científico, técnico e 

tecnológico” e “Bem-estar, saúde e ambiente”, que contribuem para o esperado no Perfil dos 

Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (ME, 2017). As temáticas abordadas nesta disciplina 

constituem-se, também como um campo privilegiado para o desenvolvimento de trabalho de 

projeto e trabalho colaborativo, permitindo o desenvolvimento de aprendizagens 

interdisciplinares e de competências nas áreas de “Relacionamento interpessoal” e 

“Desenvolvimento e autonomia pessoal” (ME, 2017), ou seja ao nível das chamadas “soft 

skills”, atualmente dos elementos mais valorizados por parte dos empregadores. 

 

O ensino científico contribui em grande medida para a formação de jovens autónomos, com 

autoestima e confiantes nas suas capacidades, respeitadores da autonomia dos outros, ativos, 

intervenientes e capazes de colaborar com os outros; jovens que possuem uma base sólida de 

cultura humanística e científica, com sensibilidade, abertura e espírito crítico, capazes de se 

adaptar às mudanças, de interpretar e analisar a própria realidade e realidades outras, capazes 

de apreciar o mundo da cultura e os valores estéticos; jovens conscientes da importância do 

desenvolvimento saudável do seu corpo, quer no que diz respeito à condição física, quer ao 

controlo emocional. Por fim, jovens atentos também às questões ambientais, tão importantes 

nos dias de hoje e para o futuro. 

 

Como forma de os nossos alunos atingirem melhores níveis de competência nestas disciplinas 

tão importantes, aos professores propõe-se que, para além do desenvolvimento de trabalho 

de projeto, selecionem as abordagens metodológicas que melhor se adequem aos seus alunos. 

o nível de aprofundamento dos conceitos ensinados deve considerar os contextos dos alunos e 

das escolas, valorizando questões de âmbito local, nacional e global, situações do dia-a-dia e 

controvérsias sociais em torno de aplicações científicas ou tecnológicas. Por outro lado, os 

processos de ensino devem ser centrados nos alunos, enquanto agentes ativos na construção 

do seu próprio conhecimento, pesquisando e organizando informação, analisando e 

interpretando dados, planificando e executando atividades práticas. Sempre que possível, 

deve ser dada preferência às atividades práticas, como parte integrante e fundamental dos 

processos de ensino e de aprendizagem dos conteúdos programáticos.  

Em suma, a enorme mudança de paradigma a que temos vindo a assistir nos últimos anos, com 

a globalização e a grande evolução tecnológica, deve ser considerada no processo de 
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ensino/aprendizagem, o que significa a utilização de novos instrumentos pedagógicos, novos 

métodos de ensino que envolvam mais o possível o aluno no seu processo de aquisição de 

conhecimentos e a preparação do aluno para procurar a informação, para se adaptar 

rapidamente a novos contextos e a trabalhar com os outros. Este é desde já e será cada vez 

mais o perfil do trabalhador que o mercado de trabalho necessita.  
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