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A exemplo dos outros membros da família 

comunitária, o CEDEFOP saúda a entrada 

na Comunidade de dois novos aderentes, a 

Espanha e Portugal. Estes dois países mar

caram a História da Europa pelas suas 

tradições históricas, a sua cultura e a sua 

língua. Trazem consigo não só 50 milhões 

de novos consumidores, alguns milhões de 

agricultores e três milhões de desemprega

dos, mas também, e sobretudo, um «adqui

rido» de várias centenas de milhões de 

pessoas impregnadas das suas línguas e das 

suas culturas nos cinco continentes. 

Pareceunos interessante aproveitar este 

acontecimento para descrever a experiência 

de um outro país mediterrânico, a Grécia, 

cinco anos após a adesão à Comunidade 

Europeia, mas que é ainda, sob diversos 

aspectos, um membro jovem. 

Foi nosso desejo dar a este boletim uma 

tripla dimensão: 

■ Servir de referência e contribuir para 

uma melhor compreensão dos problemas 

colocados à formação profissional nestes 

três países. 

■ Insistir na importância que os parceiros 

sociais devem conferir à formação profis

sional, mesmo em países sem tradições neste 

domínio. 

■ Mostrar o interesse que o Centro dedica 

à integração destes três países no conjunto 

do seu programa de trabalho. 

As linhas directrizes do CEDEFOP para 

19861988 sublinham a importância das 

implicações do alargamento da Comunida

de, que constitui para o Centro uma abor

dagem diferenciada da formação profissio

nal, das estruturas educacionais e das refor

mas em curso. 

Esta abordagem traduzse, em especial, sob 

a forma: 

■ De uma análise aprofundada dos siste

mas de formação nos três países em causa. 

Esta análise deve permitir colaborar mais 

eficazmente com a Comissão na concepção 

de projectos específicos, em particular para 

Centros de Formação em Portugal e na 

Grécia, de molde a satisfazer as necessida

des em matéria de informação e de conse

lho. 

■ De extensão da rede documentária do 

Centro. O potencial de cooperação, repre

sentado pelos institutos nacionais membros 

da rede documentária do CEDEFOP, em 

estreita colaboração com os .serviços com

petentes da Comissão, e nomeadamente o 

EURYDICE, deveria permitir acelerar os 

fluxos recíprocos de troca de informação, 

condição fundamental de uma boa colabo

ração. 

■ De organização de reuniões de trabalho 

com os interlocutores da formação profis

sional, em representação dos Governos, dos 

grupos de empregadores, dos sindicatos e 

dos institutos de investigação, para identifi

car os domínios de estudos e reforçar assim 

as diferentes estrategias.de formação. 

■ De programa de visitas de estudos aber

to aos responsáveis e peritos da formação 

profissional. 

Serão elaborados e publicados em língua 

espanhola, portuguesa e grega um certo 

número de estudos e de investigações. 

Os problemas dos países da bacia mediter

rânica e a especificidade dos seus mercados 

de trabalho exigem abordagens inovadoras 

tanto a nível da metodologia da análise das 

necessidades como na concepção dos pro

jectospiloto. Novas estratégias de empre

go, designadamente face às necessidades 

específicas das zonas em fase de reconver

são industrial, poderão ser acompanhadas 

de uma actividade de identificação, de 

actualização e de exploração dos estudos e 

investigações existentes relativos à forma

ção profissional a nível dos novos países e 

da Comunidade. 

Desenvolverseá, a médio prazo, um 

«Background» de conhecimentos e de expe

riênciaspiloto que servirá de base ao pro

cesso de reestruturação industrial nos secto

res onde se coloca o problema da requalifi

cação interna dos trabalhadores da empresa 

ou da sua inserção nos outros sectores. 

Por fim, este boletim, inteiramente consa

grado a estes três países, e publicado em 

nove línguas, constitui a prova do real 

interesse do CEDEFOP pelas novas exigên

cias'a que deverá fazer face. 

Queremos agradecer a todas as personalida

des que aceitaram ser entrevistadas e aos 

autores que tiveram a coragem de dar a sua 

opinião pessoal sobre certos problemas 

colocados à formação profissional, bem 

como às pessoas fora e dentro do CEDE

FOP que contribuíram com um esforço 

crescente a nível documental, técnico e 

administrativo para esta 20.a revista 1/1986 

especial «Alargamento». 

Ernst Piehl 

Director do CEDEFOP 



Estas estruturas educacionais dos doze países da Comunidade Europeia tornam aparentes 
a diversidade das orientações particulares. Entre as escolas superiores (à esquerda em 
cima) e de aprendizagem (à direita em cima) estão representadas a maioria das escolas de 
formação profissional. 



CEDEFOP - Descrição dos sistemas de formação profissional nos países membros da CE - estudo comparado - Guia CEDEFOP, Luxemburgo 1982. 



Dados gerais 

Dr. Stavros Stavrou 

O segundo grau 

1) Na Grecia a primeira formação profis
sional reveste de longe um carácter escolar. 
Tal é o caso por exemplo, do mais impor
tante representante da formação profissio
nal, o Ministério da Formação, o qual 
oferece nos dois ciclos do segundo grau a 
maior parte dos programas de formação e 
deste modo, cobre igualmente a maioria 
(cerca de 86%) dos alunos profissionais. 
Em conexão com o período de 9 anos de 
escolaridade obrigatória (6 anos de escola 
primária + 3 anos de liceu), existem três 
tipos de escola que dispensam a formação 
profissional: 
a) As «escolas técnico-profissionais» 

(TES), com uma duração de dois 
anos. 

b) Os «liceus tecnico-profissionais» (TEL), 
com uma duração de três anos. 

c) Os «liceus multissectoriais uniformes» 
que foram introduzidos recentemente e a 
título experimental, como sendo escolas 
de formação geral conduzindo igual
mente aos diplomas finais de formação 
profissional. 

Os alunos tendo terminado o liceu podem 
(desde 1982/83) decidir livremente a escola 
que preferem frequentar. Desde há pouco 
tempo (Lei n°. 1566/85 prevê-se para os 
alunos tendo terminado estas escolas um 
estágio de ligação (de duração diferente 
segundo a orientação profissional, não 

ultrapassando contudo o período de um 
ano), a fim de melhor poder responder às 
exigências do mercado de trabalho. Ab
stracção feita da entrada directa no merca
do de trabalho, dos alunos tendo terminado 
os tipos de escola precitados, quer tenham a 
possibilidade de frequentar directamente 
(caso a) um maior ou menor número de 
orientações no terceiro ciclo, quer indirec
tamente (casos bec) . 
2) A segunda mais importante forma de 
formação do segundo grau é a dita «apren
dizagem» proporcionada pelo OAED, que 
engloba cerca de 10% de todos os alunos 
profissionais. Trata-se neste caso de uma 
formação alternante, com uma estrutura 
muito semelhante à do «sistema dual» da 
RFA e cuja organização, após a reforma 
levada a cabo há dois anos, se desenrola do 
modo seguinte: durante o primeiro ano da 
formação cuja duração é de três anos, o 
«aprendiz» segue unicamente a sua forma
ção nos «centros de aprendizagem» OAED. 
Em seguida, segue alternativamente, à 
razão de 3:2 ou de 4:1 dias por semana, uma 
formação na empresa, ou segundo o caso, 
nos «centros de aprendizagem», com um 
alongamento gradual da formação prática 
na empresa, que é de 50% no 3? semestre, 
prevendo-se que atinja os 100% no 6? e 
último semestre. Em virtude da lei precitada 
1566/85 esta «aprendizagem» outrora in
formal, foi convertida numa formação ofi
cial, cujos diplomas são actualmente equi
valentes aos do TES. 

3) Por último, assinale-se que ainda existe 
um certo número de liceus técnico-profis
sionais, dependendo da competência de 
outros ministérios, (Ministério da Navega
ção Comercial, da Agricultura, da Assistên
cia e Previdência Social; dos serviços do 
primeiro-ministro) e que oferecem - igual
mente ao nível do segundo ciclo do segundo 
grau - uma formação correspondendo às 
suas respectivas orientações. 

O terceiro grau 

Abstracção feita da formação dispensada 
pelas universidades e escolas superiores, as 
«escolas de formação técnica» (TEI -
-antigas KATEE), todas oficiais e debaixo 
das ordens do Ministério da Formação, 
desempenham de longe o papel mais impor
tante, a nível do terceiro grau. 
Ao todo, existem na Grécia 11 TEI com 6 
sucursais, divididas no seu conjunto em 6 
faculdades, segundo o conteúdo dos cursos 
dispensados i e na sua totalidade em 53 
secções. Saliente-se em particular a concep
ção específica de cada TEI, correspondendo 
às particularidades socioeconómicas regio
nais e às exigências dos respectivos sectores 
económicos. O elemento mais importante 
dos programas é a obrigação imposta a 
todos os alunos das TEI, de efectuar um 
estágio, dependendo da orientação por eles 
seguida. 

Grécia 

População 
Densidade da população 
Desemprego em 1985 (estimação) 

9,7 mil 
74/km2 

8,8 % 

Produção industrial (1983 = 100) 122 
Taxa de crescimento do PNB 2,0 % 

lomes: OECD, Comissão das CE. 
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2. 
Γυμνάσιο 

Esta estrutura educacional 
permite uma visão global sobre 

as diferentes orientações do ensino. 

Com a reforma levada a cabo mediante a 
Lei N? 1404/83, alcançou-se não só uma 
mudança do nome das antigas KATEE para 
as actuais TEI, como também se tentou pôr 
em marcha um processo de grande alcance 
visando uma revalorização qualificativa. 
Podem designadamente citar-se como ele
mentos essenciais inerentes à realização 
deste objectivo, a «feição académica» estru
tural e organizacional acordada a estas 
escolas (autonomia administrativa, partici
pação de todos os interessados, fundação 
do Instituto de Investigação ITE, etc.), bem 

como a nova concepção dos conteúdos e 
programas, à luz das perspectivas de desen
volvimento nacional e sobretudo regional. 
Quando atingirem o seu total rendimento, 
as TEI, enquanto lugares de investigação 
aplicada e desenvolvimento, deverão, a 
médio e a longo prazo desempenhar um 
papel complementar ao das universidades e 
escolas superiores, a nível do terceiro 
ciclo. 
Ao nível destas TEI, que com mais de 80 % 
de alunos são responsáveis da grande maio
ria de jovens seguirem uma formação pro

fissional do terceiro grau, existem ainda 
escolas superiores dependendo da compe
tência dos ministérios tais como o da Nave
gação Comercial (formação de oficiais) o da 
Saúde e Assuntos Sociais (técnicas medicais 
e enfermagem), bem como dos serviços do 
primeiro-ministro (profissões turísticas). 

Aos leitores interessados aconselha-se a 
leitura da monografia recentemente publi
cada pelo CEDEFOP relativa ao sistema de 
Formação Profissional grego, a fim de 
poderem dispor da informação detalhada. 



Endereços de instituições e pessoas competentes no domínio da formação profissional na Grécia 

Ministério da Formação 

Rua Mitropoleos N? 15 

G r  10185 Atenas 

Grau secundário 

Igniatios Hadjiefstratiou 

(Director) 

tel. 3 2 2 6 0 2 8 / 3 225866 

Terceiro grau 

Instituto de Formação Profissional Tecnológica 

(ITE) 

Rua Syngrou N? 56 

Gr11742 Atenas 

Conselho Cientifico 

Prof. Dr. Th. Papatheodossiou 

tel. 9 a 45 02 /9 23 02 22 

Ministério do Trabalho 

Rua Píreos N? 40 

Gr10182 Atenas 

Sr. Valassis 

tel. 5 24 64 80 

Sr. Bougas 

tel. 5 23 09 06 

OAED 

Rua Thrakis N? 8/Trachones 

G r  17456 Atenas 

Direcção «Aprendizagem» 

A. Patoucha 

tel. 9 92 70 14 

Ministério da Navegação Comercial 

Rua Notara N? 92 

Gr18518 Pireu 

Direcção da Organização e Exploração das Escolas 

para Oficiais da Navegação Comercial 

(Sr. Psarras; Sr. Arkadis) 

tel. 4 17 08 19 

Ministério da Agricultura 

Rua Menandrou N? 22 

G r  10176 Atenas 

Direcção para a Formação 

e Informação 

(Sr. D. Vrongistinos) 

tel. 5 24 08 60 

Serviços do primeiroministro 

Escolas de Turismo 

Rua Dragatsaniou N° 4 

Gr10559 Atenas 

tel. 3 23 13 28 

(Sr. V. Michos) 

tel. 3 22 69 45 

Confederação dos Sindicatos Gregos 

(G.S.E.E./KEMETE) 

Rua Ferron N? 2 

G r  10434 Atenas 

Sr. L. Apostolidis 

tel. 8 83 46 11 

Centro de Planificação e 

Pesquisa Económica (KEPE) 

Rua Ippokratous N? 22 

Gr10680 Atenas 

Sr. K. Karmas 

tel. 3 62 73 21 

Revistas 

Centro de estudos relativos à 

formação e à formação complementar 

de professores (KEME) 

Av. Messoghion N? 396 

Gr15341 Atenas 

(Agia Paraskevi) 

Sr. S. Paleokrassas 

tel. 656 73 63 

EOMMEH 

Rua Evrou/Xenias N? 16 

Gr11528 Atenas 

Sr. Potiriadis 

tel. 770 26 36 

ELKEPA 

Rua Kapodistriou N? 28 

G r  10682 Atenas 

Sr. Laios 

tel. 806 99 03 

ΝΕΑ PAEDEIA (Nova Educação) 

Textos sobre a Problemática da Educação 

Publicação trimestral 

Solónos 77, 106 79  Atenas 

tel. (01) 3 63 60 07 

TA EKPAEDEFTIKA (relativo à Educação) 

Revista sobre a Problemática da Educação 

Publicação trimestral 

Didotou 5557, 106 81  Atenas 

tel. (01) 3 61 87 36, 3 62 94 02 

SYNCHRONI EKPAEDEFSI (Educação moderna) 

Revista sobre Temas da Educação, publicada todos 

os dois (2) meses 

ΡΟΒ 25 085, 100 26 - Atenas 

tel. (01) 8 82 37 62, 8 22 46 35 

PERIODIKO EKPAEDEFTIKIS TEKMIRIOSSIS 

(Revista sobre documentação educacional) 

POB 18 176, 540 07  Tessalonica 

tel. (0 31)8 42 767,91 47 91 

EPISTIMI KAI TECHNOLOGIA (Ciência e Tecno

logia) 

Boletim cientifico da associação de professores gra

duados de instituições educacionais tecnológicas 

(TEI) 

Observação: Esta lista não tem a pretensão de ser 

completa. Ela é, porém, representativa. Não há na 

Grécia revistas dedicadas exclusivamente a temas da 

formação profissional e educação. Nas revistas acima 

mencionadas a temática é tratada de maneira esporá

dica e parcial. 

A última revista é uma edição cientifica da citada 

associação. 

Instituições ligadas à pesquisa 

educacional 

UNIVERSIDADE DE TESSALONICA 

Departamento de Filosofia, Pedagogia e Psicologia 

 Faculdade de Pedagogia 

Prof. P. Xochellis 

tel. (0 31) 99 29 67  Penepistimioupoli 

Gr  540 06 Tessalonica 

UNIVERSIDADE DE ATENAS 

Departamento de Filosofia, Pedagogia e Psicologia 

 Faculdade de Pedagogia 

Prof. J. Markantonis, Prof. A. DamassisAfenta

kis 

tel. (01) 3 61 07 27 

Solonos 71 

G r  1 0 6 79 Atenas 

UNIVERSIDADE DE CRETA 

Departamento de Filosofia e Sociologia  Faculdade 

de Pedagogia 

Prof. M. Kassotakis, Prof. A. Kasamias 

tel. (08 31) 2 40 70, Universidade de Creta 

G r  7 4 100 Rethymno 

UNIVERSIDADE DE ΙΟΑΝΝΙΝΑ 

Departamento de Filosofia, Pedagogia e Psicologia 

 Faculdade de Pedagogia 

Prof. A. Frangoudaki 

tel. (06 51) 2 59 23  Universidade de Ioannina 

G r  4 5 332 Ioannina 

INSTITUTO DE PEDAGOGIA (antigo KEME) 

Messoghion 396 

G r  153 41 Atenas 

tel. (01) 6 56 73 63 

ITE (INSTITUTO DE EDUCAÇÃO 

TECNOLÓGICA) 

Prof. Dr. Th. Papatheodossiou, coordenador dos 

programas nacionais em carácter experimental reali

zados com a participação da Comunidade Europeia 

(CE.) 

Syngrou 56 

Gr 117 42 Atenas 

tel. (01) 9 21 45 02 

KEPE (CENTRO DE PLANEAMENTO E 

ESTUDOS ECONÓMICOS) 

Dr. Κ. Karmas  Responsável pelo Planeamento 

Educacional 

Ippokratous 22 

Gr 106 80 Atenas 

tel. 3 62 73 21 



Entrevista com 
o Sr. Ar. Kaklamanis 
Ministro da Educação Nacional 
e do Culto 

Na àmbito do Ministério, o ensino técnico-
-profissional médio ê ministrado nos liceus 
e escolas técnico-profissionais. Poderia des-
crever-nos, a traços largos, estes estabeleci
mentos de ensino e dizer-nos quais as 
opções neles oferecidas? 

Além das medidas de formação geral, os 
liceus técnico-profissionais procuram de
senvolver as capacidades dos seus alunos, 
dando-lhes os conhecimentos técnico-pro
fissionais que os habilitem, findo o curso, a 
exercerem cabalmente uma actividade em 
determinados domínios técnicos ou profis
sionais. Nestes estabelecimentos, a duração 
do ensino é de três anos e os alunos, se 
quiserem, podem participar num processo 
selectivo para prosseguirem os estudos a 
nível pós-secundário (AEI-TEI). 

As escolas técnico-profissionais oferecem 
conhecimentos e qualificações técnico-pro
fissionais que permitem aos alunos que 
nelas se formam, desempenhar com compe
tência uma determinada profissão, contri
buindo assim para a melhoria qualitativa e 
quantitativa do processo da produção. A 
duração dos cursos nas escolas técnico-pro
fissionais é de dois anos. 

Tanto nos liceus como nas escolas técni
co-profissionais, os cursos podem ser diur
nos ou nocturnos, destinando-se estes a 
alunos que exercem alguma actividade. 

Actualmente funcionam, na Grécia, 220 
liceus técnico-profissionais e 110 escolas 
técnico-profissionais, distribuídos por to
das as prefeituras do país. 

Nos liceus técnico-profissionais, as discipli
nas do 1? ano são iguais para todos os 
alunos. No 2°. ano, estes podem optar 
livremente por: 
1 - Construção de máquinas, 2 - Electro
técnica e electrónica, 3 - Construção, 4 -
Química e metalurgia, 5 - Têxteis, 6 -
Artes decorativas, 7 - Informática, 8 -
Economia e administração, 9 - Agricultu
ra e criação de gado, 10 - Actividades 
sociais, 11 - Transportes marítimos, 12 -
Formação em alternância no domínio náu
tico. 

No 3? ano, existem cerca de trinta e cinco 
(35) especialidades por domínio. Nas esco
las técnico-profissionais, as especialidades, 
aproximadamente em número de trinta 
(30), são da livre escolha dos alunos. 

Que formação têcnico-profissional ofere
cem os estabelecimentos de ensino tecnoló
gico (TEI)? De que tipo de instituição se 
trata e que especialidades principais dispen
sa? 

Os estabelecimentos de ensino tecnológico 
(TEI) são estabelecimentos de ensino 
pós-secundário, isto é, pertencem ao tercei
ro nível, a par das universidades e das 
escolas politécnicas. Como de resto foi 
estipulado pela Lei 1404/83, que os criou, 
existe uma nítida diferença entre os estabe
lecimentos de formação tecnológica e as 
universidades, quanto ao seu papel e orien
tação e, bem assim, quanto aos seus conteú
dos programáticos, certificados e estudos. 

A mesma diferença existe também entre os 
diplomados por estes dois tipos de estabele
cimentos. A missão dos TEI consiste em dar 
aos estudantes a suficiente formação teórica 
e prática que lhes permitirá aplicarem os 
seus conhecimentos e aptidões científicas, 
tecnológicas, artísticas ou outras na área da 
sua futura profissão, e em contribuir, pois, 
para a formação de cidadãos responsáveis, 
capazes de cooperarem, como quadros acti
vos, na planificação democrática do desen
volvimento económico, social e cultural do 
nosso país. 

Os TEI são chamados a garantir o direito de 
todo o cidadão grego a formar-se gratuita
mente numa área do seu gosto, isto no 
respeito, evidentemente, das disposições 
legais aferentes. 

Os TEI contam, ao todo, 6 tipos de escolas 
especializadas: 

a) Escola técnica de artes plásticas e estu
dos artísticos; 

b) Escola técnica de gestão e economia; 

c) Escola técnica para profissões na área de 
cuidados médicos e assistência social; 

d) Escola técnica de tecnologia aplicada; 

e) Escola técnica de tecnologia agrícola; 

0 Escola técnica de tecnologia alimentar. 

Por seu turno, as escolas técnicas subdivi-
dem-se em secções, actualmente em número 
de 53. 

As especialidades destas secções são: 



QUADROSINTESE 

Escolas técnicas e secções (especialidades) nos estabelecimentos de ensino tecnológico (TEI) e sua distribuição pelos diferentes TEI e seus anexos 

A. Escola tècnica de artes plásticas e 

estudos artísticos 
1) Artes gráficas 

2) Decoração 

3) Tee. das artes plásticas 

4) Conservação de antiguidades e obras de ar te · * 

5) Fotografia"* 

B . Esco la técn ica de a d m i n i s t r a ç ã o e e c o n o m i a 

1) Gestão de empresas 

2) Comercialização 

3) Contabilidade com duas orientações: 

a) impostos b) cálculo dos custos 

4) Empresas turísticas, (tuas orientações: 

a) agências de viagens b) gestão hoteleira 

5) Formação bibliotecária, com duas orientações: 

a) ensino geral 

b) catalogação e automatização 

6) Organizações corporativas c empresas** 

7} Administração na área dos serviços da higiene e da saúde pública e de 

assistência social** 

C . Esco la técn ica dos serv iços d a h ig iene e d a saúde p ú b l i c a e 

de assistência soc ia l 

1) Saúde pública 

2} Medicina estacionária, em meio hospitalar 

3) Assistência parteira 

4) Oculista 

5) Tecnica dentária 

6) Trabalhos de laboratório médico 

7) Radiologia e raiosX 

8) Cosmetica 

9) Fisioterapia 

10) Cuidados a bebes e puericultura 

I I ) Acção social 

12) Medicina ambulatória, ao domicilio 

13) Terapia do trabalho 

14) Administração de hospitais 

D. Escola técnica de tecnologia aplicada 

1) Engenheiro da construção com duas orientações: 

a) estruturas b) interiores 

2) Informática 

3) Calculadores elea rã n ¡cos 

4) Electrotécnica 

5) Electrónica 

6) Geodesia 

7) Construção mecânica 

8) Construção naval 

9) Construção automóvel 

10) Tecnologia petrolífera 

11) Texteis e vestuario 

12) Construção de aparelhos médicos** 

13) Engenheiro da construção (infracstruturas)·* 

14) Informática 

13) Tecnica da energia com duas orientações: 

a) energia b) climatização 

16) Engenheiro de instalações para máquinas e para os serviços/ 
instalações de produção 

E. Escola técnica de tecnologia agro-alimentar e 
alimentação 

1) Tecnologia agroalimcniar (produtos vegetais c animais) 

2) Viticultura, tecnologia das bebidas 

3) Alimentação** 

F . Esco la técn ica de t e c n o l o g i a ag r í co la 

1) Produção vegetal 

2) Produção animal 

3) Gestão agricola 

4) Silvicultura 

5) Protecção da caça** 

6) Equipamento agrícola, Irrigação 

7) Piscicultura e pesca 

8) Floricultura em estufa'* 
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Qual a percentagem dos alunos dos estabe
lecimentos de ensino tecnológico e do ensi
no técnico-profissional médio relativamen
te ao número total dos estudantes de todos 
os níveis de ensino? 
Ao passo que, em 1983-1984, o número 
dos estudantes inscritos nos KATEE (Cen
tros de Formação Técnico-Profissional 
Superior) era de 27 421 — o que represen
tava 22,48 % do número total dos estudan
tes do ensino pós-secundário - , actualmen
te o número dos alunos que frequentam os 
estabelecimentos de ensino tecnológico 
(TEI) é de 65 124, o que prova que estes 
estabelecimentos conheceram, relativamen
te aos KATEE, uma revalorização eviden
te. 
Devo salientar aqui a dinâmica dos TEI face 
não só aos estabelecimentos universitários, 
como também aos outros estabelecimentos 
de ensino pós-secundário. 
A importância dos TEI aumentou, o que é 
comprovado pelo número total dos alunos 
deste nível e evidenciado também pelo 
número daqueles que iniciam os estudos 
pós-secundários. A frequência das escolas 
do ensino técnico-profissional secundário 
dependentes do Ministério da Educação 
Nacional e do Culto representa 25,6% da 
totalidade dos alunos do ensino secundário 
do nosso país, que já completaram os nove 
anos de escolaridade obrigatória. Mais con
cretamente: 20,6 % frequentam liceus técni
co-profissionais e 5 %, escolas técnico-pro
fissionais. Nestas circunstâncias, há que 
chamar a atenção para o facto de um grande 
número de alunos, depois de findos os nove 
anos de escolaridade obrigatória, prosse
guirem os seus estudos no segundo nível do 
ensino secundário. 

Na sua maior parte, frequentam escolas 
dependentes do Ministério da Educação 
Nacional e do Culto, mas muitos continuam 
os estudos também em escolas dependentes 
de outros ministérios ou organizações, 
como, por exemplo, o Ministério da Saúde, 
a Organização para a Colocação de 
Mão-de-Obra, etc. 

Qual a proporção dos estabelecimentos de 
ensino privado no ensino técnico-profissio
nal, que oferecem em geral as escolas 
existentes e qual a sua frequência? 
Os estabelecimentos privados de ensino 
técnico-profissional são frequentados por 
uma parte diminuta do número total dos 
alunos do ensino secundário. Mais concre
tamente, a sua frequência representa apenas 
8,6"% de todos os alunos do ensino técni
co-profissional ou de 2,2% de todos os 

alunos do ensino secundário que já termi
naram a escolaridade obrigatória. 
As especialidades oferecidas nas escolas 
privadas do ensino técnico-profissional 
secundário são as mesmas que nas escolas 
oficiais. 
No ensino técnico-profissional pós-secun
dário, sob a dependência do Ministério da 
Educação, o ensino ministra-se unicamente 
em estabelecimentos oficiais. Considera-se 
isto necessário em virtude da importância 
deste nível de ensino para a aprendizagem e 
também para o desenvolvimento das novas 
tecnologias. 
Esta disposição ficou inteiramente cumpri
da em 1982, mediante a inclusão no ensino 
oficial das escolas superiores de construção 
naval e de electrónica, privadas nessa 
época. 

Qual o impacte da recente reforma do 
ensino médio sobre as acções formativas 
empreendidas pelo Ministério da Educação 
no sector técnico-profissional? 
A reforma recentemente operada no campo 
do ensino secundário e terminada pela Lei 
1566/85 deve contribuir decisivamente para 
a solução de problemas crónicos no 
domínio da política do ensino e no domínio 
social, como sejam, por exemplo, a desigual 
repartição do potencial de alunos pelos dois 
ramos do ensino pós-ginásio (de formação 
geral e técnico-profissional), a acumulação 
de milhares de pedidos de admissão no 

sector do ensino pós-secundário, a entrada 
de milhares de jovens sem formação profis
sional no mercado do trabalho, a necessida
de de renovação dos métodos pedagógicos e 
da vida escolar, bem como de uma moder
nização eficaz dos programas, etc. Pode
mos apontar como medidas neste sentido a 
criação do Instituto Pedagógico, as Escolas 
Unificadas Polivalentes, a introdução de 
um quarto ano escolar destinado à forma
ção profissional dos que terminaram o 
curso dos liceus, a unificação dos órgãos 
administrativos das escolas técnico-profis
sionais e dos estabelecimentos de ensino 
geral, etc. 
Julgamos que, desta forma, a formação 
técnico-profissional é revalorizada e que 
ocupa um lugar no âmbito tecnológico 
moderno criado pelas realizações da revolu
ção técnicocientífica, oferecendo uma pers
pectiva estratégica de desenvolvimento para 
a passagem à era pós-industrial, que se 
baseia numa nova co-relação dos domínios 
produtivo e social. 

Nos últimos anos, têm-se feito esforços 
contínuos de descentralização e de desen
volvimento regional, como, por exemplo, o 
programa quinquenal para o progresso eco
nómico e social. 
Na sua opinião, que contributo pode ser o 
da formação profissional neste domínio e 
qual a sua tradução na planificação e na 
execução das medidas formativas do Minis
tério? 



Um dos nossos objectivos é, na realidade, o 
desenvolvimento de estruturas adequadas 
nas regiões, a fim de poder efectuar a 
descentralização. Tratase, no nosso enten
der, de uma condição do progresso geral e 
também do de domínios específicos, ou 
seja, no caso presente, o empreendimento 
de acções formativas que atendem também 
às particularidades de cada região. 

É por esta razão que a nova lei sobre o 
ensino secundário (1566/85) e as anteriores 
leis sobre as Escolas Superiores (ΑΕΙ) e os 
estabelecimentos de ensino tecnológico 
(TEI) prevêem comissões regionais para as 
quais serão transferidas as competências no 
domínio da planificação do ensino que 
antes cabiam à Administração central. Gra
ças aos Comités de ensino, prefeiturais e 
provinciais, que integram representantes 
dos órgãos sociais, é possível harmonizar os 
objectivos do progresso económico, social e 
político de cada região — tal como estabe
lecido no programa quinquenal  com as 
propostas desses órgãos sobre a criação de 
novos domínios e orientações das qualifica
ções por tal forma que os que saem da escola 
possam ocupar os postos de trabalho entre
tanto criados. 

Uma das características do mercado do 
trabalho grego parece ser uma oferta exce
dentária de diplomados dos estabelecimen
tos de ensino tecnológico (TEI) e das Esco
las Superiores. É certo? 

A que se deve atribuir esta situação e quais 
as eventuais consequências e possibilidades 
de solução? 

É um facto. No caso de determinadas 
qualificações, existe um excesso de diplo
mados dos estabelecimentos de ensino supe
rior universitário e não universitário. Con
tudo, além da Grécia, outros Estadosmem
bros da Comunidade Europeia conhecem o 
mesmo problema. As razões de tal oferta 
excedentária não devem procurarse apenas 
no passado recente, mas mais longe tam
bém. 

Ouso afirmar que este fenómeno deve atri
buirse principalmente à opinião generaliza
da na Europa de que o trabalho intelectual 
fundado no ensino superior é de importân
cia capital para determinar o estatuto do 
indivíduo na sociedade. 

Por esta razão, o número de jovens que 
pretendem estudar nos estabelecimentos de 
ensino póssecundário é cada vez maior. 

Quanto a nós, a solução deste problema está 

na criação de estabelecimentos de ensino 
técnicoprofissional secundário de primeira 
qualidade, capaz não só de dispensar os 
devidos conhecimentos especializados, mas 
também de revalorizar o lugar do homem na 
sociedade. 

Que papel desempenhará a orientação pro
fissional e de que modo se fará? 

O papel da orientação profissional para 
adolescentes e adultos consiste em prestar a 
ajuda necessária aos interessados para que 
estes saibam julgarse a si próprios e esco
lher a profissão que lhes está mais adequa
da. Para além disso, é necessário que os 
mesmos sejam utilmente informados sobre 
a situação do mercado do trabalho, as 
possibilidades de emprego oferecidas e as 
perspectivas de reinserção profissional. 

O mecanismo de apoio de orientação pro
fissional ainda não atingiu o grau de aper
feiçoamento que permitirá optimizar a 
informação a dar aos nossos jovens. Con
tudo, já se realizaram muitos estudos e 
inquéritos sobre o mercado do trabalho e 
sobre a maior ou menor importância, ou 
estagnação, de certas profissões, e os jovens 
são postos ao corrente dos resultados desses 
trabalhos. 

Nas escolas, a orientação profissional é 
assegurada por docentes devidamente for
mados. 

Realizaramse já quatro seminários de seis 
meses, em que participaram 420 professo
res. O programa destes seminários é organi
zado pelos TEI em colaboração com o 
Instituto Pedagógico e foi autorizado como 
programapiloto SEP 1, no âmbito do 
segundo programa de actividades da Comu
nidade Europeia para a transição dos jovens 
da escola para o mundo do trabalho. A 
orientação profissional fazse em todos os 
anos do ginásio (A, Β e C) como também no 
primeiro ano do liceu e élhe consagrada, 
em cada caso, urna hora semanal do progra
ma de ensino. 

Este ensino é apoiado por um grupo de 
trabalho do Instituto Pedagógico, que é 
responsável pela elaboração e promoção do 
correspondente material didáctico e que já 
empreendeu esforços consideráveis para a 
edição de material bibliográfico e de com
pêndios para professores ocupados neste 
domínio. Depois de terminado o estudo em 
questão, será criado, em 1986, em todas as 
cidades do país, um sistema de armazena
gem e de transmissão de informações para 
os círculos interessados, mediante recurso à 
informática e às telecomunicações. Por 
outro lado, um dos nossos objectivos ime
diatos é também a introdução de matérias 
tecnológicas no ginásio, cuja finalidade 
principal será a de facilitar, em colaboração 
com a orientação profissional, a apreciação 
pelos alunos das próprias capacidades e 
interesses. 
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Em 1983, 28,4 % da população activa tra

balhava na agricultura, o que na Europa 

dos Dez, e também na Comunidade dos 

Doze, representa a mais alta percentagem 

de população activa neste sector económi

co. 

Que medidas de formação profissional 

tomou o Ministério a este respeito? Em que 

domínios se aplicam e qual a percentagem 

correspondente de alunos em relação ao seu 

número total? 

É certo que a Grécia é predominantemente 

um país agrícola e que a maior percentagem 

da sua população activa se concentra no 

sector primário. 

Porém, em resultado da aplicação dos 

novos programas de desenvolvimento nas 

regiões rurais e da progressiva evolução 

industrial, o número dos trabalhadores de 

cada sector da produção está constantemen

te a mudar. Com vista à promoção das 

profissões agrícolas a nível do ensino secun

dário, existe, no âmbito do liceu técni

coprofissional, o domínio específico 

«Agricultura e Criação de Gado», que 

comporta secções de floricultura, equipa

mento agrícola, produção vegetal, produ

ção animal, exploração agroindustrial e 

agrícola, em que se formam cerca de 8 % da 

totalidade dos alunos do ensino secundário 

técnicoprofissional oficial. 

Além dessas secções, existem ainda as de 

manutenção e de reparação de equipamento 

agrícola, promovendose assim a mecaniza

ção da nossa agricultura. Os centros de 

ensino tecnológico (TEI) compreendem 

escolas especializadas de tecnologia 

agrícola em Salónica, Larissa, Patras, 

Heraclion, Cosani e Mesolongion que, por 

sua vez, comportam várias secções como 

sejam as de produção vegetal, de máquinas 

agrícolas, de irrigação, de produção ani

mal, de gestão agrícola, de silvicultura, de 

piscicultura e pesca, de agricultura em estu

fa, de floricultura, etc. 8,15% da popula

ção estudantil dos TEI frequentam estas 

escolas especializadas. 

A par disto, aplicase nos TEI o progra

mapiloto AGRO 1, destinado à formação 

de quadros de corporações agrícolas. Orga

nizaramse já alguns seminários de cinco 

meses, seguidos de um estágio de outros 

cinco meses, em Salónica, Larissa, Cavala e 

Patras. Actualmente, está a decorrer, em 

Heraclion (Creta), o seminário formativo. 

Como se efectua a formação complementar 

dos docentes do Ministério da Educação? 

Formação de aperfeiçoamento  Forma

ção complementar. 

No caso da formação de aperfeiçoamento 

dos docentes, há que distinguir as seguintas 

medidas: 

a) A formação de aperfeiçoamento inicial, 

que prossegue o objectivo de renovar e 

completar o ensino teórico e prático, de 

fazer corresponder os conhecimentos e 

métodos didácticos à verdadeira situação 

do ensino e de pôr os docentes a par de 

matérias úteis e pedagógicas. Este tipo de 

formação de aperfeiçoamento é obrigató

rio. 

b) A formação de aperfeiçoamento anual, 

que tem por objectivo informar das evolu

ções operadas no domínio da ciência, da 

política do ensino, dos novos métodos de 

ensino e da sua avaliação e, de modo geral, 

contribuir para o ensino global no sentido 

de um exercício mais eficaz da função 

docente. 

c) A formação de aperfeiçoamento periódi

ca tem lugar no decurso do ano lectivo, 

sempre que há necessidade de alterar os 

planos de ensino e de introduzir novas 

disciplinas, novos métodos didácticos e 

livros escolares. 

A formação complementar realizase no 

âmbito dos estudos das Escolas Superiores 

(ΑΕΙ) e dos programas específicos dos 

TEL 

Para além disso, dispensamse docentes das 

suas funções pedagógicas para que possam 

estudar, no estrangeiro, matérias especiais 

do domínio educativo e para que participem 

em programas e seminários de formação de 

aperfeiçoamento específicos. 

Como se faz a avaliação dos programas de 

ensino? 

No tocante à elaboração e avaliação dos 

programas de ensino, o Instituto Pedagógi

co, instituído recentemente pela Lei 1566/ 

/85, é o responsável pelo domínio secundá

rio. 

O Instituto Pedagógico, de que fazem parte 

cientistas proeminentes, especializados na 

problemática do ensino, tem ainda as 

seguintes atribuições: 

a) Investigação científica e estudo dos pro

blemas dos ensinos primário e secundá

rio. 

b) Elaboração e submissão de propostas e 

planificação da política do ensino; con

secução dos objectivos dos ensinos pri

mário e secundário, em conformidade 

com o programa de desenvolvimento 

económico, cultural e social do país. 

c) Observação da evolução das tecnologias 

de importância para o sector do ensino, 

estudo das suas possibilidades de aplica

ção no sistema do ensino e verificação 

dos resultados da sua aplicação. 

d) Planificação e execução do programa de 

formação de aperfeiçoamento para o 

corpo docente. 

O Instituto Pedagógico é, portanto, o órgão 

que, em colaboração com os, responsáveis 

superiores da ciência e cultura, define os 

programas e avalia seguidamente os seus 

resultados. 

Foi criado um grupo de peritos encarregado 

especialmente da apreciação do novo tipo 

de liceu recentemente introduzido no 

domínio secundário. Têm por missão ana

lisar os horários e os diferentes programas 

seguidos, os livros adoptados, a organiza

ção e o equipamento das oficinas/laborató

rios e a aceitação desta nova instituição por 

parte dos alunos e da sociedade em geral e 

ainda os problemas e questões decorrentes 

do trabalho destes liceus. 

No domínio dos TEI, o Instituto de Ensino 

Tecnológico, recentemente criado pela Lei 

1404/83, é responsável da avaliação dos 

programas do ensino. Anteriormente, da

vamse a fazer estudos especiais para o 

efeito. Refirome aqui ao estudopiloto, 

mas também ao grande inquérito efectuado 

sobre a eficácia do programa  KATEE 

que confiámos a um grupo de peritos, 

fazendo apelo à colaboração do TEI de 

Atenas. Estes estudos, uma vez terminados, 

foram tidos em consideração aquando da 

elaboração dos novos programas agora em 

vigor nos TEI, a fim de evitar tanto quanto 

possível os erros do passado. 

Que papel desempenharam os parceiros 

sociais na elaboração da sua política de 

formação profissional? 

Dantes, particularmente nos últimos anos, 

havia uma autêntica colaboração com os 

parceiros sociais na definição da política de 

formação profissional. Na maior parte das 

vezes, porém, essa colaboração não tinha 

carácter oficial nem contínuo. 

Gostaria, contudo, de acrescentar que o 

Ministério da Educação atribui grande 

importância ao estabelecimento de uma 

colaboração dos parceiros sociais na plani

ficação geral do ensino. 

Foi por este motivo, que a recente lei sobre a 

abordagem do domínio dos ensinos primá
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Uma vista de olhos em torno das orientações do ensino, mostra quais são os diferentes 
ramos dispensados nos doze países da Comunidade Europeia desde o ensino geral até ao 
começo da formação profissional. Os gráficos permitem a realização de comparações sobre 
o começo, a duração e opções, dependendo da respectiva classe etária. 
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rio e secundário (1566/85) - tal como as 
anteriores leis sobre as Escolas Superiores 
(1268/82) e os Centros de Formação Tecno
lógica (1404/83) - criou uma série de 
órgãos competentes para a definição da 
política do ensino. 

Tais órgãos são o Conselho da Educação 
Nacional, o Conselho do Ensino Superior, 
o Conselho do Ensino Tecnológico, o Con
selho do Ensino Secundário, o Conselho do 
Ensino Primário, o Conselho das Escolas 
para Deficientes, e ainda os Comités de 
ensino prefeiturais e provinciais. Todos 
estes órgãos são integrados por um número 
considerável de membros das associações 
científicas, das entidades patronais, dos 
sindicatos, das corporações e do domínio 
cultural, assim como das autarquias locais e 
dos estudantes. 

Como foi aplicado o artigo 118? do Tratado 
de Roma, que prevê a colaboração estreita 
dos Estados-membros no domínio social, 
particularmente no respeitante à formação 
e ao aperfeiçoamento profissionais, como 
foi aplicado, dizia, esse artigo a nível do 
Ministério da Educação, passados que são 
mais de quatro anos desde a adesão da 
Grécia à Comunidade Europeia? 

Quatro anos não são muito, mas também 
não são pouco. Não são muito, quando se 
trata de desenvolver uma colaboração 
estreita entre os Estados-membros e a Gré
cia, tanto mais que existem diferenças entre 
os respectivos sistemas de ensino. Há que 
eliminar progressivamente essas diferenças, 
o que é também um dos objectivos da 
Comunidade. Mas os quatro anos também 
não são pouco, pois é possível assentar 
certos princípios fundamentais para a cola
boração prevista pelo artigo 118? do Trata
do de Roma. 

O Ministério da Educação ocupou-se minu
ciosamente, tanto a nível comunitário como 
a nível inter-Estados, da colocação em 
prática de uma estreita colaboração. Pode
ria referir-me aqui aos esforços despendidos 
para integrar no sistema escolar grego as 
crianças regressadas ao país. 

O artigo 123? do Tratado de Roma prevê a 
criação do Fundo Social para promover a 
colocação dos trabalhadores no seio dos 
Estados-membros da Comunidade Euro
peia e para o qual se deve contribuir a fim de 
melhorar o nível de vida desses trabalhado
res. Na sua opinião, quais as prioridades do 
Ministério da Educação no tocante ao Fun
do Social? 

A seu ver, como se processará a participa
ção do Ministério no programa do Fundo 
Social? 

Na Grécia, tal como nos outros países da 
Comunidade Europeia, dá-se prioridade ao 
combate ao desemprego, especialmente ao 
desemprego juvenil. 

Foi por isso que a nova lei sobre o ensino 
secundário criou a possibilidade do ano 
complementar de escolaridade para os que 
terminaram o terceiro ano dos liceus técni-
co-profis.sionais e das Escolas Unificadas 
Polivalentes. Deste modo, é possível reali
zar programas formativos específicos desti
nados a preparar melhor a juventude para o 
mercado do trabalho e, consequentemente, 
a criar melhores perspectivas de emprego. 

A participação do Ministério da Educação 
vai aumentando. 

Já muito se fez sob a forma de programas de 
formação geral e de formação complemen
tar, mas muito mais resta por fazer. Creio 
que, graças à experiência adquirida ao 
longo de quatro anos de membro, podere
mos aproveitar as possibilidades oferecidas 
pelo Fundo Social. 
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Entrevista com 
o Sr. Tassos Amallos 
Director-geral da OAED 

A par do Ministério da Educação Nacional 
e do Culto, a Organização para a Colocação 
da Mão-de-Obra (OAED) é o principal 
responsável pelo ensino técnico-profissio
nal na Grécia. 

Pode f alar-nos desta Organização e das suas 
tarefas a níveis nacional, regional, prefeitu-
ral e local? 

A Organização para a Colocação da 
Mão-de-Obra (OAED) depende do Ministé
rio do Trabalho e é o instrumento principal 
da planificação e execução da política 
governamental nos domínios da colocação e 
do combate ao desemprego. 

A OAED é dirigida pelo conselho de admi
nistração e pelo director-geral. O conselho 
de administração é integrado por represen
tantes do Estado (directores-gerais, funcio
nários superiores do Ministério da Econo
mia e do Ministério do Trabalho), por 
representantes das associações dos traba
lhadores (1? vice-presidente, 2? vice
presidente e 1 membro), por representantes 
das associações patronais (3 membros) por 
representantes da União dos Empregados (1 
membro), por peritos cientistas (2 mem
bros) e por um funcionário superior do 
Ministério do Trabalho, na qualidade de 
Comissário do Governo. 

A administração da OAED tem a sua sede 
em Atenas (endereço: Thrakis 8 - Ano 
Kalami) e compreende uma Direcção «Ins
pecção», um Serviço Contencioso, um Ser
viço «Política do Plano para Situações 
Excepcionais» e o secretariado do direc

tor-geral. Todos estes serviços e direcções 
dependem directamente do director-geral. 

Dependem ainda da direcção-geral as 
seguintes direcções e serviços: A, «Orienta
ção Profissional», A2_3 Direcção «Forma
ção de Aprendizes e Formação Profissional 
em Cursos Acelerados», A4 Direcção 
«Curricula e Equipamento Escolares», A5 
Direcção «Colocação», A6 Direcção «Segu
ros», Serviços «Relações Internacionais», 
B, Direcção «Estudos e Organização», B2 
Direcção «Administração», B3 Direcção 
«Finanças», B4 Direcção «Fornecimento de 
Material», B5 Direcção «Serviços Técni
cos», B6 Direcção «Trabalhos de Escritó
rio», Serviços da «Saúde», Serviços da 
«Estatística». 

Estas direcções e serviços operam a nível 
nacional. 

A nível regional, existem sete direcções 
regionais (Ática, Macedónia, Macedónia 
Oriental, Epiro, Tessália, Peleponeso e Cre
ta) que superintendem nas actividades das 
organizações (serviços locais, estabeleci
mentos escolares) de cada região. 

A nível local (prefeituras), existem os servi
ços prefeiturais, que controlam as activida
des de cada prefeitura, e ainda dezasseis 
agências de emprego, estas de criação re
cente. 

Quais são os centros de formação de apren
dizes e que qualificações oferecem? 
Qual a sua relação com as escolas técni
co-profissionais do Ministério da Educação 
Nacional? 

Qual a percentagem da frequência feminina 
nestas escolas? 
Entre as actividades principais da Organiza
ção para combate ao desemprego e para 
reforço do mercado do trabalho, figuram 
medidas de formação técnico-profissional 
de desempregados jovens e adultos, visando 
permitir-lhes conseguir uma profissão com 
perspectivas imediatas de emprego. 

As medidas formativas da OAED subdivi-
dem-se em dois ramos: formação em alter
nância (aprendizagem) e formação profis
sional em cursos acelerados. 

Actualmente a OAED conta 42 centros e 
escolas de formação de aprendizes distri
buídos pelas seguintes cidades: Atenas (Neo 
Iraklio, Aigaleo, Botanikos, Hymettos, Ag. 
Amargiroi, Kalamaki), Pireu, Drapetsona, 
Eleusis, Salónica, Oraiokastro perto de 
Salónica, Salamis, Quiós, Rodes, Mytilene, 
Livadia, Veria, Cozani, Ptolemaida, Jani
na, Corfú, Patras, Nauplia, Calamata, Pyr-
gos, Amaliada, Agrinion, Heraclion, Lari-
ma, Stratoni/Calcídica, Katerini, Komo-
tini, Alexandroupolis, Kastora e Lamia. 
Estas escolas oferecem, em primeiro lugar, 
as seguintes qualificações: mecânico de 
máquinas, electrotécnico, mecânico de 
automóveis, electricista de automóveis, 
mecânico de carroçarias, técnico do frio, 
técnico de artes gráficas, ourives, relojoei
ro, soldador, mecânico de motores, cons
trutor naval, alfaiate, cabeleireiro, carpin
teiro, marceneiro, ceramista, técnico de 
aparelhos eléctricos, quadros de cooperati
vas agrícolas, mecânico de máquinas de 
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construção, mecânico de máquinas agríco

las, desenhador técnico da construção 

mecânica, desenhador técnico em electro

técnica e electrónica, canalizador, verifica

dor da qualidade de metais, peleiro, qua

dros comerciais. 

Nestas escolas, a duração da formação é 

geralmente de 6 semestres. A frequência 

feminina é de 20 a 25 %. 

A diferença entre as escolas OAED e os 

correspondentes estabelecimentos do Mi

nistério da Educação reside na duração do 

tempo da formação: Nas escolas OAED, 

essa duração é de 3 anos, o primeiro dos 

quais é consagrado à formação teórica e a 

experiências de oficina na própria escola. 

No segundo e no terceiro anos, o programa 

prevê um ou dois dias de teoria na escola, 

acompanhados de três ou quatro dias de 

prática na empresa. 

Os estabelecimentos correspondentes do 

Ministério da Educação oferecem uma for

mação de dois anos, sendo a teoria e a 

prática dispensadas exclusivamente na 

escola. 

Qual a percentagem dos pedidos de inscri

ção nos centros de formação de aprendizes 

relativamente ao número total dos alunos 

do ensino técnicoprofissional, nos últimos 

quatro anos? 

Nos últimos quatro anos, temse verificado 

uma muito maior afluência ao ensino técni

co. A relação entre o número de candidatos 

e o de alunos de todas as escolas técnicas é 

de cerca de 5 para 1. A OAED pode formar 

anualmente 15 000 alunos, ou seja, metade 

do número total dos alunos do ensino 

técnico. 

A OAED segue o sistema de orientação 

profissional que prevê, a par de uma parte 

teórica, uma parte prática na empresa. 

Que conclusões se retiram deste sistema? 

Desde 1984 para cá, a OAED vem aplicando 

o sistema da formação em alternância, que 

comporta, a par de formação teórica e de 

trabalhos de oficina nos seus próprios cen

tros, uma formação prática dos alunos em 

empresas como acima dito (o primeiro ano 

unicamente na escola, 35 horas semanais; 

no segundo e no terceiro anos, dois dias na 

escola e três dias na empresa ou quatro dias 

na empresa e um dia e uma tarde na 

escola). 

Consideramos que esta alternância pôs ter

mo ao sistema anacrónico de aprendizagem 

segundo o qual os alunos recebiam, no 

mesmo dia, prática na empresa e, depois do 

trabalho, ensino na escola. O sistema de 

formação em alternância torna a vida mais 

humana para o aluno e permitelhe uma 

aprendizagem em condições mais favorá

veis do ponto de vista pedagógico. 

Este novo sistema de formação coloca 

pequenos problemas de entendimento com 

as empresas, mas estes acabarão por desa

parecer com o tempo. De qualquer modo, 

esses problemas não podem constituir um 

entrave à formação melhor e mais adequada 

que o sistema duplo oferece. 

Como se estabelece a harmonização entre as 

medidas de formação técnicoprofissional 

da sua Organização e o mercado do traba

lho? 

Para conseguir que as qualificações previs

tas no programa de formação sejam viáveis 

na prática e ofereçam possibilidades reais e 

imediatas no mercado do trabalho, a Orga

nização prepara um estudo que, além de 

atender ao programa quinquenal do Gover

no, se baseia nas seguintes fontes: 

■ Relatórios dos serviços locais da OAED 

sobre as profissões para as quais, na opinião 

A fim de oferecer possibilidades de progres

so às regiões rurais, atenderseá também ao 

desenvolvimento das indústrias transfor

madoras de produtos agrícolas. Os nossos 

contactos com os prefeitos, com a Adminis

tração local e com os representantes das 

entidades patronais e dos trabalhadores 

sãonos indispensáveis para conseguirmos 

uma imagem perfeita das carências de cada 

região. 

Nos últimos anos, temse falado cada vez 

mais da introdução de novas tecnologias na 

produção e na organização do trabalho. Em 

que medfda essa introdução tem influência 

na concepção das medidas formativas da 

OAED? 

Face à introdução das novas tecnologias na 

maioria dos sectores económicos do país e à 

crescente procura de pessoal tecnologica

mente qualificado, a OAED não permane

ceu inactiva, antes concebeu uma formação 

correspondente às novas exigências. 

Em 1983, teve início uma colaboração com 

o Estado Federado de BadenVurtemberga, 

onde alguns dos nossos formadores se for

Distribuição da mão-de-obra segundo os sectores económicos em %, 1970-1983 

Agricultura 

Indústria 

Serviços 

1970 1975 1980 1983 

dos empresários, se pode prever procura ou 

diminuição de procura. 

■ Comunicações sobre o número de efec

tivos das empresas que são enviadas semes

tralmente aos serviços de inspecção do 

trabalho locais. 

■ Características e perspectivas específi

cas de cada prefeitura no tocante ao desen

volvimento de certos ramos económicos, 

tomando como base as orientações gerais 

do Governo para uma evolução económica 

independente e que se apoiará na utilização 

dos nossos recursos naturais, no desenvol

vimento das novas tecnologias e na substi

tuição de bens de importação. 

maram; seguidamente criámos, em Atenas 

(Centro de Formação Tecnologia e de Tec

nologia Aplicada), 5 especialidades de tec

nologia avançada, no âmbito do sistema de 

aprendizagem. 

Estas especialidades são: construção de um 

sistema de ferramentas, automatismos elec

trónicos, manutenção e manipulação de 

máquinasferramentas, determinação e 

controlo da qualidade de metais, desenho 

técnico nos domínios da electrónica, da 

electrotécnica e da construção mecânica. 

Em colaboração com ELKEPA, realizase, 

em 1985, um programa de formação para 
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100 pessoas que querem obter a qualifica
ção de «programador». No princípio de 
1986, haverá um segundo curso para outras 
cem pessoas. 

A formação dá-se em cursos acelerados. No 
âmbito dos programas integrados mediter
rânicos, planeámos a aquisição de compu
tadores a fim de formarmos os nossos 
alunos em informática. 

A exemplo do que se verifica também 
noutros países, certos ramos económicos 
tradicionais, tais como, por exemplo, a 
construção, a indústria têxtil e os estaleiros 
navais, estão em crise. Que política forma
tiva propõe a OAED para vencer esta 
situação? 

Em que consiste eventualmente a contribui
ção da" CE? 
Não há dúvida de que certos ramos econó
micos, a construção, a indústria têxtil e a 
construção naval, como o senhor diz, se 
acham em crise, tanto no nosso país como 
em muitos outros países europeus. 

Conhecedora da situação em que se encon
tram os trabalhadores que estiveram ou 
continuam inactivos nesses sectores, a 
OAED organizou um grande número de 
programas de formação e de aperfeiçoa
mento profissionais. 
Concretamente, para o domínio da constru
ção, efectuámos, além dos programas para 
colocação dos operários da construção 
desempregados, que se realizam em colabo
ração com as cidades e comunidades, pro
gramas para a formação de operários da 
construção tradicional, pois, desde há 
alguns anos, nota-se um forte incremento 
da construção e da conservação de aglome
rações tradicionais em diferentes regiões do 
país. 

Por outro lado, propomos às diferentes 
instituições públicas com as quais colabora
mos e que executam programas nos 
domínios da arquitectura e da indústria da 
construção, o recrutamento de operários da 
construção que se acham no desemprego. 

Quanto ao sector têxtil, organizámos um 
programa para a formação de desemprega
dos no domínio da manutenção de jenis e de 
máquinas de coser, e conseguimos levar as 
empresas industriais em questão a recrutar 
os nossos «diplomados». 

Finalmente, no domínio da reparação 
naval, formámos desempregados e aperfei
çoámos a formação dos assalariados cujas 
capacidades eram insuficientes para satisfa

zerem as exigências crescentes deste ramo e 
que corriam o risco de perder o emprego. 
A Comunidade Europeia contribui para o 
financiamento dos programas mencionados 
através do Fundo Social Europeu. De modo 
geral, a política da OAED para os assala
riados dos ramos ameaçados de desempre
go, visa a reconversão e a reorientação para 
novas profissões. 

Como se faz a avaliação dos programas de 
formação da OAED? 
A avaliação dos nossos programas de for
mação faz-se do modo seguinte: a oferta do 
mercado do trabalho é o nosso critério de 
decisão principal. A definição dos progra
mas de formação de aprendizes atende ao 
futuro desenvolvimento do mercado do 
trabalho, ao passo que os cursos de ensino 
acelerado orientam-se para as necessidades 
imediatas. 

O equipamento dos nossos centros de for
mação é inventariado constantemente tanto 
do ponto de vista quantitativo como quali
tativo, a fim de que todas as exigências da 
formação sejam satisfeitas. Os estabeleci
mentos escolares dispõem sempre dos mais 
modernos manuais escolares para poderem 
oferecer um alto nível de formação. 

Os formadores das nossas escolas, os direc
tores e as direcções da formação e da 
inspecção escolar mantêm-se em colabora
ção constante para assegurarem uma aplica
ção feliz dos programas. 

Como se faz a formação ulterior dos for
madores? 
A formação ulterior dos nossos-formadores 
faz-se através da organização anual de 
seminários em que participam todos os 
formadores da Organização. Trata-se de 
seminários pedagógicos e técnicos. Os semi
nários pedagógicos dispensam métodos 
modernos de ensino, teoria pedagógica, 
didáctica, etc., procurando ao mesmo tem
po familiarizar os participantes, através de 
múltiplas visitas às empresas, com os novos 
métodos de produção e, eventualmente, 
com as novas tecnologias. 

Os seminários técnicos enriquecem os 
conhecimentos dos formadores no domínio 
da sua especialização, da qual se exige cada 
vez mais em virtude da introdução das 
novas tecnologias. 

Um outro tipo de formação de aperfeiçoa
mento consiste em enviar uma parte dos 
docentes ao estrangeiro, todos os anos. 
Deste modo, oferece-se-lhes a possibilidade 

de conhecerem de perto os sistemas de 
formação e a organização das instituições 
correspondentes de outros países e de com
pletar os seus conhecimentos no domínio 
próprio, de forma a estarem sempre a par 
das novas tecnologias introduzidas. 

Além dos seminários e das visitas ao estran
geiro, é nossa preocupação constante man
ter as escolas actualizadas, por meio de 
livros, revistas e documentação sobre as 
orientações correspondentes, a fim de dis
porem de uma informação tão lata quanto 
possível. 

Na sua opinião, a que domínios da forma
ção técnico-profissional deve conceder-se 
atenção especial? 

Julgamos que, de momento, deve dar-se 
atenção especial à formação profissional 
nas qualificações industriais. A necessidade 
de especialistas na indústria aumentou nos 
últimos anos, mercê do desenvolvimento 
explosivo da indústria no nosso país. 

O pessoal das empresas, que até hoje se 
compunha de operários não qualificados ou 
de operários especializados, já não basta 
para atender às exigências crescentes da 
indústria. 
Por conseguinte, hoje o nosso trabalho e a 
nossa política formativa>visam em primeiro 
lugar o domínio «Indústria e Transforma
ção». Por esta razão, torna-se necessária 
uma estreita cooperação com os responsá
veis da indústria e dos círculos profissio
nais. Tal colaboração permitirá avaliar a 
necessidade de efectivos dos mesmos e 
formar adequadamente os interessados, 
através de cursos acelerados de ensino e de 
aprendizagem, com o que se satisfará a 
necessidade actual das empresas e a sua 
procura futura. 

Decorridos mais de quatro anos desde a 
adesão da Grécia à Comunidade Europeia, 
como se aplicou a nível da OAED o artigo 
118? do Tratado de Roma, que prevê a 
colaboração estreita entre os Estados-mem
bros no domínio social e, em especial, em 
matérias relativas à formação e ao aperfei
çoamento profissionais? 

Até hoje, a colaboração entre a OAED e as 
correspondentes instituições dos Estados-
-membros da CE desenvolveu-se - tal 
como previsto pelo artigo 118? do Tratado 
de Roma - com o auxílio da Direcção-Ge-
ral do Emprego, dos Serviços Sociais e da 
Formação da Comissão da CE e das 
instituições comunitárias, como sejam o 
CEDEFOP, Eurydice, etc. 
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No domínio da formação, chegou-se con
cretamente a uma colaboração com o Esta
do Federado alemão de Baden-Vurtember-
ga, no âmbito da qual se elaborou um 
programa comum de formação de aprendi
zes das novas tecnologias e do qual já atrás 
se falou. Este programa foi introduzido 
também na rede comunitária de projectos 
de modelos formativos no campo das novas 
tecnologias. 
Além do domínio da formação, a nossa 
Organização participou com outros Esta
dos-membros nos programas de trocas para 
colaboradores. 
Temos conhecimento igualmente de que 
outras instituições públicas (EOMMEX, 
Secretariado-Geral «Jovem Geração») já se 
referiram aos programas realizados em 
colaboração com outros Estados. Es
taríamos contudo, interessados num alarga
mento da colaboração com os Estados da 
Comunidade porque estamos convencidos 
de que uma troca de opiniões e de experiên
cias no domínio da formação pode ser 
construtiva. 

A que domínios da formação profissional se 
deve atribuir importância especial nos pró
ximos anos? 
Tal como dito na resposta a uma pergunta 
anterior, a introdução das novas tecnolo
gias no nosso país é já uma realidade. 
Achamos, por conseguinte, que se deve 
atribuir importância especial não só ao 
domínio industrial que, mercê do seu cres
cente desenvolvimento, requererá medidas 
formativas também nos próximos anos, 
mas igualmente ao campo das novas tecno
logias. Já nos referimos aos esforços e às 
actividades da nossa Organização nesse 
campo. 

Nos últimos anos têm-se feito esforços no 
sentido da descentralização e do progresso 
regional, com base, por exemplo, no pro
grama quinquenal de desenvolvimento eco
nómico. Como se traduzem esses esforços 
na planificação e na execução das medidas 
de formação profissional da OAED? Como 
poderia a formação profissional oferecida 
no âmbito da OAED contribuir para evitar 
o despovoamento das zonas rurais e, indi
rectamente, para o desenvolvimento des
tas? 
É certo que o Estado tem realizado esforços 
consideráveis no sentido da descentraliza
ção e do consequente progresso económico 
das regiões. 
A OAED seguiu essa politica, nos três 
últimos anos, tendo promovido o regresso 

de Atenas à província, mediante, por exem
plo, concessão de uma subvenção global de 
reinstalação, pagamento de rendas, das 
viagens, etc. Por outro lado, instituímos 
centros modernos de formação, modernizá
mos os estabelecimentos já existentes e 
melhorámos o seu equipamento em muitas 
cidades da província. Atendendo à situação 
geográfica, ao grau de evolução comercial e 
industrial, bem como à vida cultural e às 
tradições de cada região, criámos domínios 
de qualificações que permitirão formar e 
especializar os seus habitantes e, conse
quentemente, a sua inserção na vida produ
tiva da sua cidade. 

Como se faz a participação dos parceiros 
sociais na definição da sua política de 
formação? 
A participação dos parceiros sociais desem
penha um papel essencial na definição da 
nossa política de formação. Temos contac
tos com os representantes das entidades 
patronais e dos trabalhadores, tanto a nível 
nacional como a níveis regional e local, a 
fim de obtermos uma visão global da neces
sidade imediata de qualificações da econo
mia. 
Correlacionamos as suas opiniões com as 
propostas que recebemos dos nossos servi
ços e da Administração local, verificamos, 
atendendo à infra-estrutura de formação 
existente que nos é posta à disposição em 
cada região, as possibilidades de espaço e de 
pessoal, relativamente às medidas formati
vas em questão, e seguidamente procede
mos ao desenvolvimento programático do 
domínio das qualificações. 
Cumpre acrescentar que o Conselho de 
Administração integra representantes das 
entidades patronais e dos trabalhadores, em 
igualdade de número e com igualdade de 
direitos. 

Existem avaliações das necessidades? Em 
caso afirmativo, quais são elas no tocante a 
uma melhoria da oferta de formação pro
fissional por parte da OAED? De que modo 
poderia contribuir aqui a CE e, em especial, 
o Fundo Social? 
Nos últimos anos, têm-se feito esforços 
intensivos e contínuos para melhorar a 
nossa oferta da formação profissional. 
Começámos já a modernizar os centros de 
formação e as instalações de alojamento 
dos participantes e estamos a renovar o 
equipamento de acordo com os desenvolvi
mentos tecnológicos. Modernizámos os 
diferentes curricula para a formação de 
aprendizes para a formação profissional 

em cursos acelerados correspondentes aos 
actuais desenvolvimentos tecnológicos e 
melhorámos os livros escolares, promoven
do a redacção de novos livros ou recorrendo 
à tradução de livros redigidos em língua 
estrangeira. Porém, aqui enfrentamos pro
blemas grandes. Finalmente, organizámos 
seminários para o aperfeiçoamento de 
docentes nos novos métodos pedagógicos. 
Existe um problema no facto de os nossos 
formadores não terem desde há bastante 
tempo qualquer contacto com a indústria. 
Daí ser necessário que a sua· formação se 
faça atendendo às modernas evoluções tec
nológicas na indústria. No tocante a este 
aspecto, mantemo-nos em contacto com a 
indústria para organizar seminários corres
pondentes. 

Conseguimos a formação em alternância e a 
equivalência dos certificados de aptidões 
dos centros de formação de aprendizes aos 
das correspondentes instituições do Minis
tério da Educação. 

Conseguimos também a igualdade de trata
mento do nosso pessoal docente ao do 
Ministério da Educação. 

Estamos convencidos de que a Comunidade 
Europeia poderia contribuir de modo fun
damental para os nossos esforços tendentes 
a melhorar e a revalorizar a nossa oferta de 
formação, mediante programas de visitas 
mútuas, o envio de programas, a organiza
ção de conferências sobre matérias do ensi
no e o envio de pessoal formativo a outros 
países a fim de adquirirem novas experiên
cias sobre o modo de ministrar a formação. 
Estes esforços do nosso lado poderiam ser 
apoiados financeiramente pelo Fundo So
cial. 

Quais são os programas de formação para 
adultos? 

Uma grande parte dos programas de forma
ção profissional através de cursos de apren
dizagem acelerada destinam-se a adultos 
desempregados ou a trabalhadores que, em 
virtude das inovações tecnológicas, correm 
o perigo de ficar desempregados. Trata-se 
de programas breves que duram de 2 a 10 
meses; a formação faz-se sobretudo em 
domínios técnicos, mas também em qualifi
cações do sector dos serviços assim como 
especialização em técnicas de interesse para 
a tradição e cultura gregas. Os adultos 
devem, antes do mais, obter em pouco 
tempo conhecimentos e aptidões que lhes 
ofereçam perspectivas de ter uma profissão 
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procurada no mercado do trabalho. Os 
alunos adultos são apoiados financeiramen
te e cobertos pelo seguro durante a duração 
destes programas que têm lugar nos nossos 
centros de formação, mas também nas 
oficinas das instâncias públicas e ainda nas 
do sector socializado ou privado. 

O artigo 123? do Tratado de Roma prevê a 
instituição do Fundo Social para melhorar 
as possibilidades de emprego dos trabalha
dores nos Estados-membros da Comuni
dade Europeia. 

Na sua opinião, quais as prioridades da 
OAED relativamente ao Fundo Social? 
Como poderia desenvolver-se a sua partici
pação? 
A OAED é o principal responsável pela 
aplicação da política governamental no 
domínio da colocação. No âmbito de tal 
política, elabora programas para a forma
ção profissional e para a colocação dos que 
procuram emprego. É ajudada nestes pro
gramas pelo Fundo Social Europeu, na 
medida em que os objectivos nacionais 
coincidem com os objectivos estabelecidos 

pelas directivas do Fundo Social, que são, 
em cada caso, determinadas pela situação 
social e económica da Comunidade. 
A OAED ganhou experiências considerá
veis ao longo dos cinco anos de realização 
dos programas financiados pelo Fundo 
Social Europeu, experiências essas que 
poderão ser utilizadas mais tarde, tanto no 
sentido de um maior número dos resultados 
positivos acima referidos como também 
para a supressão de certas fraquezas que 
habitualmente se manifestam em cada nova 
actividade. 
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Entrevista dada pelo 
Sr. Lucas Apostolidis 
Conselheiro do KEMETE 
- Centro de Estudos de Documentação 
e de Educação Geral 
dos Trabalhadores da Grécia 

Grande nùmero de agentes parecem estar de 
acordo sobre o facto de a qualidade da 
mão-de-obra constituir un factor determi
nante para a concorrência e modernização 
da indùstria grega. 

Estão vocês de acordo com esta considera
ção? No caso afirmativo, como pensam que 
se pode melhorar esta situação? Qual pode
rá ser o contributo dos trabalhadores neste 
sector? 

Efectivamente, a qualidade da mão-de-obra 
constitui um factor determinante para a 
rentabilidade, a produtividade e a concor
rência da indústria grega. 
Este facto verifica-se pela prática quando se 
faz parte do sistema de produção, mas 
pensamos que actualmente a formação 
científica merece também que se dê uma 
grande importância. Antes da crise econó
mica o movimento sindical tinha denuncia
do e batia-se contra os efeitos do «tayloris
mo» que enquadrava a organização do 
mundo do trabalho tendo como consequên
cia o afastamento do trabalhador do mundo 
da produção com um efeito directo de 
frustração e de desqualificação que final
mente fazia do trabalho uma tarefa monó
tona e sem interesse. Esta desqualificação 
era considerada absoluta e o trabalhador 
era visto como um acessório de uma máqui
na cujas funções eram previstas e reguladas 
pelo gabinete de programação. 

Com a crise económica e a ultrapassagem 
intelectual dos métodos decorrentes do 
«taylorismo» e do «fordismo» para o 
aumento da produtividade, os mesmos 

quartéis-gerais destas empresas (ex., nos 
Estados Unidos e nomeadamente no Japão, 
provado por estudos) pensaram no proble
ma do contributo da mão-de-obra para o 
aumento da produtividade tendo em vista a 
mobilização de uma «reserva de capacida
de» que possuem os trabalhadores, a saber, 
a valorização do conhecimento prático do 
funcionamento do sistema de produção de 
que dispõem o qual em certa medida, não 
era tido em conta aquando da elaboração 
do plano de trabalho, mas que no entanto é 
considerado importante. 

Em consequência da posição de dúvida em 
relação ao «taylorismo» o lançamento dos 
novos métodos que inovam a produção pela 
introdução da electrónica e da automatiza
ção, verifica-se o papel preponderante que 
desempenhou o «savoir-faire» dos traba
lhadores no processo da industrialização 
que conhecemos. Na Grécia a situação não é 
nada diferente; a participação da mão-
-de-obra é determinante, por um lado para 
manter as normas fixadas à produção, por 
outro lado, para a qualidade do produto. 

As possibilidades de uma melhoria da situa
ção actual e saída da crise com a participa
ção efectiva da mão-de-obra são considerá
veis e os trabalhadores dão uma resposta 
positiva em todos os casos em que melho
ram as condições de trabalho, se democra
tizam e estão associados a certas inovações 
sociais. 

De que modo poderia, na opinião da União 
Sindical Grega (GSEE), estabelecer-se uma 

relação mais eficaz entre o ensino e o 
mercado do trabalho ou a economia em 
geral? 

Neste campo, a Grécia enfrenta um proble
ma gravíssimo, o atraso crónico do seu 
ensino técnico-profissional. Data de 1959 a 
aprovação das primeiras leis que institucio
nalizaram concretamente este tipo de ensino 
no âmbito geral do ensino grego. Apesar 
das reformas operadas, por exemplo em 
1973 e em 1976-77, o ensino técnico-pro
fissional nunca conseguiu oferecer o nível 
de conhecimentos e de formação que a 
economia grega requeria. A planificação do 
ensino, na Grécia, nunca se ocupou de 
maneira eficaz e consequente do desenvol
vimento do ensino técnico-profissional. 
Quando muito, tomaram-se de longe em 
longe algumas semimedidas, insuficientes. 
É significativo o facto de, logo após apro
vação, em 1976 - 77, das leis sobre a moder
nização do ensino técnico-profissional 
secundário e pós-secundário tendentes a 
atrair para este campo jovens que haviam 
evidenciado preferência pelo ensino geral, 
os resultados se terem revelado muito dife
rentes dos esperados: o afluxo aos estabele
cimentos de ensino técnico-profissional foi 
ainda mais fraco do que anteriormente. Ao 
invés do que se verifica noutros países 
europeus, na Grécia o número de alunos do 
ensino técnico-profissional, a nível médio 
por exemplo, representava apenas 19,5% 
da totalidade dos alunos em 1973 - 74 ou de 
11,5% em 1981-82, contra 46% em 
França e 72% na República Federal da 
Alemanha em 1979. 
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Desde 1981, têmse empreendido esforços 

consideráveis para valorizar o ensino técni

coprofissional, tendose começado por dar 

mais importância e prestígio social ao 

domínio póssecundário, ou seja, aos esta

belecimentos de ensino tecnológico (TEI/ 

/Lei 1404/83). Da leitura dos dados 

estatísticos ressalta desde já que a anterior 

tendência cessou e que a posição do ensino 

técnicoprofissional no âmbito geral do 

ensino começa a melhorar. 

Além das reformas realizadas no sistema do 

ensino, assistiuse ao rápido aparecimento, 

ao lado do campo da formação inicial e 

relativamente independente deste, de uma 

estrutura formativa de aperfeiçoamento e 

de reconversão profissionais. Tendo em 

conta o mercado do trabalho e a economia 

em geral, impõese agora que o conteúdo da 

Lei 1404/83 seja rapidamente posto em 

prática ños estabelecimentos de ensino tec

nológico (TEI) e no sistema formativo de 

aperfeiçoamento, ainda a desenvolver e 

deixado, até hoje, a iniciativas independen

tes e sem coordenação entre si. 

Na sua opinião, a que domínios do ensino 

técnicoprofissional se deve dar preferência 

no seu país? 

A lei sobre os estabelecimentos de ensino 

tecnológico acentua já a importância de 

certos domínios do ensino técnicoprofis

sional com o que de modo geral estamos de 

acordo. Atribuise importância particular 

às tecnologias de ponta sem, contudo, negli

genciar certos sectores essenciais para a 

economia e indústria gregas, como seja o 

dos têxteis. 

Qual a atitude da União Sindical grega 

perante as medidas de formação profissio

nal interna, tanto no respeitante às peque

nas como às médias empresas? 

A União Sindical grega concorda com a 

difusão da formação profissional no seio da 

empresa, contanto que os aprendizes não 

sejam considerados como mãodeobra 

barata e subvencionada. A necessidade de 

formação do trabalhador grego é verdadei

ramente grande e é por essa razão que nos 

pareceria lamentável que a formação pro

fissional interna fosse assim subestimada. 

Efectivamente podem obterse resultados 

absolutamente extraordinários da combina

ção da teoria com a prática. Para além 

disso, a União Sindical grega sustém que 

assalariados e sindicatos deveriam ter a 

possibilidade, no seio da empresa, de inter

vir e de colaborar na den lição dos progra

mas formativos e na execução das medidas 

formativas internas. 

Qual a atitude da União Sindical relativa

mente à formação contínua e como se faz 

esta? 

Perante a intensidade e rapidez com que se 

processa hoje em dia a mutação tecnológica 

e a necessidade 'que a Grécia tem de intro

duzir novas tecnologias no seu sistema de 

produção a fim de não deixar escapar uma 

vez mais o arranque de revolução tecnoló

gica, tornase indispensável o rápido desen

volvimento do campo da formação con

tínua. No entanto, este não se pode alargar 

nem atingir uma parte significativa dos 

trabalhadores se, após ratificação da con

venção internacional 140/1974 sobre o 

assunto, não se puserem em prática as férias 

pagas destinadas à formação profissional. 

É digna de nota a este respeito a experiência 

dos países da Europa Ocidental. Nestes a 

formação contínua dos trabalhadores está 

indissociavelmente ligada à regulamentação 

das férias de reciclagem pagas. 

Qual a atitude da União Sindical grega 

relativamente à formação profissional e à 

reconversão dos trabalhadores e como se 

traduz nas convenções colectivas? 

Embora a Lei 3239/55 sobre as convenções 

colectivas não limite o conteúdo destas às 

regulamentações sobre os salários em geral, 

não existe na prática qualquer tradição que 

permita discutir uma gama de assuntos 

diferentes, como se faz nos países da Euro

pa Ocidental. Para além disso, a convenção 

colectiva prevê uma multiplicidade de níveis 

hierárquicos. As questões de formação pro

fissional e de reconversão dos trabalhadores 

são habitualmente abordadas ao nível mais 

baixo previsto pela convenção colectiva, 

isto é, em contratos celebrados no seio das 

empresas, como, por exemplo, na Compa

nhia de Electricidade grega, na Alluminium 

Ellados, etc. 

Como foi aplicado, a nível da União Sindi

cal grega, nos quatro anos imediatos à 

adesão da Grécia à Comunidade Europeia, 

o artigo 118? do Tratado de Roma, que 

prevê uma colaboração estreita entre os 

Estadosmembros nos assuntos relativos à 

formação e ao aperfeiçoamento profissio

nais? 

A colaboração entre os Estadosmembros 

da CE, no domínio social e particularmente 

nos assuntos relativos à formação e aperfei

çoamento profissionais, tinhase reforçado 

cerca do momento da adesão da Grécia à 

Numero de homens e mulheres em relação á população 

total, números respectivamente dos acima de 14 anos e de 

pessoas com emprego 

homens mulheres 
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homens I mulheres 

Comunidade Europeia. No que respeita aos 

programas formativos para sindicalistas 

activos e outros trabalhadores, a União 

Sindical, grega desenvolveu a sua colabora

ção com as associações sindicais dos outros 

países e, bem assim, com diferentes estabe

lecimentos oficiais de formação e de aper

feiçoamento profissionais dos países euro

peus. 
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Em que consiste a participação dos traba

lhadores na definição da política de forma

ção profissional? 

Para além das intervenções do movimento 

sindical sob a forma de iniciativas e de 

reivindicações, habitualmente apoiadas em 

estudos prévios bem documentados, existe 

uma cooperação institucionalizada dos 

representantes da União Sindical grega em 

equipas centrais de coordenação para 

assuntos relativos à formação, como, por 

exemplo, o «Conselho de Formação». 

O que é o KEMETE, quais os seus objecti

vos e actividades no campo formativo? 

0 Centro de Estudos, Documentação e 

Formação (KEMETE) prossegue três objec

tivos fundamentais: 

1 °. Investigação: realiza trabalhos de inves

tigação sobre a história do trabalho, sobre o 

movimento sindical operário, sobre a eco

nomia do trabalho, sobre a sociologia do 

trabalho e sobre diferentes assuntos de 

interesse imediato para a acção sindical. 

2? Documentação e Informação: o KEME

TE visa uma informação e documentação 

contínuas e globais sobre todos os assuntos 

relativos à táctica e à estratégia do movi

mento sindical operário. 

3? Formação Sindical: apoiase nos seguin

tes princípios: 

a) Agrupamento dialéctico da teoria e da 
prática. 

b) Medidas formativas a favor de um círcu

lo de pessoas mais vasto, sem paternalis

mo, ao serviço dos interesses do movi

mento reivindicativo e das exigências da 

prática sindical. 

c) Descentralização: procura de uma maior 

repartição de centros que ofereçam uma 

formação sindical. 

■ O domínio «Formação» do KEMETE 

compreende vários ciclos de formação orga

nizados a cinco níveis: a) formação geral, a 

nível nacional, b) formação geral, a nível 

regional, c) formação especializada, a nível 

sindical, d) formação geral, a nível local e, 

e) a níveis de empresas e de fábricas. 

■ Esta secção assegura ainda o funciona

mento de escolas para a formação sindical 

em diferentes partes da Grécia, nelas se 

dando prioridade às matérias úteis ao tra

balho sindical. 

■ Deuse início recentemente a um proces

so de nomeação de formadores originários 

do círculo dos sindicalistas activos. Signifi

ca isto que se organizarão brevemente semi

nários de formação de formadores. 

Nos últimos anos, temse falado cada vez 

mais da introdução das novas tecnologias 

na produção e na organização do trabalho. 

Que consequências prováveis resultarão 

dessa introdução para os trabalhadores e de 

que modo pode contribuir a formação 

profissional para a resolução de eventuais 

problemas? 

A introdução das novas tecnologias, conhe

cidas sob designações tais como «Informá

tica», «Automatização» ou «Robótica», 

tem efeitos tanto sobre a produção como 

sobre a organização do trabalho, daí resul

tando evidentemente muitas consequências 

para os trabalhadores, a primeira e mais 

importante destas sendo talvez o risco de 

perder o emprego. Quanto menor for a 

necessidade de mãodeobra decorrente da 

introdução de novas tecnologias no proces

so da produção, tanto maior será a ameaça 

representada pelo perigo de perder o empre

go. Por consequência, as qualificações 

mudarão e chegarseá a uma revisão das 

hierarquias das qualificações válidas até 

aqui, o que significa que a composição da 

camada social dos trabalhadores se modifi

cará também. Se não se empreender uma 

tentativa sistemática para aplicar as novas 

técnicas igualmente na melhoria das condi

ções de trabalho, o que seria absolutamente 

possível, assistirseá a uma deterioração 

neste domínio. 

É certo, todavia, que as novas tecnologias 

de hoje exigem do trabalhador no domínio 

da produção uma actividade mais intelec

tual e, por conseguinte, uma maior compe

tência, que se adquire certamente através da 

formação profissional. Se esta não se limi

tar unicamente a um conteúdo de aprendi

zagem empírico, mas antes permitir ao 

trabalhador desenvolver as suas capacida

des intelectuais, as perspectivas de melhoria 

associadas às novas tecnologias aumenta

rão ao mesmo tempo que os efeitos negati

vos destas se atenuarão. 
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Entrevista do 
Sr. T. Papalexopoulos 
Presidente da Associação 
dos Empresarios da Industria Grega 

Os meios competentes parecem opinar no 

que toca a este problema, que a falta 

qualitativa do potencial da mãodeobra 

constitui um considerável obstáculo para a 

competitividade e modernização da indús

tria grega. 

Diganos por favor, quais as actividades dos 

empresários desenvolvidas nesta área, qual 

a contribuição da indústria para a formação 

profissional dos trabalhadores e como é que 

ela a desenvolveu sobretudo a partir de 1981 

(aumento das despesas do sector privado 

nesta área, ramos, duração média dos pro

gramas de formação etc.)? 

Um pessoal bem formado conduz sem dúvi

da alguma a um aumento da produtividade, 

que por sua vez favorece a competitividade 

e contribui para a modernização da indús

tria. 

Justamente, neste momento, em que os 

conhecimentos profissionais em relação às 

novas tecnologias que emergem, perdem 

gradualmente terreno e em que o nosso país 

assim como toda a Europa se encontra 

perante uma enorme concorrência interna

cional, as empresas vêemse forçadas a 

melhorar tanto a produtividade por meio de 

novas acções (automatização, informática, 

etc.) como a aumentar a produção das 

mercadorias. 

Esta é a razão pela qual as grandes empresas 

industriais já têm vindo a aplicar medidas 

de formação profissional para o pessoal nas 

empresas (por ex. A.D.G., fábricas de 

cimento TITAN, Indústria Química do 

Norte da Grécia, HELLENIC STEEL etc.). 

Os meios utilizados são superiores a 1,5% 

da massa de salários paga, e o programa de 

formação engloba mais de 100 horas por 

Como se poderá, a seu ver, continuar a 

fomentar a formação profissional na Gré

cia: 

a) no que diz respeito às grandes empresas 

e 

b) às pequenas explorações industriais de 

carácter artesanal, que são a característica 

dominante da economia grega? 

Ambos os casos exigem de um modo geral 

um aperfeiçoamento da infraestrutura. 

Isso significa que não se deve limitar a 

reconhecer a sua necessidade, mas também 

reciclar o seu próprio pessoal respondendo 

às condições, fixar as necessidades, criar 

programas, elaborar métodos de formação, 

pôr em marcha o programa e garantir o 

próprio FOLLOWUP daqueles que de 

novo tiram proveito dos programas de 

aperfeiçoamento. Os meios financeiros 

devem obviamente ser assegurados; ou seja, 

nesta área a contribuição do Fundo Social 

Europeu deverá ser particularmente aumen

tada. 

Os objectivos citados acima devem ser 

atingidos no que respeita às grandes empre

sas, certamente a partir dos seus próprios 

meios; no que respeita às pequenas e médias 

empresas estes objectivos não poderão por 

razões óbvias ser alcançados, o que não 

significa porém que elas não devam proce

der à reciclagem do seu pessoal. Para estes 

casos, consideramos a existência de escolas 

intermediárias de formação, como por 

exemplo a I.B.Ep.E. às quais aludiremos 

mais tarde, como sendo indispensáveis. Em 

cada região industrial poderia existir, por 

exemplo, uma destas escolas, proporcio

nando assim a possibilidade aos participan

tes de beneficiar de uma formação alternan

te. 

Sabemos que certas grandes empresas gre

gas, às quais se associaram mais tarde 

igualmente empresas públicas, criaram a 

Liga Intermediária para o Aperfeiçoamento 

Industrial e Profissional das Empresas. 

Pode dizernos quais os objectivos e activi

dades da Liga? 

A Liga Intermediária para o Aperfeiçoa

mento Industrial e Profissional das Empre

sas é uma organização de utilidade pública. 

Foi fundada por um grupo de empresas 

industriais que reconheceram muito a tem

po que o aperfeiçoamento constitui real

mente um dos factores de base para o 

desenvolvimento do processo de produção e 

do progresso social, a grande maioria das 

empresas transformadoras não se encontra

vam porém numa posição de se desenvolver 

a partir da actividade exigida. As 13 grandes 

empresas gregas seguintes são as fundado

ras da Liga: Athinaiki Xartopoiia AE (fá

brica de papel de Atenas S. Α., Alouminion 

tis Ellados Α.E. (Alumínio Grécia S. Α.), 

Empresas Industriais Gregas de Material de 

Construção «ELLENIT» S. Α., Sociedade 

Grega de Investimentos na Indústria e 

Minas, Siderurgia Grega, Sociedade das 
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Empresas Mineiras, Indústria e Navegação, 

SHELMAN S. Α., Indústria GrecoSuíça 

de Transformação da Madeira, Cimentos 

S. A. «TITAN», Construção Naval Grega, 

Refinarias Gregas Aspropirgos, Indústria 

Química do Norte da Grécia, HENNIN

GER HELLAS S. A. Em seguida a Socie

dade Pública de Electricidade (DEI) e mais 

recentemente igualmente o ETBA (Banco 

Grego de Desenvolvimento Industrial) tor

naramse membros. Contamse também 

entre os membros da Liga algumas pessoas 

físicas, a maioria, dirigentes das empresas 

citadas acima. 

O objectivo da Liga é de melhorar a forma

ção do pessoal das empresas industriais e 

artesanais, quer sejam membros quer não, a 

fim de formar as forças dirigentes capazes, 

que contribuem para a realização da melho

ria da produtividade das empresas, de um 

modo mais eficiente. 

Os programas de reciclagem da Liga aspi

ram aos diferentes objectivos seguintes: 

a) Especialização ou acabamento dos co

nhecimentos dos operários qualificados e 

contramestres na área da produção e da 

manutenção das instalações e equipamentos 

visando um aumento gradual da rendibili

dade. 

b) Fomentar e obter a polivalência das 

forças médias dirigentes. 

c) Reivindicações sociais dos trabalhadores 

nas empresas. A condição para a elabora

ção de programas próprios de reciclagem 

consiste no acompanhamento constante da 

evolução tecnológica em relação aos méto

dos e equipamentos, tanto na Grécia como 

no estrangeiro. Esta é uma das mais impor

tantes actividades da Liga. 

O IBEPE 

A fim de realizar os objectivos da Liga para 

o aperfeiçoamento industrial e profissional, 

criouse em 1981 o Instituto para o Aperfei

çoamento Industrial e Profissional (IBE

PE). Desde então o Instituto trabalha siste

maticamente nas suas organizações ao pé do 

Parnaso, onde ele dispõe de 1 100 m2. 

Conta com salas de aulas e de reunião, 

oficinas com modernos equipamentos in

dustriais para a formação teórica e prática, 

escritórios e outras repartições administra

tivas. 

Encarregamse de dar aulas determinados 

profissionais, engenheiros e formadores 

com diploma especializado, dotados de 

experiência na indústria e dominando os 

métodos modernos da pedagogia dos adul

tos. 

A actividade do IBEPE entre 1981 e os nossos dias pode verif icarse a partir de uma vista de 

olhos no quadro seguinte: 

Ano 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985* 

Número de 
horas de 

programas 
aulas · 

3 

7 

12 

17 

19 

Formação 

600 

4 300 

7 000 

8 400 

9 000 

Formação 

Pessoas 

80 

270 

380 

640 

500 

Dias 

1 300 

5 700 

9 000 

13 500 

11 000 

Custos 
programa 

mili. Drach. 

13 

43 

64 

105 

95 

Número 
empresas 

envolvidas 

8 

13 

19 

32 

35 

Redução do programa pelo Fundo Social Europeu 
trabalho (OAED) em cerca de 50%. 

Organização para o emprego do potencial das forças de 

Como se apresenta geralmente a política das 

empresas privadas gregas no que toca ao 

incentivo da formação contínua (por ex. 

feriados, aprovação da formação comple

mentar, reciclagem, etc.)? 

O alargamento suplementar das activida

des, tal como são executadas pelo IBEPE, 

exige uma compreensão e uma colaboração 

directa com os outros dois parceiros sociais 

(Estado e trabalhadores). 

Nesta área existe infelizmente um atraso em 

relação aos outros países europeus. Parece 

porém que o Estado tem a intenção de se 

encarregar deste problema. Estamos aber

tos a qualquer discussão relativamente a 

este problema, a fim de dar essencialmente 

uma orientação positiva a esta questão, não 

só para os trabalhadores como também 

para as empresas. 

Deve contudo uma vez mais salientarse que 

também nesta área, a cooperação e uma 

coordenação com o Estado, são necessá

rias. 

Quais são na sua opinião as vantagens, 

inconvenientes e eventuais problemas que se 

prendem com a formação prática nas 

empresas (por ex., aprendizagem) e com a 

formação alternante praticada no seu 

país? 

As vantagens da formação nas empresas 

estão ao alcance da mão e não necessitam de 

explicações suplementares. Gostaria sim

plesmente de mostrar, a este propósito, que 

a indústria tenta pôr à disposição dos 

interessados vagas para a formação, e pen

samos que esta tentativa é apoiada pela 

formação alternante de uma maneira consi

derável, introduzida pela primeira vez no

nosso país, recentemente. Este tipo de for

mação, cujos aspectos organizacionais e 

económicos, ainda devem ser verificados, a 

curto prazo, na empresa, exige na minha 

opinião o recrutamento de pessoal para o 

controlo e o ensino dos candidatos, coorde

nação e a organização de um modo geral, o 

que implica um certo número de despe

sas. 

A longo prazo, cremos contudo que as 

despesas em questão representam um bom 

investimento, útil não só para a indústria 

como também para as pequenas e médias 

empresas. 

Quais os domínios relativos à formação 

profissional e técnica, aos quais, na sua 

opinião, se deve dar a prioridade para o 

desenvolvimento económico? Quais as 

necessidades essenciais em matéria de 

mãodeobra? 

O futuro do desenvolvimento económico 

depende, sem dúvida alguma, da utilização 

das tecnologias avançadas. Por este motivo, 

a prioridade deve ser acordada a esta área 

da formação. No nosso país, onde as tecno

logias avançadas ainda não foram introdu

zidas a uma escala suficiente, deve porém 

encorajarse a utilização destas tecnologias 

modernas e evoluídas, antes de se esforçar 

por utilizar as tecnologias de ponta. Em 

geral, o trabalhador grego familiarizase 

facilmente com os novos métodos de pro

dução e de reparação. Circunstanciadamen

te, necessitase porém da formação e do 

aperfeiçoamento a todos os níveis da hierar

quia empresarial, sendo a tónica posta 

essencialmente nas forças dirigentes e neste 

contexto muito particularmente nas forças 

dirigentes médias (chefe de equipa). 
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Como pensa que se poderá tornar mais 
eficiente a conexão entre a formação, o 
mercado de trabalho e a economia em 
geral? 

É óbvio que a formação pode e deve 
tornar-se mais eficiente, e certamente 
mediante a cooperação de todos os respon
sáveis, quer dizer, o Estado, as empresas, as 
instituições de formação, e os trabalhado
res; necessita uma atenção particular. É 
necessário aperceber-se o processo de con
certação entre os interessados e pôr de parte 
as conotações políticas, pois a sua missão é 
puramente nacional. 

Como é que 4 anos após a entrada da Grécia 
na Comunidade Europeia, o artigo 118? do 
Tratado de Roma foi aplicado a nível da 
Liga da Indústria Grega (SEB), o qual prevê 
uma estreita cooperação entre os Estados-
-membros na área social e particularmente 
nas questões da formação profissional e 
reciclagem dos trabalhadores? 

Os problemas actuais do desemprego e da 
melhoria da competitividade diante dos 
quais estamos enquanto país, mas também 
enquanto CE, exigem que os Estados-mem
bros conjuntamente com as empresas e os 
parceiros sociais empreendam todos os 
esforços possíveis para a correcta formação 
profissional e reciclagem tanto dos jovens 
como também do conjunto dos trabalhado
res, em geral. 

A Grécia tirou, sem sombra de dúvida, 
vantagens da cooperação com os outros 
países da CE, especialmente na área da 
formação profissional. Existem porém ain
da enormes possibilidades até agora não 
utilizadas. 

O artigo 123? do Tratado de Roma prevê a 
criação do Fundo Social para melhorar as 
possibilidades de ocupação no quadro dos 
países membros da CE, contribuindo assim 
para a melhoria do seu nível de vida. Quais 
são as prioridades da sua organização em 
conexão com o Fundo Social? Como é que 
vê o desenvolvimento da sua actuação? 
O Fundo Social Europeu desempenha um 
papel importante e fundamental para os 
povos das CE. A tónica é essencialmente 
posta no aperfeiçoamento dos trabalhado
res e na formação dos jovens e desemprega
dos a fim de aumentar a prestação dos 
trabalhadores, assim como também de pre
parar os alunos na idade da escolaridade 
obrigatória para a sua carreira profissio
nal. 

Pensamos que as questões prioritárias são 
as que se prendem com a redução do 
desemprego, o aumento da produtividade, 
o desenvolvimento de um diálogo relativo 
às relações de dependência entre os parcei
ros sociais e a colaboração e compreensão 
sinceras entre os Estados-membros das CE. 
A Liga da Indústria Grega manifesta a sua 
disposição e intenção de caminhar neste 
sentido e de'actuar positivamente. 

Como participam os trabalhadores, isto é, o 
outro parceiro social, aquando da elabora
ção da sua política de formação profissio
nal? 

A prática até agora existente neste domínio 
é insuficiente. É nosso objectivo e desejo, 
alargar o diálogo com os trabalhadores a 
todos os domínios. Justamente na área da 
formação profissional, cujos objectivos são 
igualmente sustentados por ambas as par
tes, a participação não só é útil e eficiente 
como também adequada ao fomento e 
reforço do diálogo entre os parceiros 
sociais. 

Nos últimos anos insistiu-se cada vez mais 
na introdução de novas tecnologias na 
produção e na organização do trabalho. 

Quais as principais alterações por ela pro
vocadas, na sua opinião, a nível das grandes 
empresas, mas igualmente das pequenas e 

médias e quais as consequências a nível da 
oferta da formação profissional? 

A informática, os automatismos electróni
cos, a comunicação utilizada nos escritó
rios, e outras áreas de aplicação próximas 
das novas tecnologias penetram na produ
ção e na organização do trabalho. 

Torna-se indispensável adaptar-se a elas, o 
que exige porém informação, saber, forma
ção e conhecimentos práticos. 

Para além disso, é necessário um intercâm
bio das experiências e a participação de 
todos os Estados-membros das CE - por
tanto também das diferentes empresas, 
grandes, pequenas e médias - nos progra
mas das CE relativos a estes problemas, tais 
como por exemplo EUREKA, ESPRIT, 
COMETT, etc. 

Há quem manifeste a opinião que a econo
mia grega deverá provavelmente fazer fren
te a novos problemas de competitividade, 
após a entrada de Portugal e de Espanha nas 
CE, a partir do 1? de Janeiro de 1986, posto 
que estes países apresentam um grande 
número de características semelhantes. 
Qual a sua opinião a este respeito? Como é 
que a formação profissional poderá contri
buir para a solução deste problema? Qual o 
papel e a actuação do sector privado nesta 
área? 
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Os dois novos parceiros das CE têm muitas ças de competitividade estão ultrapassados, cará as CE, à condição que os Estados-
características semelhantes e estão confron- posto que actualmente todas as regulamen- -membros manifestem uma maior vontade 
tados com problemas parecidos aos da tacões das CE admitidas, deverão ultrapas- de cooperação. 
Grécia. A sua entrada nas CE talvez seja sar as fronteiras dos diferentes Estados. É 
uma condição para que estes problemas certo que cada alargamento das CE provoca Penso pois que a entrada de ambos os países 
sejam tratados de um modo mais decisivo e no começo uma certa perturbação, no deve ser aclamada; devemos esforçar-nos 
activo. Para além disso, os problemas intra- entanto estou convencido que a entrada dos mais por ser mais activos e por melhorar as 
comunitários relacionados com as di feren- dois países da Península Ibérica refor- nossas relações com estes países. 
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A Formação 
Técnico-profissional 
na Grécia: 
Retrospectiva 
e perspectivas 
A. M. Kazamias 

Este artigo examina certos postulados e 
esquemas do ensino profissional e do 
ensino técnico-profissional (ETP) da 
Grécia contemporânea. Analisa mais 
particularmente o sistema duplo de ensi
no (geral e técnico-profissional) e os 
seguintes postulados sociais: a) que o 
ETP é o meio mais favorável ao desen
volvimento das aptidões necessárias ao 
progresso económico, b) que um sistema 
ETP adequado pode ser um factor deter
minante na diminuição do desemprego e 
c) que as reformas do ensino alterarão 
consideravelmente as atitudes sociais 
perante o trabalho e a escola e contribui
rão também para a democratização de 
oportunidades e de possibilidades na 
vida. 
Dado que o ensino, sobretudo o ETP, e a 
sociedade estão inextricavelmente liga
dos e que, defacto, como aqui se sustém, 
o ETP segue mais o sistema socioeconó
mico que o modela, o sucesso ou o 
malogro das reformas e das políticas 
deste tipo de ensino dependerão da 
medida em que as mesmas atenderem 
aos constrangimentos sociais e culturais 
da sociedade. 

P R O F E S S O R A N D R E A S K A Z A M I A S 

Professor na Universidade de Creta - Faculdade de 
Letras e Professor na Universidade de Wisconsin -
EUA. 

Desde há muito, embora, motivo de preocu
pação, o ensino técnico-profissional (ETP), 
na Grécia, ganhou importância como cam
po de política do ensino e social, nos anos 
imediatos ao aparecimento, em 1958, do 
Relatório da Comissão de Ensino. Desde 
então, o ETP ocupa lugar dianteiro na 
maior parte dos planos de reforma do 
ensino e de desenvolvimento económico, 
datando de 1976 - 1977 e de 1983 - 1985 as 
reformas mais recentes. Inicialmente da 
responsabilidade quase exclusiva do sector 
privado, o ETP evoluiu e tournou-se uma 
função pública, sendo o Ministério da Edu
cação a entidade oficial principal responsá
vel pela sua dotação, controlo e funciona
mento. 

Apesar de um aumento de interesse da parte 
de vários agentes, de uma maior participa
ção oficial e de certos desenvolvimentos 
felizes (por exemplo, na administração, na 
estrutura e dotação institucionais), o ETP 
continua a ser problemático, pois que 
assunto crítico e controverso desde os pon
tos de vista ideológico, formativo e socio
económico, é também um dilema. Debaixo 
da aparência de um consenso conceptual 
sobre a importância geral e o valor funcio
nal do ETP, conflitos contínuos, ambigui
dades e contradições quanto à sua organi
zação, orientação e conteúdo, aliados a 
constrangimentos persistentes de ordem 
cultural e estrutural, colocam entraves 
sérios a uma política eficaz, conforme tanto 
com os objectivos nacionais de desenvolvi
mento de uma sociedade autónoma, demo
crática e tecnologicamente auto-suficiente, 

como com os imperativos da concorrência 
internacional. 

Perspectivas conceptuais 

Tal como noutros países, a política e a 
reforma do ETP na Grécia do pós-guerra 
foram concebidas no âmbito das necessida
des de desenvolvimento social e económico 
sentidas pelo Estado e dos objectivos gerais 
anunciados de modernização social e eco
nómica. Na década de 60, já se haviam 
tornado evidentes (entre planificadores do 
ensino e da economia, políticos, peritos do 
desenvolvimento, e até entre grupos políti
cos ideologicamente diferentes) os elemen
tos essenciais de um consenso sobre a 
reforma do ensino, que integravam, todos 
eles, os postulados e princípios bem conhe
cidos no Ocidente de «modernização», 
«teoria do capital humano», «ensino do 
desenvolvimento» e do que na literatura 
internacional se designa frequentemente 
por «reforma liberal do ensino». O âmbito 
de modernização funcional que correspon
de ao modelo ocidental da evolução socio
económica, forneceu também a base argu
mentativa das políticas e reformas governa
mentais dos anos 70 e, em certa medida, dos 
anos 80. 
O centro deste âmbito conceptual é ocupa
do pelo postulado de que o ETP, no sentido 
de preparação ou ensino tradicionais, é 
fundamental para o desenvolvimento dos 
recursos e capacidades humanas, considera
dos como necessários ao aumento da pro-
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dutividade, ao crescimento económico e à 
riqueza nacional. A consecução dos objec
tivos mais gerais de progresso económico do 
país, sobretudo o da transformação da 
estrutura básica da sua economia (de 
agrícola a predominantemente industrial) 
pressupõe não só o aumento do capital 
físico (por exemplo, o estabelecimento de 
grandes unidades industriais de produção) 
como também a reorganização, a melhoria, 
a expansão e a planificação racional das 
infra-estruturas de desenvolvimento do 
ensino, da tecnologia e das capacidades, em 
particular de todos os tipos e níveis do ETP. 
A reforma e os objectivos do desenvolvi
mento têm procurado sempre harmonizar o 
ensino com as necessidades e fins sociais e 
económicos e ainda estabelecer uma maior 
correspondência entre as pirâmides do ensi
no e do emprego. 

Existem diferenças de opinião quanto ao 
modo como o problema do ETP tem sido 
tratado pelo actual Governo (em funções 
desde 1981), quanto à correspondência que 
deveria haver entre o ensino e o mundo do 
trabalho, quanto às estruturas do ETP e 
quanto ao papel dos diferentes agentes 
(como sejam as unidades centrais e locais do 
Governo) na planificação e dotação do 
ETP. Por exemplo, acentuou-se a impor
tância do tipo de planificação e de desen
volvimento de recursos (descentralização, 
maior participação a nível decisório) que 
acabaria por tornar o país menos dependen
te económica e tecnologicamente dos gran
des centros industriais ocidentais; abri-
ram-se novos estabelecimentos secundá
rios, conhecidos sob a designação de «Li
ceus Unificados Polivalentes» (Eniaia Poly-
clathika Lykeia), que procuram combinar 
os conhecimentos teóricos e práticos com a 

formação e preencher o fosso existente 
entre a escola e o trabalho, e estabelecimen
tos de ensino tecnológico superior (TEI) em 
substituição dos anteriores centros de for
mação técnico-profissional superior (KA
TEE) que, na opinião geral, não correspon
deram às expectativas. 

Ao mesmo tempo, observam-se constantes 
notáveis na concepção, na discussão e na 
abordagem da planificação e da reforma do 
ensino. Por exemplo: Tal como antes, con-
sidera-se geralmente o ensino técnico-pro
fissional como o meio mais favorável ao 
desenvolvimento das aptidões necessárias a 
uma maior produtividade e ao desenvolvi
mento económico. A planificação do ensino 
continua a ser encarada no âmbito da 
abordagem das necessidades de mão-de-
obra, abordagem muito em voga interna
cionalmente na década de 60 e cuja aplica
ção na Grécia continuou nos anos 70(')· 
Do ponto de vista da perspectiva das 
necessidades de mão-de-obra, convêm 
recordar que o ensino, no tocante a tipos de 
preparação, de formação e de frequência, 
nos vários ramos do seu sistema, está 
planificado para corresponder às previsões 
da mão-de-obra necessária à consecução 
dos objectivos/fins do desenvolvimento 
económico. Continua-se a crer que uma das 
principais razões do desemprego, mais par
ticularmente do desemprego juvenil, reside 
numa preparação anacrónica e insuficiente, 
pelo que um sistema ETP, modernizado e 
melhorado, ajudará a atenuar o problema 
do desemprego. Mantém-se generalizada a 
convicção de que as atitudes estudantis face 
ao ETP, ao trabalho e à estrutura ocupacio
nal, que na Grécia não têm sido especial
mente favoráveis (como testemunhado pela 
fraca frequência dos estabelecimentos de 

ETP em comparação com a dos de ensino 
geral), se modificarão consideravelmente 
em direcções mais positivas, mediante 
melhores curricula, melhores instalações e 
um sistema mais lato de orientação escolar e 
profissional. Considera-se que o ETP, além 
de contribuir para a eficácia económica, 
serve os objectivos de justiça social, ofere
cendo oportunidades de ensino diferentes 
mais equitativas a uma certa juventude até 
aqui desfavorecida (designadamente a ju
ventude da classe operária). Mediante a 
inclusão de um maior número de matérias 
práticas no curriculum com vista à produ
ção, o ETP tornará a formação menos 
teórica e mais prática. 

Por último, mediante informação e orienta
ção adequadas sobre a estrutura ocupacio
nal, oportunidades e remunerações dum 
sistema ETP, modernizado e flexível, alte
rará os desequilíbrios existentes na afluên
cia ao ensino superior: o número dos que 
terminaram os estudos secundários e que 
procuram ingressar nas universidades dimi
nuirá, atenuando assim tensões e atropelos 
e, por outro lado, o número dos que 
pretendem prosseguir os estudos em estabe
lecimentos superiores não universitários, 
como sejam os do ensino tecnológico (TEI), 
aumentará. 

Estruturas e políticas: 
O sistema duplo de ensino 

Uma das características estruturais do siste
ma ETP, tal como foi institucionalizado no 
período do pós-guerra, reside sobretudo na 
sua separação do sistema geral, fenómeno 

Pirâmides da idade dos anos 1971 e 1981 e uma perspectiva para o ano 2000. 
(Todos com mais de 75 anos estão reunidos num único grupo). 
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este, cabe acrescentar, verificado também 

noutros países, particularmente da Europa 

Central e da Europa Setentrional. Até 1976, 

os dois ramos principais do sistema duplo 

de ensino (geral e ETP) bifurcavamse 

depois da escola primária (aos 12 anos). 

Hoje, a distinção começa aos 15 anos, isto 

é, depois do ginásio geral, obrigatório, e 

continua no nível póssecundário. A partir 

dos 15 anos, as opções oferecidas aos que 

desejam prosseguir os estudos são: 

■ Um ciclo de 3 anos num liceu de ensino 

geral (LG). 

■ Um ciclo de 3 anos num liceu técnico

profissionai (LTP). 

■ Um período de 1 ou 2 anos numa escola 

de ensino técnicoprofissional médio 

(TPM). 

■ Em escala muito restrita, por ora, um 

ciclo de 3 anos numa «Escola Unificada 

Polivalente» (EPL). 

A nível póssecundário (a partir dos 18 

anos), as opções são: universidades (gerais e 

técnicas) e estabelecimentos de ensino tec

nológico (TEI). 

Os liceus técnicoprofissionais destinamse 

a formar técnicos de vários tipos (por 

exemplo, mecânicos, electricistas, operá

rios da construção, etc.) e as escolas técni

coprofissionais preparam pessoal técnico 

de categoria inferior. 

Certas características do sistema acima des

critas a traços largos merecem mais algumas 

considerações: 

■ Em primeiro lugar, o Liceu Unificado 

Polivalente (EPL), criado pelo actual 

Governo e aberto em 1983, que procura 

combinar o que chamamos «sistema duplo 

de ensino» com a tradicional separação 

entre a teoria e a prática, contribuindo 

assim, entre outras coisas, para uma passa

gem mais eficaz da escola para o trabalho. 

Todavia, actualmente o seu funcionamento 

fazse em escala limitada e a título experi

mental (estes estabelecimentos, em número 

de 20 e disseminados por partes determina

das do país, registam 7 500 inscrições), 

embora o Governo se tenha comprometido 

a que esta instituição acabe por ser o sistema 

de ensino prevalecente finda a escolaridade 

obrigatória. 

■ Em segundo lugar, os TEI, também 

instituídos pelo actual Governo, para subs

tituição dos anteriores KATEE, que, como 

geralmente reconhecido, ficaram aquém do 

que deles se esperava aquando da sua 

criação em 1972. Os TEI visam dar uma 

formação tecnológica de alto nível, equiva

lente ao das Universidades. Tal como no 

caso dos EPL secundários, supõese que os 

TEI servem melhor os objectivos socioeco

nómicos do país, como são encarados pela 

presente Administração e, mais particular

mente, estabelecidos no Plano Quinquenal

(19831987). 

■ Em terceiro lugar, a situação e a orien

tação dos liceus técnicoprofissionais (LTP) 

e das escolas técnicoprofissionais (TPM) 

relativamente aos liceus gerais. Para além 

de receberem uma preparação para o mun

do do trabalho, os estudantes dos LTP 

podem continuar os seus estudos em estabe

lecimentos tecnológicos (TEI)  anterior

mente nos KATEE  e, depois de fazerem 

algumas cadeiras suplementares, podem 

concorrer às vagas nas universidades (ΑΕΙ). 

As escolas técnicoprofissionais preparam 

sobretudo para o trabalho. Assim, para 

efeitos de prosseguimento dos estudos nos 

ΑΕΙ, mais prestigiosos e mais procurados, 

os liceus gerais ocupam uma situação privi. 

legiada no sistema do ensino. Os estabeleci

mentos mais desfavorecidos deste ponto de 

vista são as escolas técnicoprofissionais. 

Quando seguidamente se considera que os 

esquemas dos três tipos de estabelecimentos 

de ensino variam consoante também a ori

gem social dos alunos — um número des

proporcionadamente maior de crianças da 

classe operária seguem o ramo técnicopro

fissional do sistema — a estrutura deste não 

parece particularmente indicada para a con

secução do apregoado objectivo de justiça 

social. 

Devem mencionarse aqui duas característi

cas estruturais do ETP: a primeira consiste 

na sua forte concentração em centros urba

nos, particularmente os dois grandes con

glomerados de Atenas e Salónica, e a segun

da, na considerável subrepresentação das 

mulheres. Dados recentes mostram que 

mais de 60 % dos estudantes do nível médio 

do ETP estavam inscritos em Atenas e 

Salónica e que, apenas na área de Atenas, a 

sua concentração era de 40 °7o. A participa

ção feminina tem sido logicamente muito 

baixa, cerca de 15% em 19821983. 

Notamse diferenças semelhantes, embora 

não tão nítidas, a nível do ensino póssecun

dário. 

Como medidas da política oficial, as estru

turas institucionais acima descritas e as 

reformas de modernização efectuadas no 

sistema (por exemplo, abolição de exames 

de admissão aos liceus, substituição dos 

exames panhelénicos, nos estabelecimen

tos de ensino superior, por exames panhe

Iádicos, introdução de matérias tecnológi

cas no curriculum dos ginásios e, bem 

assim, da orientação profissional), foram 

formuladas e definidas com vista à resolu

ção de certos problemas crónicos de ordem 

social e de ensino. Ao mesmo tempo, foram 

consideradas necessárias para enfrentar os 

desafios lançados pelos objectivos e aspira

ções sociais e económicos da Grécia, bem 

como pela sua situação não competitiva no 

sistema económico internacional, sobretu

do ocidental, em rápida mutação como 

resultado da revolução científica e tecnoló

gica. 

O número relativamente fraco dos «candi

datos» ao ETP e o atrofiado crescimento 

deste em comparação com o do ensino geral 

tem sido um problema crucial. Tratase de 

uma situação anómala que se verifica não 

obstante: a) as proclamadas «necessidades» 

do país, a importância geralmente reconhe

cida ao ETP e as intenções e acções da 

política oficial tendentes a criar fluxos 

estudantis mais equilibrados e b) as remu

nerações, aparentemente elevadas, dos 

diplomados pelas escolas técnicas secundá

rias e superiores, em comparação com as 

dos diplomados pelas escolas de ensino 

geral (2). 

As tendências históricas mostram aumentos 

sensíveis nas escolas técnicoprofissionais 

do nível médio durante a década de 

1965—1976, mas não acusam qualquer 

aumento nos dez anos seguintes 

(19761985), período durante, o qual o 

número das inscrições se manteve estacio

nário, em cerca de 77 500 (3). Em 1985, as 

inscrições nas escolas técnicoprofissionais 

do nível médio representavam apenas 

10,4% do número total das inscrições nos 

estabelecimentos secundários. Este dese

quilíbrio contínuo confirma o que observa

dores e investigadores repetidas vezes disse

ram, ou seja, que pais e jovens gregos 

preferem o ensino geral ao ensino técni

coprofissional (4). A viragem, há tanto 

tempo aguardada, para um maior interesse 

pelo ensino técnicoprofissional, quer ten

dente a arranjar emprego directamente 

depois de terminado o nível secundário, 

quer para prosseguir os estudos a nível 

superior não tradicional (não universitá

rio), não se verificou (5). 

Em relação com o acima exposto, dois 

outros problemas se colocam: a diferença 

de prestígio associado aos dois tipos de 

ensino — inferior, no caso do ETP, e 

superior, tratandose do ensino geral  e a 

forte propensão para ingressar nas univer

sidades, apesar das poucas oportunidades 

de conseguir emprego após a obtenção do 

diploma, sobretudo em Direito, Humanida
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des e Ciências Sociais. Uma outra preocu

pação tem sido causada pela diferença de 

esquemas dos dois sistemas de ensino, con

soante a origem social dos alunos, o que 

torna o ensino técnicoprofissional refúgio, 

principalmente, das crianças e da juventude 

da classe operária. Juntamse a isto, sobre

tudo no aspecto social: a) o mercado do 

trabalho, b) as atitudes e práticas de recru

tamento das agências de emprego, quer 

públicas quer privadas. Exemplos colhidos 

da vida real e estudos mostram que os 

patrões gregos se têm mostrado bastante 

severos quanto à qualidade da formação 

dispensada nas escolas técnicoprofissio

nais e nem sempre dispostos ao recrutamen

to dos seus «diplomados». Para além disso, 

a procura no mercado do trabalho de 

diferentes tipos de especialização nem sem

pre correspondeu à oferta. Por conseguinte, 

parece ter havido uma falta de coordenação 

entre o que as escolas produziam, o que os 

patrões procuravam e o que o mercado 

podia absorver, um desequilíbrio que, por 

sua vez, exacerbava, entre outros, proble

mas tais como o do emprego e o do 

subemprego. 

A formação profissional é dispensada tam

bém em estabelecimentos oficiais não 

dependentes do Ministério da Educação e 

ainda por entidades públicas e privadas, 

como, por exemplo, o Ministério do Traba

lho através da sua Organização para a 

Colocação da MãodeObra (OAED), o 

Ministério da Marinha, o Ministério dos 

Serviços Sociais, o Ministério da Agricultu

ra, a Escola Profissional de Turismo, os 

Serviços Públicos de Electricidade (DEI), a 

Organização Grega das Telecomunicações 

(OTE), os Correios (ELTA), os grandes 

bancos e as grandes indústrias. Efectiva

mente, até há pouco tempo, o sector priva

do assegurava a maior parte do ensino 

técnicoprofissional (cerca de 6 1 % , em 

1972). Esta situação está, porém, a mudar, 

sobretudo no sector oficial, onde o Minis

tério da Educação é agora o principal 

responsável pela maior parte deste tipo de 

ensino. 

Embora este documento se ocupe sobretudo 

do ensino técnicoprofissional tradicional, 

sob a égide do Ministério da Educação, 

merecem menção especial as «unidades de 

formação de aprendizes» dependentes da 

«reformada» e dinâmica OAED. 

As escolas de aprendizagem OAED admi

tem estudantes que tenham completado o 

ciclo de 3 anos de ginásio geral. Nelas, o 

ensino dura 3 anos. Combinam o ensino 

tradicional, dispensado em aulas de instru

ção geral, tecnológica e de «trabalhos de 

oficina», da parte da tarde, com formação 

prática e remunerada no local de trabalho, 

sobretudo empresas industriais, da parte da 

manhã. Preparam para as profissões de 

mecânico, electrotécnico, canalizador, ca

beleireiro, carpinteiro, artes gráficas, etc. 

Os seus «diplomados» podem ingressar no 

segundo ano do ciclo de três anos dos liceus 

técnicoprofissionais, depois de submetidos 

a exames especiais. Até 1980, o número dos 

diplomados por essas escolas de aprendiza

gem era aproximadamente de 27 000. Em 

1982, havia 45 escolas de aprendizagem com 

uma população de 6 468 alunos. O interesse 

por essas escolas parece muito elevado 

(em 1983, a razão procura/oferta era de 

1/10). 

Um estudo recente sobre a situação preva

lecente nas escolas OAED (programas e 

condições de estudo, experiências de traba

lho, perspectivas de emprego para aprendi

zesestudantes, etc.) tal como é vista por 

professores e alunos, revelou um certo 

número de aspectos interessantes: 

■ Uma grande percentagem dos estudan

tes analisados (N = 1 710) realizam a sua 

experiência de trabalho e a sua formação no 

próprio local de trabalho, em empresas 

comerciais que empregam menos de 10 

pessoas (64% da amostragem, dos quais 

48% em firmas empregando menos de 5 

pessoas). 

■ Apenas 43 % dos aprendizesestudantes 

declararam estar a sua experiência de traba
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lho «absolutamente relacionada» com o 

domínio da sua especialização profissional; 

4 1 % responderam «assim assim» e 16% 

disseram não ter essa experiência nada a ver 

com a sua especialização profissional. 

■ Cerca de metade dos estudantes analisa

dos desejam começar a trabalhar depois de 

terminarem os estudos, mas 39% destes 

desejam «abrir a sua própria loja» e 46% 

querem trabalhar no sector público. 

■ As opiniões dos estudantes quanto às 

perspectivas de conseguirem um emprego 

seguro com base no «diploma» são ambiva

lentes. 

■ Parece generalizado entre estudantes e 

professores o sentimento de que muitos 

patrões «exploram» os aprendizesestudan

tes (longas horas de trabalho mal pagas e 

sem relação com o que deviam aprender, 

ausênciade seguro adequado, etc.). 

Além do atrás dito, o estudo indicou que a 

enorme maioria dos estudantes era originá

ria das camadas socioeconómicas inferiores 

(71 % eram filhos de «proprietários de 

alguma exploração agrícola» ou de assala

riados agrícolas sem qualificação. O perfil 

geral do estudante das escolas OAED era o 

seguinte: «Rapaz, 17 anos, oriundo geral

mente do meio urbano, estudos feitos no 

ginásio, resultados escolares medianos, 

filho de operário ou de camponês» (6). 

Obviamente, mesmo no âmbito funcional 

de justiça social/eficácia económica, a 

situação geral do tipo de ensino profissional 

da OAED tem tudo a ganhar em adoptar 

um maior número de medidas correctivas e 

de reajustamentos nas ligações entre a esco

la, o trabalho e as agências de emprego. 

Argumentamos, não obstante, que muitas 

das disfunções e muitos dos problemas 

apontados por alunos e professores das 

escolas OAED reflectem constrangimentos 

de ordem estrutural e cultural mais funda

mentais, que são característicos da socieda

de grega. Na nossa opinião, qualquer tenta

tiva para corrigir tais imperfeições de for

mação que não atenda a constrangimentos 

sociais e culturais mais importantes, não 

permite grande optimismo. O mesmo se 

pode dizer do outro tipo principal de ensino 

de ETP dependente do Ministério da Edu

cação. Um exame objectivo do actual siste

ma ETP e quaisquer hipóteses quanto às 

suas perspectivas têm, pois, necessariamen

te, de considerar o contexto cultural e 

estrutural de formação da sociedade grega 

tal como evoluiu na conjuntura histórica 

contemporânea (i.e. após a Segunda Guerra 

Mundial). 

Contexto e constrangimentos 
culturais e estruturais 
Um dos aspectos de contexto histórico a 

considerar nesta conexão é de natureza 

sobretudo cultural. Por várias razões, no 

decurso da moderna evolução histórica da 

Grécia, o conceito tradicional, não utilitá

rio e essencialmente humanista de «pai

deia» tornouse de tal modo arreigado 

institucional, social e politicamente que 

representa um entrave a quaisquer reformas 

importantes do ETP. 

A este respeito, importa salientar: a) que 

todas as reformas tendentes a elevar o 

estatuto do ETP relativamente ao ensino 

geral depararam com uma forte oposição 

conservadora por parte de poderosas insti

tuições, grupos e indivíduos, e b) talvez 

mais significativo ainda, mesmo reforma

dores e ideologias e medidas reformistas 

achavamse divididos por ambiguidades, 

tergiversações e contradições sobre os valo

res e a importância relativos do ensino 

técnicoprofissional e do ensino geral 

humanista (7). 

Importa acrescentar que, apesar da impor

tância atribuída à expansão e à melhoria do 

ensino (incluindo o ETP) para satisfazer as 

necessidades tecnicoeconómicas contempo

râneas e os objectivos de desenvolvimento 

económico, não parecia haver um conceito 

muito claro, junto de reformadores, plani

ficadores e políticos, do que fossem exacta

mente essas necessidades, das condições em 

que várias espécies de competências e de 

capacidades se desenvolvessem, do que as 

despesas e as vantagens dos métodos da 

formação em alternância representassem e 

do modo inextricável como de facto o 

ensino e a formação se associassem aos 

processos de produção e desenvolvimento. 

Através desse período e ainda hoje, depa

rase constantemente com o postulado não 

muito explícito de que, em todos os casos, 

competências e capacidades técnicas, bem 

como diferentes aspirações profissionais, se 

desenvolvem melhor através de um ensino 

técnicoprofissional tradicional ou através 

de modificações curriculares. 

Outro aspecto do contexto, frequentemente 

negligenciado por muitos observadores e 

políticos do ensino, respeita à dinâmica 

contemporânea, não pedagógica, social, 

económica e política da vida grega. Desde 

1950 a esta parte, a economia do país, tal 

como vista recentemente por um observa

dor, «seguiu um modelo distorcido e desi

gual de evolução, que reflecte a situação da 

Grécia na "periferia" do capitalismo e 

cujas características principais são: hiper

trofia dos sectores primário e terciário, 

desenvolvimento industrial limitado e ané

mico, sobretudo nos sectores de bens de 

consumo, hiperexpansão de sectores tais 

como construção, turismo, comércio, acti

vidades intermediárias e parasitas, e forte 

dependência económica dos centros metro

politanos». Paralelamente a isso, a estrutu

ra do emprego temse caracterizado por um 

grande número de independentes nos secto

res primário e terciário, por um número 

relativamente diminuto de assalariados 

industriais e por um número relativamente 

elevado de assalariados nos sectores da 

construção, do turismo e paraeconómi

co (s). É certo que, nas últimas décadas, 

têmse manifestado tendências positivas em 

vários sectores. Por exemplo, durante o 

período 1961  1981, hou ve uma redução da 

população activa no sector primário, que 

passou de 53,9% em 1961, para 30,7% em 

1981 e, inversamente, um aumento no sec

tor secundário de 19 % para 29 %. Todavia, 

em comparação com outros países da 

Comunidade Económica Europeia (CEE), 

a Grécia continua a ser, em larga medida, 

um país agrícola. (A percentagem média da 

população activa nos dez Estadosmembros 

é de 7,5 % no sector primário e de 35,5, % 

no sector secundário) ('). Por conseguinte, 

temse registado um aumento significativo 

na taxa do desenvolvimento industrial, 

representando o sector industrial 31 % da 

produção contra 14% para o sector 

agrícola. Contudo, a importância da indús

tria pesada é relativamente modesta, ao 

passo que a da indústria ligeira é muito 

maior. A esta fraqueza juntamse: a) ausên

cia de «certos ramos, modernos e dinâmi

cos, básicos, da indústria pesada», como, 

por exemplo, produção de equipamento, e 

b) falta de condições favoráveis à «vasta 

aplicação das modernas realizações tecno

lógicas» (I0). 

O «desenvolvimento económico deforma

do» da Grécia temse caracterizado também 

por grandes disparidades económicas e 

sociais entre regiões urbanas e rurais, e pela 

predominância económica dos dois grandes 

conglomerados urbanos de Atenas e Tessa

lónica. 

No entanto, outra característica do mesmo 

processo tem sido a importância crescente 

de grandes multinacionais estrangeiras que 

operam na Grécia através dos seus ramos, o 

que, entre outras coisas, ocasionou um 

decréscimo da contribuição das empresas 

locais gregas para o fornecimento de bens 

intermediários ( n ) . 

Outra característica social importante tem 

sido o êxodo rural e o consequente aumento 
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hidrocefálico das grandes regiões de Atenas 

e Salónica. Hoje, Atenas, só por si, repre

senta cerca de 40 % da população total da 

Grécia. Isto tem provocado desequilíbrios 

no mercado do trabalho e impossibilitado a 

satisfação de pedidos de colocação. O pro

blema do emprego tem sido, em parte, 

atenuado pela emigração de um grande 

número de pessoas para outros países, em 

busca de trabalho (cerca de 900 mil, o que 

representa mais de 10 % da população total 

do pais e cerca de 30% da população 

activa). 

O lento crescimento industrial, a debilidade 

estrutural da economia, o modelo distorci

do e desigual do desenvolvimento económi

co e do ensino, os tipos demográficos da 

mãodeobra, o crescimento hidrocefálico 

de Atenas e de Salónica, e a falta de 

correspondência entre o sistema do ensino e 

os sectores do emprego contribuíram para o 

aparecimento de duas outras características 

socioeconómicas: desemprego, especial

mente juvenil, e grandes desequilíbrios no 

mercado do trabalho, segundo os sectores 

(fortes procura e oferta nalguns e penúrias 

noutros). 

Observações finais 
e perspectivas 

No início deste ensaio, indicaramse certas 

constantes do pensamento grego quanto ao 

ensino (sob a forma de escola) em geral e o 

ETP, em particular. Argumentouse que 

essas opiniões constituíam os parâmetros 

\ ^ ' 

principais do âmbito conceptual e legiti

mante em que se discutiram, definiram e 

defenderam a planificação e a reforma do 

ensino. Poderseia dizer que se criou uma 

certa mitologia em torno das múltiplas 

vantagens do ETP (sob a forma de escola) 

para o individuo e para a sociedade. 

Grande parte do presente trabalho sugere 

implicitamente que nem todas as constantes 

atrás referidas podem aceitarse como ver

dades incontestáveis e explícitas por si mes

mas. Tais «verdades» têm, de ser atenta

mente examinadas e, assim, há que procu

rar novas orientações para uma política do 

ensino. Terminamos, apresentando algu

mas ideias que poderiam servir de pistãoà 

análise e discussão ulteriores destes dois 

aspectos: 

■ No contexto do modelo liberal ocidental 

de desenvolvimento, deveria reexaminarse 

a grande confiança inspirada pelo ensino 

técnicoprofissional separado, como sendo 

o meio mais eficaz para desenvolver as 

aptidões necessárias a uma maior produti

vidade e ao progresso económico. 

Há na literatura internacional, uma escola 

de pensamento muitíssimo interessante, a 

que amiúde se faz referência sob a desig

nação de «O sofisma da escola profissio

nal», que contesta a formação profissional 

dispensada nos estabelecimentos de 

ensino tradicionais (i.e., escolas) com 

vista ao desenvolvimento económico. 

Esta escola de pensamento insurgese até 

contra a crença de que o ensino geral e 

o ensino técnicoprofissional se subs

tituem mutuamente, alegando que o ensino 

geral é um requisito prévio da formação 

técnica. Esta, segundo essa escola, pode ser 

dada mais eficazmente no trabalho por 

agentes não escolares, que nas escolas (12). 

Também análises económicas baseadas no 

cálculo de rentabilidade, permitiram pôr em 

dúvida a anterior convicção de que o ETP, 

contrariamente ao ensino geral, fosse o tipo 

de investimento mais proveitoso para pro

pósitos de desenvolvimento económi

co (13). Sem necessariamente aderir, in 

toto, a estas opiniões, os políticos pode

riam, não obstante, considerar a reforma 

das estruturas existentes, tal como descrita 

acima, a fim de: a) conseguir uma maior 

convergência do ensino geral e do ensino 

técnicoprofissional, por tal forma que, 

como dito por uma fonte da OCDE «a 

distinção entre o que é académico e o que é 

profissional deixe de ser importante (14)» e 

b) mudar as actuais responsabilidades dos 

estabelecimentos de formação técnicopro

fissional e das empresas. As escolas pode

riam preocuparse sobretudo com o desen

volvimento mais eficaz das capacidades do 

ensino geral, e as empresas com o desenvol

vimento de aptidões técnicoprofissionais 

específicas (1S). 

Tal mudança no ensino é ditada também 

pela crescente sofisticação da tecnologia, o 

que dificulta ainda mais qualquer formação 

tecnológica na escola. 

Nestas circunstâncias, a politica geral de 

reorganização de todo o sistema de ensino 

secundário em conformidade com os 

princípios das escolas gerais (Escolas Unifi

cadas Polivalentes) pode considerarse 

como um passo na boa direcção, embora 

haja necessidade também de considerar 

mudanças conformes com as ligações atrás 

referidas. 

Do mesmo modo, uma estrutura de ensino 

global/polivalente pressupõe ajustamentos 

em outras estruturas do sistema (por exem

plo, entrada nas universidades, organização 

interior e curriculum, etc.). 

■ Revelouse erróneo conceber a planifi

cação e a reforma do ensino segundo a 

perspectiva da abordagem das necessidades 

de mãodeobra. 

Tal abordagem não se mostrou satisfatória 

em vários campos, entre os quais há a 

salientar os seguintes: a) Não admite a 

possibilidade de substituição de um dado 

tipo de trabalho por outro, isto é, presume 

uma corelação demasiado rígida entre o 

ensino e a economia, b) Os planos relativo^ 

à mãodeobra «visam o crescimento econó

mico, poucos sendo os que integram objec
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tivos de justiça ou de equilibrio social» e c) 

a existência de enormes diferenças entre as 

verdadeiras taxas de crescimento económi

co e as que servem de base às previsões de 

mãodeobra (16). 

A falta de credibilidade desta abordagem da 

planificação verificouse também no caso 

do Projecto Regional Mediterrânico na 

Grécia (I7). Um método de planificação que 

se revelou bom noutro lado e que poderia 

utilizarse vantajosamente na Grécia reque

reria: a) estudos do mercado do trabalho, 

com base em dados recentes de amostragens 

representativas, b) Avaliações do grau de 

facilidade ou de dificuldade de substituição 

de um dado tipo de trabalho por outro 

(coeficiente de elasticidade de substituição) 

e c) comparações dos custos sociais com as 

vantagens sociais de cada tipo e nível de 

ensino, comparações essas feitas com base 

nos dados acima indicados e depois de uma 

análise minuciosa das despesas de ensi

no (IS). 

■ O contributo potencial do ensino, 

incluindo o ETP, para a atenuação do 

problema cada vez mais premente do 

desemprego, no âmbito das actuais estrutu

ras socioeconómicas e institucionais, quase 

inalteradas, necessita de ser reexaminado. 

Tendo em conta as deficiências estruturais e 

institucionais dos sistemas económico e 

pedagógico, as imperfeições do mercado do 

trabalho e os tipos de evolução que carac

terizam a Grécia contemporânea, bem 

como a situação desta na economia mun

dial, a contribuição de reajustamentos cen

trados no domínio do ensino, como os 

empreendidos nestes últimos anos, não é 

suficiente para melhorar a situação nos 

sectores do emprego e do desemprego. As 

escolas podem desempenhar o seu papel no 

campo da mutação social, contanto que o 

contexto sociopolítico lho permita. 

■ Do mesmo modo, talvez seja demasiado 

optimista e irrealista esperar que reformas 

escolares interiores como sejam a introdu

ção de estudos tecnológicos ou préprofis

sionais, a integração da teoria e da prática, 

o «ensino profissional» ou a orientação 

profissional, bastem por si sós, para produ

zir mudanças significativas nas atitudes 

estudantis, nas suas aspirações e nos seus 

destinos escolares eprofissionais definitivos 

(por exemplo, atitudes mais positivas relati

vamente ao ETP e ao trabalho, menor 

propensão para seguir a via universitária e 

as carreiras tradicionais, etc.), facilitando 

assim a transição da escola para o mundo do 

trabalho e aliviando a tensão à entrada dos 

AEIs. 

É evidente que as inovações curriculares do 

tipo acima referido e outras actividades em 

vias de introdução no sistema grego são bem 

acolhidas. Mas, também aqui, tal como 

atrás, há lugar para uma advertência seme

lhante: Noutros lados (") e há razões para 

crer que na Grécia também, observouse 

que as atitudes sociais, aspirações e expec

tativas dos estudantes são função quer de 

condições interiores quer de condições exte

riores, talvez mais destas que daquelas. No 

caso particular da Grécia, tais condições 

incluiriam a estrutura de incentivos na 

sociedade, em termos de salários e de outras 

formas de remuneração, a natureza do 

mundo do trabalho, as relações no processo 

produtivo, etc. 

■ Por último, há a questão, igualmente 

importante, da justiça social. Como já 

frequentes vezes apontado neste ensaio, 

reconhecese, em geral, na Grécia, que o 

ETP tem sido a «irmã pobre» do sistema 

pedagógico relativamente à sua homóloga 

do ensino geral: qualidade inferior, fre

quência constituída sobretudo por crianças 

da classe operária, desigualdade de oportu

nidades de progresso escolar e condução a 

ocupações modestas, embora nem sempre 

mal retribuídas. Praticamente, todas as 

reformas recentes de carácter estrutural, 

organizativo e programático, foram conce

bidas e justificadas como medidas tendentes 

a minorar tais anomalias: devem contribuir 

para a democratização no sentido de um 

maior número de igualdades e de uma mais 

justa distribuição de possibilidades na vida 

e devem, sobretudo, melhorar a condição 

social e ocupacional das camadas socioeco

nómicas inferiores e, deste modo, ajudar a 

esbater as grandes disparidades socioeconó

micas. Assim reformado, o sistema de ensi

no, considerado globalmente, deveria con

tribuir para a consecução dos objectivos de 

justiça, de meritocracia e de democracia 

próprios do Welfare State. 

Porém, também aqui, a situação é mais 

complicada do que parece à primeira vista e 

as perspectivas são menos brilhantes. Tal 

como no caso das condições de eficácia 

económica já discutidas, as condições de 

justiça social implicam relacionamentos 

complexos «escolasociedade» e levantam 

questões sobre os limites e possibilidades do 

ensino face à mutação social. Dada a natu

reza do sistema económico grego, a estrutu

ra das remunerações profissionais na for

mação social grega, bem como os mecanis

mos selectivos do sistema de ensino (por 

exemplo, o sistema de exames de admissão 

aos institutos superiores e os tipos de conhe

cimentos escolares que são avaliados e 

classificados), a chamada «lei de ferro da 

selecção pedagógica (ver também social)» 

continuará e o ETP continuará também, 

muito provavelmente, em situação desvan

tajosa. 

(') Exemplos da aplicação desta abordagem na Grècia, 

em diferentes períodos históricos: o Projecto Regio

nal Mediterrânico da OCDE do inicio da década de 

60 e o Plano Quinquenal de 19761981. 

(2) Um estudo global datado de 1977 mostrou que o 

salário médio anual dos assalariados que haviam 

terminado os estudos nas escolas técnicoprofissio

nais era mais elevado que o dos que haviam 

frequentado as escolas do ensino geral. Ver A. 

Psacharopoulos O Ensino e o Desenvolvimento na 

Grécia: estudo social e económico sobre o ensino 

superior, manuscrito, pág. 306 (a ser publicado por 

Papazeses Press, Atenas, 1986). 

(') Para o período 1965  1976, ver OCDE, Política e 

Planificação do Ensino: reformas do ensino na 

Grécia (Paris, 1980) pág. 60. Para 1985, os dados 

foram retirados de fontes não publicadas, no Minis

tério da Educação. 

(4) Um estudo de KASSOTAKIS de 1979 mostrou que 

72 "'Ό de uma amostragem de alunos do ginásio não 

desejavam ingressar nos liceus técnicoprofissio

nais, por essa escolha não lhes deixar aberta a porta 

de entrada nos ΑΕΙ. Ver To Verna, 26 de Janeiro de 

1979. 

(s) Fontes governamentais pretendem que os recentes 

aumentos no número das inscrições nos TEI reflec

tem um começo da viragem a favor do sector técnico 

superior. Contudo, é mais provável que tais aumen

tos se devam antes a outros factores que a uma 

mudança de preferências, como o numerus clausus 

das universidades, muito procuradas, que canali

zam os estudantes para outras vias, quando não 

conseguem ingressar nos ΑΕΙ, e também o receio de 

desemprego ou de subemprego. No que respeita ãs 

declarações do Governo e às opiniões contraditórias 

sobre a assunto, ver Ta Nea de 4 de Setembro de 

1985. 

(«) Ver K. KASSIMAT1, Z. PILAFTZOGLOU, e C. TSA

KIRIS, Os Centros de Aprendizagem OAED: Desco

bertas, Problemas, Recomendações (Atenas, Cen

tro Nacional de Estudos Sociais, 1984), p. 25 e 

passim. 

(') Para uma elaboração destes pontos, ver A. KAZA

MIAS, A Crise do Ensino na Grécia e os seus 

Paradoxos: uma concepção históricocomparativa, 

em Deliberações da Academia de Atenas, Vol. 58 

(1983), pp. 415467 (em grego). 

(') A. ZESSIMOPOULOS, «A Luta contra o Desempre

go e as Carreiras do Estado para os Desemprega

dos», documento não publicado, oferecido no 4? 

Seminário sobre Relações Laborais e Pessoal de 

Empresa, Salónica, Novembro de 1985, p. 1 (em 

grego). 

(') Para dados específicos sobre estas características da 

economia grega e para dados comparativos sobre os 

países de CEE, ver J. P. PATZ1PANAZIOTOU, A 

Evolução do Mercado do Trabalho Grego, 

1961  1983 (Atenas, Janeiro de 1984, relatório não 

publicado, pp. 25 a 31 e 68 (em grego). 

( ,0) Ver S. BABANASES e C. SOULAS, A Grécia na 

Periferia dos Países Desenvolvidos: Comparações 

Internacionais (Atenas: Themelio, 1976), p. 56, (em 

grego). 
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(") Ver M. MALIOS, A Fase de Desenvolvimento 

Contemporaneo do Capitalismo na Grécia (Atenas: 

Época Sincrónica, 1977), p. 118 (em grego). 

C
2
) Ver P. J.FOSTER, Education andSocial Change in 

Ghana (London: Routledge and Kegan Paul, 1965), 

e o «Vocational School Fallacy», em J. KARABEL e 

Α. Η. HALSEY, eds. Power and Ideology in Educa

tion (Oxford University Press, 1977). 

C
3
) Ver G. PSACHAROPOULOS, «Education as an 

Investment» em Education and Development, por 

Aklilu Habte el. al. (Washington, D. C , The World 

Bank, 1983), pp. 13 e 14. 

C
4
) OCDE, Educational Committee, Manpower and 

Social Affairs Committe, Draft Report on Future 

Policies for Vocational Education and Training, 

Paris, 7 de Novembro de 1978. 

(
15

) Ver também W. NORTON GRUBB, «The Phoenix of 

Vocationalism: Hope Deferred is Hope Denied», 

em?. C. Solmon, ed., Reassessing the Link between 

Work and Education (São Francisco: Jossey Press, 

1978, p. 85). 

(") Ver G. PSACHAROPOULOS, «Educational Plan

ning and the Labour Market», European Journal of 

Education, Vol. 15, N? 2 (1980), pp. 216 e 217, e 

«Educational Planning: Past and Present», Pros

pects, Vol. VIII, N? 2 (1978), pp. 137 e 138, do 

mesmo autor. 

(") Ver o estudo de PSACHAROPOULOS e KAZAMIAS, 

op. cit., p. 380. 

(") Para uma explicação mais circunstanciada desta 

abordagem e sua aplicação na Grécia, na planifica

ção do ensino superior, ver Ibid., pp. 369 a 381. 

(") Ver, por exemplo, G. PSACHAROPOULOS e WIL

LIAM LOXLEY, «Diversified Secondary Education 

and Development». (Washington, D. C , Serviços 

do Ensino, The World Bank, 1984). 
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Formação Profissional 
na Grécia 

Hermann Schmidt 

Em 1976 começou-se na Grécia uma 
ampla reforma do ensino, actualmente 
ainda não concluída. A escolaridade 
obrigatória passou de 6 a 9 anos, cria-
ram-se escolas técnico-profissionais 
(TES) dispensando uma formação de 
base profissional, um liceu técnico-pro
fissional (TEL) paralelamente ao liceu 
tradicional deformação geral e paralela
mente às universidades, criou-se uma 
escola de engenharia (KATEE), ofere
cendo uma formação profissional com
plementar. Para além das vias escolares 
no quadro desta profissão, vive sobretu
do à sombra, a formação profissional 
(Centros de aprendizagem OAED). 
A, antes como depois, existente preemi
nência do ensino geral e universitário, 
serviu de pretexto, no começo dos anos 

80, ao Governo grego para revalorizar a 
formação profissional. Em 1984 
criou-se um terceiro tipo de liceu, o liceu 
integrado (EPL), com o objectivo de 
combinar o ensino profissional e geral. 
A aprendizagem profissional foi melho
rada, aproximándose do sistema dual 
em funcionamento nos países de expres
são alemã (formação alternante). As 
escolas de engenharia (KA TEE) foram 
promovidas ao estatuto de escolas supe
riores (TEI) em 1983 e dotadas de uma 
autonomia académica. 
A Grécia prossegue deliberadamente o 
seu objectivo de continuar a investigar 
novas vias de formação e de activar o 
desenvolvimento económico e social 
mediante um ensino mais orientado para 
a prática. 

Grécia - Um país 
em transformação 

A descrição de sistemas parciais relativos à 
sociedade grega, neste caso ao sistema de 
formação profissional, deve efectuar-se à 
luz do processo de desenvolvimento muito 

HERMANN SCHMIDT. O autor traçou em 1979 e 1980, 
em colaboração com dois peritos em educação, um 
inglês e um sueco, por ordem da OCDE, um inventário 
sobre o sistema educativo grego, e participou na quali
dade de relator no domínio do sistema de formação 
profissional na elaboração do dito «exame dos países da 
OCDE» dedicado à Grécia, em 1980 em Paris. 

dinâmico do conjunto da sociedade grega, 
durante os últimos 20 anos. Porém no 
quadro deste curto artigo, mal pode fazer-se 
referência a este desenvolvimento. As pes
soas interessadas em adquirir informações 
mais detalhadas sobre a interessante evolu
ção do sistema de formação profissional 
grego, deveriam 1er, em breve, a seguinte 
excelente monografia do perito grego em 
formação profissional, Stravou*. A des-

» STAVROU, STAVROS: A Formação Profissional na 
Grècia, pubi. Centro Europeu para o Desenvolvimento 
da Formação Profissional (CEDEFOP), Berlim, Março 
de 1986. 

crição traçada neste artigo relativa à actual 
evolução na Grécia, apoia-se amplamente 
nos dados até agora únicos de Stravrou, 
graças à sua precisão. 
A evolução demográfica na Grécia, carac-
terizou-se nos últimos 20 anos, pelos aumen
tos naturais da população e pelas fortes 
correntes migratórias de partida e de regres
so para os países industriais da Europa 
Ocidental. O número de habitantes aumen
tou entre 1961 e 1981 passando de 8,3 para 
9,7 milhões. Só nos anos 70, o número de 
habitantes aumentou em cerca de um 
milhão, devendo-se cerca de 2/3 deste 
aumento ao crescimento natural da popula
ção e 1/3 ao regresso dos emigrantes a partir 
de outros países europeus. A urbanização 
desenvolveu-se de maneira acentuada nos 
anos 20. Enquanto que em 1961, menos do 
que a metade da população (cerca de 46 %) 
todavia habitava nas pequenas e grandes 
zonas urbanas, este número já se elevava, 
em 1981 a precisamente 70%. 

A descrição da evolução ocupacional depa
ra com algumas dificuldades, porque na 
Grécia só nos últimos anos se tem vindo a 
desenvolver um registo exacto dos emprega
dos e dos desempregados e porque os 
enormes movimentos oscilatórios da popu
lação economicamente activa nos últimos 
20 anos, deformam constantemente a sua 
imagem. Constata-se que a taxa de desem
prego também quase dobrou durante os 
anos 80 na Grécia (em 1984 estimava-se a 
8,2%). A situação do mercado de trabalho 
apresenta-se contudo ainda mais favorável 
do que na maioria dos outros países da 
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Europa Ocidental. A taxa de desemprego 

das mulheres (1983: 11,7%) é duas vezes 

maior do que a dos homens (1983: 5,8%). 

Na questão importante do desemprego dos 

jovens para o sistema de formação profis

sional, a Grécia classificase mal. Pratica

mente 43 % de todos os desempregados têm 

menos do que 25 anos e mesmo praticamen

te 60 % têm menos do que 30 anos. A média 

da taxa de desempregados com menos de 

que 25 anos na CE é comparativamente de 

apenas 38,3 % da totalidade da população 

desempregada. Na República Federal da 

Alemanha, este número é de 27,2% (finais 

de Setembro de 1984), o que significa uma 

representação extraordinariamente elevada 

deste grupo de idade na formação profissio

nal das empresas. 

No quadro do desenvolvimento económico 

da Grécia produziramse nos últimos 20 

anos consideráveis transferências do poten

cial de mãodeobra no interior dos secto

res. Na Grécia, fortemente marcada pela 

agricultura, viticultura e pesca, a parte do 

sector primário reduziuse de praticamente 

54% em 1961 para praticamente 3 1 % em 

1981; o sector da indústria transformadora 

aumentou em 10%, passando de 19 para 

29 % e o terciário em 13 %, passando de 27 a 

40%. Apesar destas consideráveis transfe

rências estruturais ocorridas entre 1961 e 

1981, uma comparação com os dados cor

respondentes à CE em 1983, aponta para a 

manutenção do enorme peso do sector 

primário na estrutura do emprego na Gré

cia. 

Repartição da população por 

Grécia 

Comunidade Europeia (9) 

* STAVROU, p. 34. 

sectores, na Grécia e nas CE em 

Primário 

26,96 % 

6,78 % 

Secundário 

28,62 % 

35,69 % 

1983* 

Terciário 

41,42 % 

57,53 % 

Para a apreciação do estado actual da 

evolução do sistema de formação e de 

formação profissional grego, tornase in

dispensável fazerse uma curta retrospecti

va das decisões políticas relativas à forma

ção dos últimos 25 anos. No começo dos 

anos 60, o Governos do então primeiro

ministro Panpadreou (pai do actual pri

meiroministro), tentou reformar profun

damente o sistema educativo grego. Estes 

esforços inseriamse de um certo modo na 

tendência internacional. Em todos os países 

industriais, assistiase, nos anos 60 a tenta

tivas de reformas do sistema educativo. A 

situação na Grécia era porém, muito mais 

difícil do que a da maioria dos outros 

países. A obrigação escolar compreendia 

unicamente 6 anos. A restante formação 

podia compararse à formação geral do 

liceu preparatório, cujo diploma final só 

poderia abrir as portas ao ensino universi

tário. A formação profissional não desem

penhava praticamente nenhum papel no 

sistema educativo grego. Servia unicamente 

para a preparação para empregos modes

tos. Para a preparação para postos dirigen

tes ou para a obtenção de um estatuto 

social, o seu valor era praticamente nulo. 

Esta avaliação da formação profissional é 

ainda predominante em largas camadas da 

população grega, apesar dos esforços pro

duzidos nos últimos dez anos pelos diferen

tes Governos para revalorizar a formação 

profissional. A reforma elaborada por 

Papandreou (pai do acutal primeirominis

tro) na primeira metade dos anos 60, fra

cassou. 

Como todas as outras bases de reforma, 

também esta foi interrompida, no contexto 

de paralisia social desencadeada pelo golpe 

de Estado da Junta Militar (1976). Kara

manlis, o primeiro chefe governamental, 

democraticamente eleito, após a queda do 

regime dos coronéis, prosseguiu em 1976 a 

reforma de Pampandreou. Com duas leis 

fundamentais (N?309/1976 visando a refor

ma do ensine de base e N? 576/1977 visando 

a reforma da formação profissional) foi: 

■ Aumentar o período da escolaridade 

obrigatória passando na Grécia de 6 para 9 

anos. 

■ Para além do liceu geral (grau superior 

do 10? ao 12? ano) criouse um liceu 

técnicoprofissional, dispensando pratica

mente uma dupla qualificação (ampla for

mação geral acompanhada com uma for

mação profissional de base), possibilitando 

igualmente o acesso às escolas superiores. 

■ Prevista a extensão de uma rede articu

lada de escolas profissionais. 

No quadro da de 77, ainda não se abordou a 

reforma da formação nocturna (formação 

alternante, com 2 370 finalistas em 1976) na 

empresa, já anteriormente em função. Esta 

atitude compreendese, se tomarmos em 

conta a quantidade de problemas decorren

tes das reformas. 

A situação da Formação 
Profissional na Grécia 
em 1978/80  três anos 
após o começo da reforma 

No momento em que teve lugar o exame dos 

países da OCDE, a Grécia mal tinha ganha

do terreno com os numerosos projectos na 

reforma da área da formação profissional, 

face aos cursos de formação geral dominan

tes. A passagem da escolaridade obrigatória 

de 6 para 9 anos exigia a maior parte dos 

recursos. Os liceus técnicoprofissionais, 

cuja formação profissional, aos olhos da 

população grega consciente da situação, 

deveria ser apresentada, contavam só com 

4 % das inscrições, três anos após a sua 

criação. Esta situação não é contudo de 

admirar; pois os que não tenham consegui

do passar no exame extremamente difícil de 

aptidão para o liceu normal, poderão fre

quentar o liceu técnico. Para além disso, 

aqueles que após terem terminado o liceu 

técnico não queiram entrar no mercado de 

trabalho, mas sim frequentar uma escola 

superior, poderão beneficiar, para além dos 

«cursos técnicos» de quase todas as maté

rias exigidas pelo liceu geral aos seus alunos. 

Nos exames de passagem para a universida

de a Economia, e a Técnica não são, como 

também em muitos outros países, mesmo se 

ainda não totalmente aprofundados, reco

nhecidos como sendo equivalentes à Litera

tura e às línguas. 

A criação de escolas profissionais e de 

escolas especializadas em ramos profissio

nais (Turismo, hotelaria e indústria hote

leira etc.) encontravase em boas vias de 

andamento em 1979, sofrendo contudo, 

como tantos esboços de reforma, de uma 

grave falta de pessoal e de recursos mate

riais. Um corpo de docentes bem formado 

não estava ao alcance de mão e a maior 

parte das vezes faltava a quantidade sufi

ciente de dinheiro para a construção de 

locais modernos orientados para formação 

prática. 

Já em 1973, criouse com a construção de 

esclas de engenheiros (KATEE) um grau 

académico com valor inferior ao da univer
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sidade. Dentro destes estabelecimentos, os 

jovens desejando prosseguir os seus estudos 

e não tendo conseguido passar no concurso 

para a universidade, em virtude das relati

vamente poucas vagas nela disponíveis, 

poderão aceder a uma formação prática e 

académica próximas. Para gerações de estu

dantes gregos aptos a prosseguir os estudos, 

a alternativa de estudar no seu próprio país, 

não podendo ser realizada para a maioria 

deles, em virtude da falta da oferta de um 

número suficiente de vagas, significava 

estudar no estrangeiro. Já nos anos 70 se 

verificou que as escolas de engenheiros 

(KATEE) tinham colmatado enormes bre

chas na oferta do sistema de formação 

profissional complementar, oferecendo 

múltiplas possibilidades para carreiras im

portantes. 

No seu relatório à OCDE, o autor descreveu 

o estado da reforma do ensino grego, do 

seguinte modo: uma casa em que, o andar 

superior já é habitado, quando ainda se 

efectuam obras nas fundações. O avanço 

extremamente pragmático e a renúncia total 

a uma reforma do ensino acompanhada 

com uma programação de financiamento a 

médio prazo, complicam então uma análise 

completa das medidas da reforma, particu

larmente a repartição entre o peso das 

relações entre a formação profissional e 

geral. 

Com o objectivo de ajudar a realizar os 

projectos de reforma, o Governo grego 

fundou um Instituto Central do Currículo e 

do Manual (KEME), com a missão de 

elaborar estatísticas relativas ao ensino e à 

programação a médio prazo, à verificação 

de modelos de experimentação e à reelabo

ração de currículos modernos. 

A orientação e escolha profissionais, com 

base no relatório de 1979*, ainda se apre

sentam como absolutamente insuficientes. 

Os professores da escola primária (classes 

de 1 a 6) e do liceu preparatório (classes de 7 

a 9) não estão preparados para dispensarem 

disciplinas de carácter técnico ou económi

co. Faltam os conhecimentos sobre o mer

cado profissional e laboral e o material para 

uma orientação profissional próxima da 

prática. Os professores das escolas de for

mação geral são antes mal preparados para 

puderem responder a estas tarefas, median

te pequenos cursos com poucos dias de 

duração. 

* OECD [ED(80)20]: Review of Educational Policy in 

Greece, Paris 1980, p. 32. 

Formação Profissional 
na Grecia em 1985/86 
 no décimo ano da reforma 

As leis de 1976 e de 1977 sobre a reforma do 

sistema educativo e de formação permanen

te grego conduziram a uma transformação 

estrutural, a nível organizacional e interno 

do sistema educativo grego, que até agora 

ainda não foi acabado. Ainda em 1985 

foram editadas novas leis importantes no 

domínio da educação. Por isso, no sistema 

educativo grego «tudo está ainda em movi

mento». Por isso os esboços seguintes só 

revestem o valor de uma descrição da 

formação profissional na Grécia relativa

mente ao novo ano 85/86 a partir do ponto 

de vista de um observador estran

geiro. 

D O actual sistema educativo grego 

Antes de passar à descrição dos conteúdos 
específicos da formação profissional grega, 
o seguinte gráfico deverá dar imagem da 
totalidade do sistema educativo. 

Estrutura do sistema educativo grego (grá

fico). 

O gráfico e os dados numéricos nele conti

dos, necessitam algumas explicações: 

■ A diferença entre os principiantes e os 

finalistas, da escola primária, devese a 

causas demográficas, mas também ao 

regresso de emigrantes. 

■ A diferença entre o número de finalistas 

da escola primária e o número de alunos 

inscritos no ensino preparatório do liceu 

repousa na inscrição retardatária de antigos 

finalistas da escola primária, actualmente 

submetidos à escolaridade obrigatória. 

■ Aos alunos, tendo abandonado o ensino 

segundario sem ter terminado o ciclo com

pleto, élhes oferecida a oportunidade de 

frequentar centrospósliceais onde poderão 

seguir cursos de recuperação. 

■ A formação de aprendizes, dependendo 

do controlo do organismo para o emprego 

do potencial dos empregados (OAED), não 

aparece muitas vezes representada no siste

ma educacional grego. Foi decidido tomála 

em consideração, em virtude da sua integri

dade, pois tudo ponderado, cerca de 10 000 

jovens gregos frequentam este tipo de for

mação. 

■ Para além das escolas técnicoprofissio

nais existem escolas profissionais, estrutu

radas de um modo similar, de turismo, 

hotelaria, agricultura, militar, etc; que 

porém, em virtude da transparência da 

explicação não foram retidas. 

■ Uma grande quantidade de jovens gre

gos estudam no estrangeiro. O seu número 

estimase anualmente a 7 000 jovens. 

D Orientação profissional  avanços 

No quadro da orientação e da escolha 

profissional alcançaramse nos últimos 

anos progressos importantes. Enquanto, 

que até 1981 só a terceira classe preparatória 

tinha uma hora de orientação profissional, 

a partir desta data, o curso foi alargado às 

outras classes preparatórias e às primeiras 

classes do liceu. A formação dos professo

res nesta área, passou de algumas horas 

para cinco meses. Estas medidas não abran

gem porém os jovens tendo abandonado a 

escola sem terem obtido um diploma, antes 

da nona classe ou qualquer outra classe 

superior. Por este motivo, o OAED organi

za, a partir de 1983, igualmente pressionado 

pelo aumento do desemprego dos jovens, 

cursos com uma duração de sete semanas 

destinados aos jovens com idade entre quin

ze e dezoito anos, a fim de preparar os 

jovens para a vida profissional. Neste qua

dro, os jovens são informados, orientados e 

apoiados nas suas diligências para encon

trarem um trabalho. O facto de que no 

segundo ano, o número de jovens inscritos 

neste curso já se elevava a 3 500, aponta 

para a grande necessidade e êxito destas 

medidas. 

D As escolas profissionais — não consti

tuem uma alternativa para os liceus 

As escolas profissionais, que foram profun

damente consolidadas, após a Lei n? 576/ 

/1977 deveriam desenvolver um perfil 

específico e constituir uma alternativa face 

aos liceus. Este objectivo não foi atin

gido. 

A sua parte no conjunto dos alunos inscri

tos no grau secundário, diminui proporcio

nalmente (em 1980/81: 8,6%; em 1984/85: 

4,8%). 

Enquanto que a parte dos alunos inscritos 

nos liceus técnicoprofissionais aumentou 

(1980/81: 16,9%; 1984/85: 20,8%). Pen

sase que o número pouco importante das 

disciplinas de carácter geral (20%) em 

relação aos cursos práticos e teóricos de 

carácter profissional, seja pouco atractivo 

para o público grego ainda bastante influen

ciado pela formação geral. Para além disso, 

estas escolas «só» formam os alunos para a 

prática de uma profissão bem determinada. 
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Estrutura do sistema de ensino grego* 

Mercado de 

trabalho 

Universidades 

principiantes 

25 mil 

7 
Escolas de 

formação 

técnica TEI 

antes de 1983 

KATEE 

principiantes 

20 mil 

Liceu técnicoprofissional 

(TEL) 

Liceu integrado 

(EPL) 

Formação de aprendizes 

na empresa e escola. 

Centros OAED 

Exames de aptidão 

12 

10 

Finalistas: 71 mil 

Liceu geral 

Principiantes: 102 mil 

u 
17 

Escolas 

técnicoprofissionais 

(TES) 

TEL 

21 

Provas do aptidão suprimidas 

Finalistas: cerca de 126 000 (estimação) 

Liceu preparatório 

Principiantes: cerca de 161 000 (estimação) 

Ζ 
Finalistas: cerca de 149 000 (estimação) 

Escola primária 

Principiantes: cerca de 145 000 (estimação) 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

Ano lectivo 

• Dados recolhidos: St. Stavrou, p. 37 (manuscrito) 1983. 

Idade 

A evolução global deve estar na origem da segundo ano destes liceus sem exame de 

recente decisão do Governo grego em faci entrada. 

litar a «passagem» para um liceu técnico

profissional. Os finalistas das escolas téc As escolas técnicoprofissionais oferecem 

nicoprofissionais poderão inscreverse no em 14 áreas profissionais (por ex: electróni

ca, artesanato, construção) uma formação 

em 32 formações com uma predominância 

técnicoartesanal (excepções: escritório, tu

rismo, economia doméstica). 

D Concorrência entre os liceus  luta pela 

igualdade 

Os liceus técnicoprofissionais conheceram 

esta surpreendente evolução, nos últimos 

anos. Conseguiram no primeiro século após 

a sua fundação, obter um quinto das inscri

ções registadas no conjunto dos liceus. 

Várias decisões relativas à política do ensi

no, reforçaram, nos últimos cinco anos os 

TEL: . 

■ A supressão dos exames de passagem de 

preparatório para o liceu, enfraqueceu ligei

ramente o estatuto dos TEL de «liceus de 

segunda categoria». A posição hierárquica 

dos liceus gerais com cerca de 75 % da 

totalidade dos alunos do secundário mal se 

alterou desde 1980. 

■ A melhoria da mobilidade horizontal 

entre os liceus e a maior oferta de cursos 

pósliceais, melhorou as possibilidades de 

admissão dos alunos dos TEL nas universi

dades. 

Tomando em conta estas possibilidades, os 

programas oferecidos pelos TEL torna

ramse mais atractivos: 

■ Neles se dispensa uma ampla formação 

profissional de base (bases teóricas profis

sionais; sem se obter um diploma profissio

nal. Pode estudarse nos liceus técnicos: 

construção mecânica, electrotécnica, cons

trução, química/metalurgia, fiação/tecela

gem, arte aplicada, informática. 

Estes liceus profissionais dispensam igual

mente disciplinas ligadas a economia, à 

agricultura, aos serviços sociais e à navega

ção comercial. 

■ A inscrição nas escolas superiores (TEI 

antigas KATEE) é condicionada pela apre

sentação do diploma do liceu e pela passa

gem do exame de admissão. O número de 

vagas disponíveis é fixado anualmente (nu

merus clausus). 

A via livre para o terceiro ciclo do sistema 

educativo é certamente aos olhos de muitos 

gregos, a vantagem mais importante dos 

TEL em relação às escolas técnicoprofis

sionais. Esta escolha implica um ano suple

mentar, o que não parece custar demasiado 

caro, em relação aos benefícios tirados. 

Apesar deste desenvolvimento verdadeira

mente positivo dos TEL, o Governo grego 

não parecia estar satisfeito com a evolução 

relativa à equivalência entre o ensino geral e 
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profissional. Em 1984, foi criado um novo 
tipo de liceu, o terceiro, o Liceu Integrado 
(EPL). Tratase de uma escola integral do 
grau secundário II, que dispensa uma for
mação geral e profissional integrada. O que 
é interessante neste projecto, é que ele 
contém igualmente uma formação profis
sional prática, o que não é o caso do liceu 
técnicoprofissional até agora. O liceu inte
grado deverá contribuir designadamente a 
combater os prejuízos tradicionalmente 
enraizados relativos a desvalorização do 
trabalho práticomanual.*. 

O liceu integrado corri igualmente uma 
duração de três anos, propõe uma série de 
disciplinas obrigatórias (programas tradi
cionais do liceu, mas igualmente tecnolo
gia/produção e bases de economia), disci
plinas aconselhadas (por ex. Economia, 
Biotecnologia, Direito) e disciplinas livre
mente escolhidas (por ex. Segunda Língua, 
Matérias Artísticas). Entre o primeiro e o 
terceiro ano, a proporção das disciplinas de 
carácter geral diminui, e as especializadas 
aumentam. A optimalidade dos estudos 
deve igualmente, por este motivo, ser atin
gida em função da orientação. 

Assim, o liceu integral proporciona em 
princípio todas as vias formativas e profis
sionais dispensadas pelas restantes escolas 
do segundo grau II. 

O Ministério da Educação cita como mais 
importantes objectivos deste tipo de 
escola**: 

«O liceu integral deve 

• ser uma escola democrática, isto é 
antiautoritaria; 

• ser Uma escola aberta, isto é, ligada à 
vida e ao meio social; 

• ser uma escola dinâmica, com a capaci
dade de desenvolver novas matérias, de 
introduzir novas disciplinas e fomentar 
novas actividades que correspondam às 
necessidades da sociedade e às da educação 
dos alunos.» 

14 liceus integrados com cerca de 4 500 
alunos inscritos foram postos em marcha 
em 1984/85. Resta saber se o novo tipo de 
escola diminuirá ainda mais a preponderân
cia do ensino preparatório tradicional e 
geral, e se as qualificações profissionais 
dispensadas pelos liceus integrados, pode
rão melhorar as possibilidades dos finalistas 
desta escola no mercado de trabalho. 

* STAVROU, p. 34 

** Ministry of Education and Religion (Ed.) The Inte ζ 

grated Lyceums, Athen 1984, p. 4. S 

D Uma reforma já há muito tempo espe
rada — a formação de aprendizes no qua
dro do OAED 

Na Grécia existe desde os anos 50 uma 
formação de aprendizes, que contudo nun
ca atingiu o carácter e a importância, 
adquirida no espaço dos países de expressão 
alemã. Por isso a qualidade e as condições 
de enquadramento nunca foram realizadas: 
Para além de uma semana completa de 
trabalho numa empresa, os jovens deviam 
completar uma totalidade de 14 horas de 
classes profissionais, dispensadas em qua
tro aulas nocturnas durante a semana, o que 
constituía uma grande carga, que não esta
va necessariamente ao serviço do saber. O 
Instituto do Emprego (OAED) é responsa
vel pelos projectos e pelos «Centros de 
Aprendizagem» (escolas profissionais com 
salas de trabalho). Em 1984/85 o Governo 
grego também reformou este importante 
ramo do sistema de formação profissional. 
Uma série de recomendações já emitidas no 
relatório da OCDE em 1980 foram tomadas 
em consideração: 

■ O primeiro ano da formação profissio
nal deverá ser inteiramente efectuado nos 
Centros de Aprendizagem de OAED. 

■ A partir do segundo ano, a formação é 
efectuada alternadamente três ou quatro 
dias na empresa e um ou mais dias na escola 
profissional; 

■ A prática aumenta constantemente 
entre o segundo ano e o fim do terceiro ano 
da formação; o último semestre é unica
mente prático. 

■ O Organização das aulas profissionais 
reveste um carácter flexível, podendo efec

tuarse uma ou duas vezes por semana ou 
em «bloco» durante vários meses. O «siste
ma em bloco» também implica, nesta 
ordem de ideias que a formação nas empre
sas se prolongue vários meses sem interrup
ção para os cursos teóricos. 
■ A oferta deformações concentrase em 
primeiro lugar nos 23 ramos, em que se 
reconhece a existência de uma necessidade 
correspondente. 

13 profissões na área da metalurgia e da 
electrotécnica (por ex. maquinistas, mecâ
nicos, electricistas), especialistas nas artes 
gráficas e desenhadores técnicos, 7 na área 
artesanal (por ex., ceramistas, ourives, 
pedreiros) e pessoal qualificado para a 
agricultura (pessoal administrativo). 

O OAED gere 38 «centros de aprendiza
gem» em todo o país, cada um dos quais 
ligado a um certo número de empresas. 

Os finalistas do ensino preparatório com 
idade entre os 16 e os 19 anos, podem 
inscreverse nesta formação. As vagas são 
atribuídas em cada região, após se ter 
efectuado uma anállise anual sobre o mer
cado de trabalho. Nos últimos anos, oscila
ram entre 2 500 e 3 000 anualmente. 

O crescente desemprego dos jovens, como 
também a melhoria das condições do ensino 
fizeram aumentar bruscamente o interesse 
manifestado na aprendizagem. A procura 
ultrapassou no ano passado a oferta, dez 
vezes mais (!) * 

Enquanto existir uma tal desproporção 
entre a oferta e a procura, os pontos fracos 

* STAVROU, p. 34 
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da programação da oferta (com base na 

actual situação do mercado de trabalho) 

mal podem ser do domínio público. Os 

finalistas da aprendizagem encontram, ape

sar do enorme desemprego dos jovens, em 

virtude da falta de mãodeobra, qualifica

da, um mercado de trabalho favorável. 

Deve reflectirse sobre a utilidade da intro

dução de uma condição para a entrada 

(diploma preparatório) na aprendizagem. 

Muitos atrasados, sem diploma vêemse 

assim na impossibilidade de continuar a 

desenvolver a própria personalidade e de 

encontrar um lugar adequado na sociedade, 

mediante uma aprendizagem. 

Por outro lado, a possibilidade acordada 

aos finalistas da actual aprendizagem 

OAED, de passarem para o 2? ano dos 

liceus técnicoprofissionais, fêlos sair ofi

cialmente de um impasse. 

Esta admissão é contudo condicionada à 

aprovação de um exame de entrada, que 

deverá contudo ser suprimido após a refor

ma da aprendizagem do OAED. Três anos 

de aprendizagem, não são ainda actualmen

te equivalentes a um ano de liceu. Os 

reformadores gregos agem publicamente 

em relação à equivalência entre a formação 

profissional e geral, em condições tão 

difíceis como as dos seus colegas em outros 

países europeus, incluindo a República 

Federal da Alemanha. 

Para além disso, falta uma transparência do 

perfil das diferentes profissões necessária 

ao mercado de trabalho como certamente 

também às empresas e aos jovens, podendo 

ser adquirido: 

■ Nos centros de aprendizagem de 

OAED. 

■ Nas escolas técnicoprofissionais 

■ Nos liceus técnicoprofissionais. 

■ Nos liceus integrados. 

D Terceiro ciclo e formação profissional 

complementar  campo das futuras activi

dades 

As escolas de engenharia fundadas em 1973, 

as KATEE, passaram no impulso da refor

ma dos últimos anos (Lei n? 1404/1983) a 

pertencer à categoria de escolas superiores 

(Escolas de Formação Tecnológica, TEI) e 

foram alargadas aos sectores administrati

vo e serviços. A Grécia atingiu assim uma 

meta já alcançada anteriormente por outros 

países europeus. 

A reforma global da educação nos últimos 

dez anos e a reforma especial da passagem 

das KATEE às TEI, conduziu a um aumen

to espectacular de número de estudantes: 

Inscrições no primeiro ano 1981 1985* 

Ano 

1981 

1985 

Candidatos 

74 922 

149 296 

Universidades 

14 747 (53,6 %) 

23 666 (45,3 %) 

KATEE/TEI 

9 715 (35,3 %) 

22 912 (43,8 %) 

Outros 

3 068(11,1 %) 

5 689 (10,9 %) 

Total 

27 529 

52 267 

* St. STAVROU, p. 34. 

Esperase que, o preço pago pelas TEI para 

obter uma assimilação em relação às univer

sidades, não seja o afastamento do mundo 

económico e do trabalho. É um pouco 

enganador, mas pode verificarse em muitas 

reformas do ensino o facto de que na 

medida em que originam uma melhoria do 

estatuto, também o ensino se afasta da 

prática. 

Apesar de que a capacidade do terceiro ciclo 

em consequência de um enorme esforço, 

quase dobrou, o número dos candidatos 

recusados, cerca de dois terços mantevese 

praticamente constante, nos últimos cinco 

anos. O efeito é conhecido: o desbloquea

mento das vias de acesso ao ensino provoca 

uma grande quantidade de necessidades a 

cobrir no ensino superior. Este deve consti

tuir um dos maiores problemas para os 

reformadores gregos, manter uma relação 

equilibrada entre a quantidade e a qualida

de. 

A formação dos adultos, para além do 

terceiro ciclo, deverá, no futuro, merecer 

uma maior atenção, na Grécia. As medidas 

tradicionais relativas a numerosas institui

ções privadas e estatais (a mais importante: 

OAED) na área da formação complementar 

dos trabalhadores, deverão tornarse trans

parentes, ser melhor coordenadas, consoli

dadas e ligadas às medidas relativas à 

formação complementar de carácter ge

ral. 

Neste contexto, criouse no seio de Ministé

rio da Educação um posto de coordenação, 

dirigido por um secretáriogeral para a 

formação dos adultos*. 

* Eurydice, Brussels (Ed.): The Education System in 

Greece, 1984, p. 24. 

D Comités consultatives — estabilizado

res e motores da reforma 

No quadro da reforma do conjunto do 

sistema educativo, foram criados numero

sos comités consultatives de âmbito local, 

regional e nacional. A mesma medida foi 

tomada no quadro da formação profissio

nal. O objectivo destes comités consultati

ves é o de ligar as organizações formativas à 

sociedade. Os empresários e os sindicatos, 

pais, professores e peritos, articulam, no 

seio destes comités, os objectivos ligados às 

medidas de formação e de formação profis

sional, a partir dos seus pontos de vista. 

O actual Instituto de Investigação para o 

Ensino Secundário (KEME), está actual

mente estruturado em torno de um instituto 

de investigação e desenvolvimento pedagó

gico, curricular, tecnologia educativa e for

mação de professores. 

O dirigente do Instituto já manifestou, 

aquando do primeiro encontro dos directo

res do Instituto Europeu de Investigação e 

Formação Profissional, criado pelo CEDE

FOP em Maio de 1985, em Berlim, o seu 

interesse numa cooperação internacional. 

Para a Grécia e os outros países da Comu

nidade, uma tal cooperação no domínio do 

aperfeiçoamento dos sistemas de formação 

profissional, deverá mostrarse muito útil. 

Formação Profissional 
na Grécia — um sistema em 
transformação 

A formação profissional na Grécia, conhe

ceu após dezenas de anos de entorpecimen

to, um espectacular desenvolvimento na 

última década. Contra a extraordinaria

mente elevada preponderância da educação 

tradicional geral com os seus bastiões, o 

liceu geral e a universidade, conseguiu ob

terse alguns êxitos consideráveis relativa

mente à formação profissional, com a cria

ção dos liceus técnicoprofissionais (TEL), 

as escolas de formação técnica (TEI) e 

recentemente o liceu integrado (EPL). A 

reforma da aprendizagem no quadro dos 

OAED é suposta ser de grande alcance; nela 

repousa um grande potencial de formação 

com um índice de candidatos 10:1. O nume

rus clausus nas universidades e escolas 

superiores, tornouse, de longe, menos 

rígido, com um índice 3:1. As vagas (14 

universidades: cerca de 90 000; 12 TEI: 

cerca de 30 000) ultrapassam numericamen

te, de longe, a totalidade da actual oferta de 
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vagas disponíveis para a formação profis
sional: actualmente (279 TEL: cerca de 
65 000; 171 TES: cerca de 21 000; 38 OAED 
- centros de aprendizagem — : cerca de 
10 000)*. 

Importa que para o acabamento ulterior da 
reforma da formação profissional na Gré
cia, uma das mais importantes tarefas seja a 
considerável consolidação da oferta de 
vagas para a formação profissional, a intro-

* Eurydice, 1. c , p. 39. 

dução claramente descrita do perfil e diplo
mas profissionais, e tornar ainda mais 
atractivos os centros de aprendizagem 
OAED mediante abertura de possibilidades 
de aperfeiçoamento da formação. 

Bibliografia: 

(') OECD Economie Surveys, Greece, Paris 1979. 
(2) Educational Reform Greece, na: Comparative Edu

cation Review, Vol. 22 n? 1, Chicago 1978. 
(3) Instituto do Emprego do Potencial dos Trabalhado

res, Publicações, Atenas 1979. 
C) Education in Greece, OECD-Report, Paris 1980. 

(5) Centre of Planning and Economic Research (ED.): 
Greece, The five year economic and social develop
ment plan 1983-87, Athen. 

(«) Eurydice, Brussels (ED.): The Education System in ' 
Greece, 1984. 

(7) Ministry of National Education and Religion (ED.): 
The integrated lyceum, Athen 1984. 

(") A study of programmes prepared by the Greek 
Training Organisations as Part of the Exceptional 
measures Europ. Commission, Brussels 1985 (unpu
blished). 

(') STAVROS STAVROU, «A Formação Profissional na 
Grécia» CEDEFOP (Ed.), Berlim, Março de 
1986. 

(,0) OECD (ED (80)20): Review of educational policy in 
Greece, Paris 1980, p. 32. 

40 



Espanha 

Dados gerais 

Geneviève Ohayon 

O sistema educativo espanhol actual é regu

lado pela Lei Geral de Educação de 1970. A 

escolaridade é obrigatória dos 6 aos 16 anos 

e compreende os seguintes níveis: 

EGB: «Educación General Básica» Educa

ção Geral de Base 

Ensino primário obrigatório e gratuito. 

Duração: oito anos (dos 6 aos 13 anos). Este 

ciclo dá direito ao diploma de «Graduado 

Escolar» (Diploma de escolaridade) e aces

so ao BUP (infra) ou à formação profissio

nal do 1? grau EPL 

Os alunos que não obtiveram este diploma 

recebem um «Certificado Escolar»  Cer

tificado de escolaridade  que apenas lhes 

dá acesso ao FPL 

BUP: «Bachillerato Unificado Polivalente» 

Bacharelato Unificado Polivalente 

Ensino secundário obrigatório e gratuito 

(no sector público). Duração: 3 anos (dos 14 

aos 16 anos, inclusive). Ensino geral, tronco 

comum e disciplinas de opção, algumas 

actividades ditas «técnicoprofissionais». 

A obtenção do Bacharelato permite o aces

so quer aos cursos de formação profissional 

do 2? grau, FP.2, quer ao COU (ver nota 

sobre a reforma do ensino secundário 

actualmente em curso). 

COU: «Curso de Orientación Universita

ria» Curso de Orientação Universitária 

Duração: 1 ano (dos 17 aos 18 anos). 

Preparação para o trabalho universitário, 

aperfeiçoamento do nível de cultura geral e 

preparação para o exame de admissão às 

Faculdades (Medicina, Farmácia, BelasAr

tes, Psicologia, Matemáticas, Direito, Ciên

cias Económicas, etc.) e para as Escolas 

Técnicas Superiores (Arquitectura, Agro

nomia, Engenheiros de Minas, etc.). 

Este exame denominado de «selectividade» 

não é necessário para aceder às Escolas 

Universitárias (de Professores Primários, 

de Enfermeiras, de Engenheiros Técnicos 

Agrícolas, Técnicos de Informática, etc.). 

Nota: A formação profissional que agora 

apresentamos, «Formación Profesional Re

glada», em espanhol, depende do Ministé

rio da Educação e das Ciências (ver gráfico 

do organigrama do sistema escolar). 

Diferenciase da formação permanente, 

dita «formación ocupacional» que depende 

do Ministério do Trabalho e da Segurança 

Social e do Instituto Nacional do Emprego 

(INEM). 

EP.l: «Formación Profesional de Primer 

Grado» Formação Profissional do Primei

ro Grau 

Duração: 2 anos (dos 14 aos 16 anos). 

É obrigatória e gratuita para os que não 

desejam seguir os estudos do Bacharelato 

(BUP), para os que não obtiveram o diplo

ma de «Graduado Escolar» e que, por 

conseguinte, não têm acesso ao BUP. 

O seu ensino está dividido em três 

domínios: 

■ Cultura geral. 

■ Ciências aplicadas ao ramo profissional 

escolhido. 

■ Conhecimentos e aprendizagens técni

cas específicas. 

Dá direito ao diploma de Técnico Auxi

liar. 

A este nível o aluno pode: 

■ Ou inscreverse no BUP pedindo a equi

valência de algumas das disciplinas; 

■ Ou inscreverse em FP.2, de especializa

ção profissional. 

FP.2: «Formación Profesional de Régimen 

General» Formação Profissional de Regime 

Geral 

Duração: 2 anos após um curso especial de 

preparação. 

«Formación Profesional de Régimen de 

Enseñanzas Especializadas» Formação 

Espanha 

População 

Densidade da população 

Desemprego em 1985 (estimação) 

37,6 mil 

75/km
2 

19,9 % 

Produção industrial (1983 = 100) 116 

Taxa de crescimento do PNB 2,5 % 

Fontes: OECD, Comissão das CE. 
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Curso 
Adaptación 

Enseñanzas 
Universitarias 
Ciclo 3 

Curso 
de Orientación 
Universitaria 

Enseñanzas 
Universitarias 
Ciclo 2 

Enseñanzas 
Universitarias 
Ciclo 1 

Bachillerato 
Unificado y . 
Polivalente 116 

Educación 
General Basica 

Esta estrutura educacional 
permite uma visão global sobre 

as diferentes orientações do ensino. 

Profissional de Regime de Ensino Especiali
zado 

Duração: 3 anos. 

Domínios de ensino: 

■ Formação do espírito de empreendi
mento. 

■ Conhecimentos tecnológicos e práti
cos. 

■ Formação complementar especializa
da. 

A FP.2 permite obter o diploma de Técnico 
Especialista. A este nível é possível o aces
so: 

— Ao COU para continuar estudos univer
sitários (com exame de admissão). 

— Às Escolas Universitárias no ramo de 
especilização da FP. 

A lei prevê um terceiro grau de formação 
profissional que até hoje ainda não foi 
posto em prática. 

Nota sobre a reforma do ensino secundá
rio 

(Para o segundo ciclo 1619 anos). 

Será aplicada a título experimental durante 
o ano de 1985  1986. 

Esta reforma prevê seis Bacharelatos ou 
ramos com o objectivo de «conjugar forma
ção, polivalência e especialização no senti
do de uma formação mais flexível e melhor 
adaptada às realidades socioeconómicas». 

Os alunos que não prosseguem estudos 
universitários poderão completar a sua for
mação por uma série de módulos de forma
ção profissional, de um ano cada um, e que 
darão acesso a um diploma equivalente à 
FP.2. 

Os alunos que não terminarem os estudos 
secundários poderão incorporarse em mó
dulos de formação permanente, com uma 
duração de seis meses a um ano. 

Educação Permanente para 
Adultos (EPA) 

A lei geral de educação de 1970 permite que 
os adultos realizem os seus estudos de EGB 
e FP, actualizem ou aperfeiçoem os seus 
conhecimentos. 

Hoje, os estudos primários, secundários e 
universitários são acessíveis aos adultos por 
correspondência (Centro Nacional de Edu
cación Básica a Distancia «CENEBAD»; 
Instituto Nacional de Bachillerato a Distan
cia «UNED». 

A DirecçãoGeral de Promoção da Educa
ção do Ministério da Educação coordena o 
EPA, actualmente em pleno desenvolvi
mento. O Ministério da Cultura colabora 
por intermédio dos seus centros sociais da 
SubdirecçãoGeral da Animação Cultural e 
da DirecçãoGeral da Juventude. O Depar
tamento de Promoção Social dedicase mais 
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especialmente às pessoas da terceira idade e 
aos centros destinados especificamente às 
mulheres. 
O Ministério da Agricultura e das Pescas 
realiza programas de EPA nas zonas menos 
desenvolvidas («Mejora Agragria, Mejora 
Rural y Familiar»). 
Quanto ao Ministério do Trabalho e da 
Segurança Social, desenvolve, por intermé
dio do Instituto Nacional do Emprego 
«INEM» (criado em 1978), uma política de 
formação profissional permanente, dita 
«Formación Profesional Ocupacional». 
Em 1983, o INEM publicou uma Plano de 
Reestruturação da Formação Profissional 
em Espanha segundo os princípios de des
centralização, regionalização e de participa
ção que anunciavam as orientações da 
actual política de formação profissional e, 
nomeadamente, o espírito em que foi con
cebido o Plano Nacional de Formação e 
Inserção Profissional, a ser implementado 
desde Setembro de 1985 e que adiante 
apresentamos. 

Actualidade 1985/1986 
Em 9 de Outubro de 1984, foi assinado um 
Acordo Económico e Social (AES) pelo 
Governo, pela «Confederación Española de 
Organizaciones empresariales», CEOE, -
Confederação Espanhola das Organizações 
Patronais - , que reivindica 1 300 000 filia
dos ou seja 75 % da massa dos empregos, 
pela «Confederación Española de la Peque
na Y Mediana Empresa», CEPYME, — 
Confederação Espanhola das Pequenas e 
Médias Empresas - , e pela «Union General 
de Trabajadores», UGT, - União Geral 
dos Trabalhadores - , sindicato socia
lista. 
Graças a um consenso dos parceiros sociais 
e da administração, este acordo deve favo
recer o relançamento económico espanhol e 
a criação de empregos, prioridade absoluta 
quando 20 % da população activa está no 
desemprego. 
Para favorecer a inserção dos jovens na 
empresa, o artigo 15? do Capítulo VI 
encoraja o desenvolvimento dos contratos 
de estágio e dos contratos de formação 
(novas modalidades de contratos aprovados 
pelas CORTES, em 2 de Agosto de 1984, -
Lei 32/1984). 
No artigo 16? do mesmo capítulo intitulado 
«Formação Profissional», as partes signa
tárias propõem medidas urgentes para 
adaptar o sistema de Formação Profissional 
(FP) às necessidades reais do mercado do 

emprego e desenvolver a formação perma
nente (FPO), pelo que solicitam a criação de 
um Conselho Geral da Formação Profissio
nal. Este projecto foi debatido nas COR
TES, em Novembro de 1985. 
Instituição tripartida (Governo, Sindicatos, 
Patronato), o Conselho seria incumbido de 
coordenar as acções das diferentes adminis
trações nacionais e regionais, das institui
ções públicas e privadas. A presidência 
caberia, alternadamente, ao Ministério da 
Educação e das Ciências e ao Ministério do 
Trabalho e da Segurança Social. 
Concebido como um órgão consultivo do 
Governo em matéria de formação profissio

nal, o Conselho participaria no desenvolvi
mento e no controlo do Plano Nacional de 
Formação e Inserção Profissional, cujas 
bases foram aprovadas pelo Conselho de 
Ministros - decreto de 31 de Julho de 1985. 
Este último decreto enuncia os programas 
de formação profissional permente, — em 
espanhol «ocupacional», FPO —, ministra
dos pelos centros de formação, em colabo
ração com o Instituto Nacional do Emprego 
(INEM). 

Ambicioso, o plano prevê a formação de 
400 000 pessoas até aos finais de 1986, 
contra apenas 70 000 formadas em 1984. 

Lista de endereços 
AS INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS 

Subdirección General de Formación Profesio
nal (>) 

Dirección General de Promoción Educativa 
EPA (2) 
C/Alcala, 34 
28014 Madrid 
Telef.: 232 13 00 e 231 31 07 
(') Para quaisquer informações relativas à forma

ção profissional de base. 
(2) Informações relativas à formação e à educação 

permanente para adultos. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL 

Dirección General de Empleo, Subdirección Gene
ral de Formación Profesional Ocupacional 
Nuevos Ministerios, Paseo de la Castellana, s/n 
28003 Madrid 
Telef.: 253 60 00 e 233 79 93 

Instituto Nacional de Empleo - INEM 
C/Condesa de Venadito, 9 
28003 Madrid 
Telef.: 408 24 27 
Para quaisquer informações sobre a formação 
permanente. 

Subdirección General de Estudios de Empleo y 
Mercado del Trabajo 
Pio Baroja, 6 
28009 Madrid 
Telef.: 409 44 99 
Para quaisquer informações sobre o emprego e o 
mercado de traballio. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Subdirección General de Animación Cultural 

Dirección General de la Juventud 
Paseo de la Castellana, 109 
28106 Madrid 
Telef.: 455 26 00 e 455 50 00 (ext. 2191) 
Relativamente a acções de educação para adultos e a 
programas de promoção social. 

Confederación Española de la Pequeña y Mediana 
Empresa CEPYME 
Gran Via, 2 
28013 Madrid 
Telef.: 221 83 95 

ORGANIZAÇÕES SINDICAIS DE 
TRABALHADORES 

Unión General de Trabajadores UGT 
Secretaria de Formación 
C/San Bernardo, 20 
28008 Madrid 
Telef.: 252 71 00 
(membro fundador da Confederação Europeia dos 
Sindicatos CES) 

Comisiones Obreras C.O. 
C/Fernández de la Hoz, 12 
28007 Madrid 
(actualmente não membro da CES) 

CENTRO COLABORADOR DO INSTITUTO 
NACIONAL DO EMPREGO 

(Lista não exaustiva) 

Fondo de Promoción de Empleo 
Glorieta Cuatro Caminos, 6 
28020 Madrid 
Telef.: 441 46 22 
Associação sem fins lucrativos para a reinserção dos 
trabalhadores afectados pela reconversão industrial 
(formação profissional, ajuda ao auto-emprego) 
estrutura descentralizada em lodo o território nacio
nal. Direcção tripartida: Governos (nacional e 
regionais), empresas, sindicatos. 

INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO 

Fundación /ESA - Investigaciones Económicas y 
Sociales Aplicadas 
C/Rios Rosas, 19 8B 
28003 Madrid 
Telef.: 441 06 78 
A fundação IESA é um instituto de investigação 
aplicada às questões económicas e sociais co-finan
ciadas pela Fundação Friedrich Ebert, a Fundação 
Volkswagen, a UGT, o PSCE e segundo os temas de 
investigação, por diversas instituições governamen
tais. 

Centro de Investigaciones Sociológicas CIS 
C/Pedro Teixeira, 8, 4? 
28020 Madrid 
Telef.: 456 12 61 
(Centro de estudos sociológicos) 
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Inforem: publicação mensal do 
Nacional do Emprego - (INEM). 

Instituto 

Revistas 

Conyuntura Laboral: publicação mensal do 
Ministério do Trabalho e da Segurança So
cial. 

La Revista: publicação bimestral do Fundo de 
Promoção do Emprego - FPE (n? I Setem
bro/Outubro de 1985). 

Observação: Bibliografia importante de publicações oficiais: 
— sobre a formação profissional, junto do Serviço de Publicações do Ministério da Educação e das Ciências, 
— sobre a formação permanente, junto do Serviço de Publicações do Ministério do Trabalho e da Segurança Social que edita as 

publicações do INEM (alguns documentos encontram-se disponíveis em francês ou em inglês). 

Será pois necessário multiplicar por 100 o 
volume das acções de formação perma
nente. 
Com este objectivo, a direcção-geral do 
INEM convida todos os organismos públi
cos e privados, susceptíveis de ministrarem 
cursos de formação permanente, a inscreve-
rem-se no INEM como centros colaborado
res (JO ée 20 de Agosto de 1985). 

Este extraordinário esforço para desenvol
ver a formação permanente em todos os 

domínios, mas mais especialmente nos sec
tores onde existe uma procura no mercado 
de trabalho (novas tecnologias, novos pro
dutos ou serviços), será em parte subsidiado 
pelo Fundo Social Europeu (a partir de 1 de 
Janeiro de 1986). A formação é inteiramen
te gratuita para os participantes nos cursos 
de Formação Permanente (FPO). 

Em Novembro de 1985, numa altura em que 
arrancava o Plano Nacional de Formação e 
Inserção Profissional, os meios de controlo 

da aplicação dos programas ainda não 
tinham sido desenvolvidos. Além disso, era 
ainda prematuro avaliar os resultados deste 
vasto projecto, em grande parte baseado no 
impulso das iniciativas locais de formação, 
privadas e públicas*. 

* Para um exemplo concreto ver na lista de endereços: 
Fundo de Promoção do Emprego FPE. 
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Entrevista com 
D. Joaquín Almunia 
Amann 
Ministro do Trabalho 
e Previdência Social 

A necessidade cada vez mais premente, de 
dotar a mãodeobra das qualificações 
actualmente exigidas pelo mercado de tra
balho, conduziram à abordagem da Forma
ção Profissional, a partir de novas bases. 

0 acordo económico e social entre o Gover
no, as Associações Empresariais: CEOE
CEFIME e a Central Sindical UGT, para o 
período 198586, aponta como acções 
prioritárias, visando tornar viável a Forma
ção Profissional: 

■ Incrementar a investigação sobre o mer
cado de trabalho. 

■ Incorporar os agentes sociais nos objec
tivos e acções da Formação Profissional. 

■ Coordenar as ofertas pública e privada 
nesta área. 

■ Integrar a Formação Profissional nos 
programas de emprego. 

Em consequência, o ministro do Trabalho e 
da Previdência Social, propôs esforçarse 
por tornar a Formação Profissional viável, 
enfrentandoa segundo novas orientações 
susceptíveis de afectar os seus conteúdos e a 
forma de gestão, respondendo a um duplo 
objectivo: 
■ Aperfeiçoar e reorientar os nossos siste
mas de formação neles introduzindo a 
aprendizagem de novas tecnologias, indis
pensáveis para fazer frente ao desafio pres
suposto pelas inovações efectuadas nos pre
cessos de produção e gestão de empresas. 

■ Atender prioritariamente, os grupos que 
no momento em que devam encontrar tra
balho, tenham que enfrentar dificuldades 

Distribuição da mão-de-obra segundo os sectores económicos em %, 1970-1983 

Agricultura 

Indústria 

Serviços 

1970 1975 1980 1983 

suplementares, tais como, os jovens e os 
desempregados de longa duração, os traba
lhadores rurais, ou empregados em empre
sas em vias de reestruturação. 

Nesta ordem de ideias, no dia 30 de Abril de 
1985, foram aprovadas, por acordo de 
Conselho de Ministros, as Bases do Plano 
Nacional de Formação e Inserção Profissio
nal, com o objectivo de integrar definitiva
mente a Formação Profissional na área da 
política laboral, respondendo assim, ao 
compromisso firmado entre o Governo, 
CEOECEPYME e UGT, no Acordo Eco
nómico e Social. 

A definição do Plano Nacional de Forma
ção Profissional é necessária neste momen
to, visto que tem uma dupla finalidade: 

■ A experimentação e preparação do Pro
grama Nacional de Formação Profissional, 
que será elaborado pelo Conselho Geral da 
Formação Profissional, onde estarão repre
sentados paritariamente, a administração 
do Estado e as organizações empresariais e 
sindicais mais representativas. A criação do 
Conselho, actualmente na sua fase legislati
va e a elaboração do programa, respondem 
ao compromisso firmado no ARS. 

■ A preparação dos projectos que a Espa
nha apresentará ao Fundo Social Europeu, 
a fim de poder beneficiar das ajudas por ele 
concedidas para o financiamento de activi
dades ligadas à Formação Profissional. 

O Plano Nacional de Formação e Inserção 
Profissional tanto visa, garantir a maior 
adequação entre as qualificações da 
mãodeobra e as novas necessidades e 
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exigências do sistema produtivo, como tor

nar possível a inserção profissional dos 

jovens, em particular, daqueles que não 

consigam ultrapassar os níveis mais baixos 

do sistema educativo. 

Em função da sua finalidade e dos grupos 

aos quais ele se destina, o Plano foi estru· 

turado segundo quatro grandes áreas: 

■ Formação Profissional para jovens e 

desempregados de longa duração. 

■ Inserção profissional de jovens em bus

ca do primeiro emprego. 

■ Recuperação da escolaridade e reparti

ção das aulas em alternância. 

■ Generalização da Formação Profissio

nal, com o fim de facilitar a reciclagem 

profissional no meio rural e em sectores ou 

empresas em reconversão industrial. 

Por meio deste plano prevêse: 

■ A contratação em estágio de 50 000 

trabalhadores, 30 000 dos quais serão 

jovens em busca do primeiro emprego, com 

mais de 25 anos de idade e menos de 30. Os 

restantes 20 000, serão jovens que tenham 

terminado a Formação Profissional do 2? 

grau. 

■ O acesso, nos próximos 12 meses, de 

aproximadamente 400 000 trabalhadores 

aos cursos de formação, dos quais 350 000 

receberão a formação em empresas, Cen

tros do INEM ou outros que com ele 

colaboram e 50 000 seguirão os cursos de 

Formação Profissional de 2? grau e efectua

rão os seus estágios em empresas, ou jovens 

que recuperam o ensino básico. 

Mediante este plano prevêse do ponto de 

vista quantitativo um aumento considerável 

da oferta formativa (passar de cerca de 

67 965 alunos formados actualmente pelo 

INEM e centros que com ele colaboram 

para 400 000) e do ponto de vista qualitati

vo, seleccionar rigorosamente a repartição 

das especialidades, melhorando o seu con

teúdo. 

Por outro lado, também se deverá tomar em 

conta a elevação dos custos que a oferta 

formativa pressupõe, já que em 1985, a 

totalidade dos custos do Plano atingirá a 

cifra de 37 518 milhões de pesetas, reparti

dos entre ajudas e subvenções, concedidas a 

empresas, centros colaboradores ou aos 

próprios alunos ou trabalhadores. 
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Perguntas a 
Nicolás Redondo 
Secretáriogeral da União Geral 
dos Trabalhadores espanhóis 
(UGT) 

Os trabalhadores qualificados · desempe
nham um papel importante na competitivi
dade e na modernização da empresa espa
nhola. A FP desempenha neste caso, um 
papel primordial; Como actua o seu sindi
cato perante esta situação? 

A actual situação económica do nosso país 
caracterizada pelo elevado índice de desem
prego, principalmente entre a população 
jovem, o lento crescimento económico, a 
incerteza sobre a evolução quantitativa e 
qualificativa do emprego, exigem a defini
ção e aplicação de políticas que excedam a 
área estritamente económica, e sejam com
plementadas com medidas de carácter origi
nal nos âmbitos social e educativo, que 
permitam, designadamente, reforçar a con
tribuição da formação e da qualificação 
profissional dos trabalhadores na activida
de económica, o avanço tecnológico, o 
aumento da competitividade das empresas, 
o equilíbrio do mercado de trabalho e a 
resolução das desigualdades sociais. 

Em consequência, a nossa organização sin
dical, pretende assumir com firmeza e con
tinuidade, um verdadeiro papel de protago
nista na elaboração de políticas e acções de 
formação profissional em todas as suas 
modalidades desenvolvidas pelo Estado; 
impulsar actividades de formação dos tra
balhadores na nossa própria estrutura sin
dical; e propiciar a inserção do direito à 
formação permanente nas negociações 
colectivas. 

Qual é a posição do seu sindicato sobre o 
problema posto pela introdução generaliza
da de novas tecnologias que provocam 
novos tipos de organização no trabalho, 
tanto em relação à formação como aos 
serviços? 

O seu sindicato tomou posição sobre a 
questão da participação dos trabalhadores 
no organização do trabalho nas empre
sas? 

Qual é, nesse caso, a sua atitude perante os 
problemas relativos à formação? 

As inovações tecnológicas, que no passado, 
foram um factor importante de crescimento 
económico, apresentam actualmente, ca
racterísticas peculiares, tais como a amplia
ção do seu campo de acção, a dificuldade do 
controlo dos processos de desenvolvimento 
de novas técnicas, a rápida supressão dos 
postos de trabalho e a criação de outros, a 
modificação nos conteúdos das profissões, 
as transformações na divisão do trabalho, a 
simplificação de algumas tarefas, etc. 

Todos estes fenómenos têm consequências 
evidentes no sistema de relações sociais, e 
entram em interacção com os problemas do 
emprego, a organização e condições do 
trabalho, e a formação. Neste sistema com
plexo de interacções, a educação e a forma
ção profissional, constituem um factor 
decisivo. 

A nossa organização considera que a intro
dução de novas tecnologias na empresa deve 
ser negociada com os representantes dos 
trabalhadores e acompanhada com uma 

melhoria das condições de trabalho e uma 
organização racional, efectiva e justa nos 
processos de trabalho. 

Os problemas de saúde no trabalho e da 
qualificação que aparecem de modo eviden
te como sendo uma consequência da utiliza
ção das NT tanto na indústria como nos 
serviços estiveram no centro da nossa actua
ção e a eles temos vindo a responder por 
meio de estudos, seminários de informação, 
publicações (p. ex. «Guia técnica para el 
trabajo ante pantallas de datos» Directrices 
sindicales, UGT, Madrid 1985), e realização 
de programas de formação para os traba
lhadores directamente afectados. 

Diversos programas foram elaborados 
pelas correspondentes Federações de Indús
tria e Uniões Territoriais, que solicitam 
para este fim a subvenção ao Fundo de 
Solidariedade, criado pelo Acordo Econó
mico e Social AES, (entre a Administração, 
UGT e a organização empresarial CEOE) 
para tornar viável a sua execução. 

Por outro lado, exigimos que as instituições 
estatais competentes, actualizem os conteú
dos profissionais tornados obsoletos, nas 
profissões que evoluíram rapidamente nos 
últimos anos, em virtude dos avanços técni
cos. 

Quais são os sectores prioritários para o 
desenvolvimento da economia do seu país? 
Já tomaram medidas visando incentivar a 
aquisição de qualificações adequadas nesses 
sectores? 
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Número de homens e mulheres em relação à população 

total, números respectivamente dos acima de 14 anos e de 

pessoas com emprego 

homens mulheres 

Número de desempregados no grupo de homens e mulhe

res empregados 

homens I mulheres 

Número de jovens até 24 anos no grupo de homens resp. 
mulheres desempregadas 

homens I mulheres 

O nosso país dispõe de uma economia 
diversificada que deve ser impulsada na sua 
totalidade se bem que com a tónica posta 
nas fórmulas inovadoras que dinamizem e 
permitam as experiências de iniciativa pes
soal, o fomento da criação do seu próprio 

emprego, a criação de pequenas empresas 
que ofereçam produtos originais, etc. 

Por este motivo, cremos que a lista de 
actividades económicas prioritárias não 
deve ser unidireccional, mas aberta às 
inquietudes, iniciativas e possibilidades dos 
cidadãos. A título de exemplo, indicaremos 
algumas delas: 

Indústria agroalimentar; Turismo; Meca
nização Agrária, Cultivos intensos, Irriga
ção; Desenho industrial; Construção e 
Obras Públicas; Indústrias químicas, trata
mento de novos materiais; Técnicas empre
sariais; Energias alternativas, solar, conser
vação e economia energéticas, bioenergia; 
Artesanato; Controlo de qualidade; Elec
trónica; Informática; Comunicação; Auto
matismos pneumáticos e hidráulicos; Frio 
industrial e climatização. 

Como se poderia impulsar a formação nas 
grandes empresas mas igualmente e sobre
tudo nas pequenas e médias empresas 
que são uma das características da paisagem 
industrial do seu país e onde os sindicatos 
estão tradicionalmente menos representa
dos? 

O acordo trabalhadoresempresários é na 
nossa opinião uma fórmula idónea para 
definir políticas e acções de formação no 
seio das empresas. 

Para tal deverseá legalizar o direito dos 
trabalhadores a uma formação permanente 
que responda às necessidades de melhoria 
das qualificações e elevação do nível profis
sional dos trabalhadores e ao aumento da 
produtividade e da competitividade das 
empresas. 

No que respeita à formação permanente, 
qual é a actuação do seu sindicato, no 
âmbito do encorajamento dos seus mem
bros a participar neste tipo de formação? 
(pagamento dos custos de formação, reco
nhecimento dos diplomas, etc.). 

Incentivar o reconhecimento do direito à 
formação contínua e para tal à autorização 
paga dos estudos regularmente estipulada 
nas negociações colectivas para cada em
presa. 

O objectivo é de alcançar imediatamente e 
no mínimo, a vigência dos convénios 
140142 da ΟΤΙ e das suas resoluções 
148 150, subscritas pelo nosso país, mas 
sem aplicação real. 

No que respeita ao reconhecimento dos 
títulos e diplomas, só entram em linha de 
conta, os títulos académicos e não os títulos 
profissionais (outorgados pelo INEM* ou 
outras entidades) o que origina um virtual 
desprestígio deste tipo de certificados. 

Uma maior valorização social será necessá
ria para este tipo de certificados, que cre
mos, será baseada na qualidade por ele 
acreditada no futuro. 

A entrada do seu pais no Mercado Comum 
provocará a expansão de certos sectores, 
mas também tornará vulnerável a competi
tividade noutros sectores. 

Que pensa a seu sindicato das operações de 
reciclagem? 

Estão previstas nas convenções paritárias? 

É um processo que começou recentemente e 
estamos convencidos que deve ser aprofun
dado e desenvolvido para que todos os 
trabalhadores e empresas, possam realizar o 
aperfeiçoamento, a actualização e a recicla
gem necessários para a sua adaptação, 
crescimento e manutenção da sua activi
dade. 

O diálogo com os sindicatos de outros 
países membros do CEE é uma fonte de 
intercâmbios de experiências e de ideias; 
Qual é a sua opinião a este propósito? Que 
esperam desses novos interlocutores? 

Na nossa época rica em situações comple
xas, tornase difícil de transferir ou de fazer 
simples extrapolações de experiências de um 
país para outro, em virtude das grandes 
diferenças que caracterizam as suas realida
des. 

No entanto, visto que a Espanha tem uma 
história muito recente nas vias da democra
cia, da integração e da modernização, de tal 
forma que esperamos estreitar os vínculos e 
conhecer in situ as experiências das soluções 
encontradas nos nossos países vizinhos. 

Esperamos estabelecer um diálogo 
contínuo, observar directamente as diferen
tes situações e oferecer o nosso apoio e 
colaboração estável a todas as iniciativas 
que permitam reduzir as desigualdades e 
oferecer aos trabalhadores, instrumentos 
idóneos para a elevação da sua qualidade de 
vida e como contribuição para a sociedade 
democrática. 

* INEMInstituto Nacional de Emprego, Madrid. 
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Entrevista com 
Marcelino Camacho 
Secretáriogeral da CCOO 
Confederação Sindical 
de Comissões Operárias 

Os trabalhadores qualificados desempe

nham um papel importante na competitivi

dade e na modernização da empresa espa

nhola. 

A Formação Profissional desempenha neste 

caso um papel primordial. Como actua o 

seu sindicato perante esta situação? 

Deve obrigatoriamente começarse por 

apontar que num país como o nosso com 

três milhões de desempregados, um proces

so de reconversão em marcha, e um baixo 

nível de Formação Profissional em compa

ração com qualquer outro da área ocidental 

deverá desempenhar um papel determinan

te. 

Neste contexto, a elaboração de qualquer 

plano de Formação Profissional, não pode 

ser unicamente obra da Administração e do 

Governo. Nele devem participar activamen

te o patronato e os sindicatos. 

Por este motivo, o processo de trabalho 

para abordar as necessidades de formação 

da classe trabalhadora espanhola deveria 

ser a seguinte: 

■ Determinação das necessidades sectori

ais, a nível descentralizado: em cada Comu

nidade Autónoma, deverseia acordar uma 

participação activa às três partes interessa

das (administração, patronato e sindica

tos). 

■ Centralizar essas necessidades globais e 

regionais, tendo sempre presente a perspec

tiva global e o objectivo de criar emprego e 

de manter os postos de trabalho hoje afec

tados pelos contínuos processos de recon

versão industrial. 

■ Qualquer Plano de Formação deve 

tomar em conta que no nosso país 50 % do 

desemprego registado (dado que subvalori

za a realidade) atinge as camadas juvenis da 

população. Por isso é necessário definirse 

Programas de Formação Profissional, a 

partir duma estrutura modular que permita 

a complementaridade de todos os cursos e 

que esteja adequada às necessidades profis

sionais que a transformação tecnológica 

tem vindo a introduzir no mundo laboral. 

Estes prealáveis não foram, no entanto, 

respeitados pela Administração e o actual 

Governo, visto que acaba de ser aprovado 

um Plano Nacional de Formação que não 

contou com a participação de nenhum 

interlocutor social (nem patronato nem 

sindicatos); em consequência, os quase 

38 000 milhões de pesetas destinados a este 

plano, não poderão ser aproveitados devido 

à improvisação, rapidez e irrealidade dos 

conteúdos profissionais do mesmo. 

Em linhas gerais, a tónica foi posta na 

improvisação. Não só não se dialogou com 

as forças gerais, como também não foram 

previstos, durante os preparativos visando 

pôr em marcha este Plano, aspectos tão 

elementares como: 

■ Meios materiais e físicos para o levar a 

cabo. 

■ Elaboração dos conteúdos dos progra

mas de formação sem nenhuma relação com 

a realidade das transformações tecnológi

cas. 

■ Normas de actuação homogénea. 

■ Planos de formação e reciclagem dos 

funcionários encarregados de pôr em mar

cha o Plano. 

Perante esta situação a nossa Confederação 

Sindical de COMISSÕES OPERÁRIAS, 

apresentou uma oferta concreta de colabo

ração a todos os níveis, bem como críticas 

visando melhorar e pôr em marcha este 

plano. 

Qual é a posição do seu sindicato sobre o 

problema posto pela introdução generaliza

da de novas tecnologias que provocam 

novos tipos de organização no trabalho, 

tanto em relação à formação como aos 

serviços? 

O seu sindicato tomou posição sobre a 

questão da participação dos trabalhadores 

na organização do trabalho nas empre

sas? 

Qual é nesse caso a sua atitude perante os 

problemas relativos à formação? 

A nossa Confederação mantém uma posi

ção do abertura e mostrase optimista 

perante o desenvolvimento tecnológico, 

apesar de que os seus efeitos dependem 

fundamentalmente das politicas nacionais 

levadas a cabo e da forma concreta de 

introdução das novas tecnologias nas 

empresas e, em geral, da economia do 

país. 

Deve tomarse em consideração que, no 

mundo capitalista, os avanços tecnológicos 

se desenrolam em função das perspectivas 

de rentabilidade oferecidas aos proprietá
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rios dos meios de produção, o que determi

na os tipos de tecnologia, a sua concepção e 

produção. Assim, na área de bemestar 

social, o esforço tecnológico é muito 

menor. 

.De um modo geral, os indícios mostram que 

a utilização de novas tecnologias tem vindo 

a causar uma eliminação de postos de 

trabalho de nível operário e administrativo, 

verificandose a tendência para a transfe

rência de emprego em favor dos operários 

qualificados e técnicos. 

Por conseguinte, na nossa opinião é neces

sário negociar o ritmo de introdução de 

tecnologia e pôr em marcha medidas com

plementares de redução da duração do 

trabalho e melhorar a situação dos desem

pregados. Por isso, a nossa Confederação 

pugna à semelhança do que já existe noutros 

países, pela necessidade de firmar acordos 

entre empresários e trabalhadores. 

Quais são os sectores prioritários para o 

desenvolvimento da economia do seu país? 

Já tomaram medidas adequadas visando 

incentivar a aquisição de qualificação nes

ses sectores? 

Não se trata somente de enumerar «sectores 

com futuro», mas também de actuar sobre a 

grave dependência da nossa economia em 

relação aos produtos estratégicos  que 

necessitamos de importar permanentemen

te, tais como a tecnologia, bens de equipa

mento, creio  incentivando os sectores 

para os quais dispomos de vantagens com

parativas graças aos nossos recursos natu

rais ou às características do nosso tecido 

económico. 

Para a selecção de sectores com futuro será 

necessário passarse da simples enumeração 

para o desenvolvimento de políticas activas 

do seu fomento. Esta selecção deve apoi

arse num estudo aprofundado da nossa 

realidade económica. Pretender declarar 

sectores prioritários com futuro, sectores 

como o armamento e a microelectrónica (tal 

como o faz o Livro Branco da Política 

Industrial), pressupõe que estamos em con

dições de competir nos sectores de tecnolo

gia de ponta e desenvolvimento tecnológico 

sofisticado, quase exclusivamente nas mãos 

das grandes potências militares e multina

cionais. 

Para evitar tudo isto, a nossa proposição 

consiste na abertura de um processo de 

planificação democrática e progressista que 

consiga centrar todos os esforços no terreno 

tecnológico, nos sectores com interesse soci

al de base e no desenvolvimento de tecnolo

gias de «base», quer dizer, tecnologias cujos 

princípios gerais são bem conhecidos e nas 

quais o nosso país pode efectuar avanços 

próprios sem acentuar a sua dependência 

em relação às multinacionais. O que prece

de não deve ser, de modo algum, interpre

tado como uma recusa das novas tecnolo

gias; pelo contrário, pugnamos por uma 

análise realista deste problema. Por isso, a 

sociedade espanhola deve efectuar um 

esforço importante de assimilação da tecno

logia dos países industrializados. 

Ao longo deste processo, o sector público 

deverá desempenhar um papel de protago

nista, primordial, tanto no que respeita à 

canalização e orientação dos investimentos 

produtivos, como no que respeita ao papel 

de coordenação da formação nacional dos 

trabalhadores. 

Porém, o Governo espanhol não tem vindo 

a abordar este problema com o conhecimen

to e a vontade que esta actuação exigiria. 

Provao o facto que já passou mais de um 

ano desde que ele se comprometeu a consti

tuir o Conselho Geral de Formação Profis

sional, órgão em que estariam representa

dos todos os interlocutores sociais. 

Como se poderia impulsar a formação nas 

grandes empresas mas igualmente e sobre

tudo nas pequenas e médias empresas — 

que são uma das características da paisagem 

industrial do seu país e onde os sindicatos 

estão, tradicionalmente, menos implanta

dos? 

A nível de empresa e de sector, a CCOO 

pugna pela necessidade de chegar a «acor

dos de tecnologia» entre empresários e 

trabalhadores, que deveriam incluir: 

■ A informação prévia suficiente sobre os 

novos equipamentos a introduzir. 

■ A garantia de que não hajam despedi

mentos por este motivo. 

■ A redução da duração de trabalho. 

■ A negociação da reciclagem dos traba

lhadores e o novo delineamento da organi

zação e repartição do trabalho. 

■ Os planos de formação necessários para 

adaptar as novas tecnologias às bases já 

existentes. 

■ A não utilização dos dados para fins de 

controlo ou com objectivos extralaborais. 

■ O destino dos benefícios económicos 

produzidos pelo aumento da produtivi

dade. 

No que respeita à formação permanente 

qual é a actuação do seu sindicato, no 

âmbito do encorajamento dos seus mem

bros a participar neste tipo de formação? 

(pagamento dos custos de formação, reco

nhecimento dos diplomas, etc.). 

Para a Confederação Sindical de Comissões 

Operárias, falar de formação permanente é 
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sinònimo de educação de adultos e engloba 
«a totalidade dos processos organizados de 
educação, seja qual for o conteúdo, o nível e 
o método, formais ou informais, mesmo se 
prolongam ou substituem o ensino inicial, 
dispensado nas escolas ou universidades e 
em forma de aprendizagem profissional. 
Graças a estes processos, as pessoas consi
deradas como adultas pela sociedade a que 
pertencem, desenvolvem as suas aptidões, 
enriquecem os seus conhecimentos, melho
ram as suas competências técnicas ou pro
fissionais ou dão-lhes uma nova orientação, 
e fazem evolucionar as suas atitudes ou o 
seu comportamento na dupla perspectiva de 
um enriquecimento integral do homem e de 
uma participação num desenvolvimento 
socioeconómico equilibrado e independen
te» (UNESCO, Nairobi 1976). 

Esta definição, que ultrapassa o conceito 
meramente compensatório da educação de 
adultos, pode ser aceite pela nossa Confe
deração, se atentarmos que para um sindi
cato de classe como o nosso, a parte final da 
definição adquire uma maior importância e 
transcendência porque não só teremos que 
limitar-nos a estar presentes em todo o 
processo de desenvolvimento socioeconó
mico e cultural, como também aspiramos a 
que sejam os próprios trabalhadores os 
impulsores duma modificação estrutural 
nos ditos processos de desenvolvimento. 

Partindo deste princípio, a Confederação 
Sindical de Comissões Operárias centra os 
seus esforços na formação interna dos seus 
quadros através do ensino informal, quer 
dizer, sem reconhecimento oficial de títu
los, diplomas ou graus académicos. 

Em certas categorias profissionais (federa
ções) iniciou-se - em colaboração com 
instituições da Administração - um pro
cesso de formação profissional e ocupacio
nal. Esta experiência, sendo muito recente e 
inacabada, não pode ser comentada, sobre

tudo devido à ausência de confronto prático 
dos seus resultados. 
Outro ponto que temos vindo a trabalhar 
diz respeito à possível inserção de uma 
experiência formativa tipicamente sindical 
no projecto n? 9 do Conselho da Europa 
sobre Educação de Adultos e Desenvolvi
mento Comunitário. 

Por último, assinale-se que qualquer pro
jecto educativo ou de formação necessita de 
meios e infra-estruturas suficientes para 
assegurar a qualidade da formação. O per
sistente retardamento do Governo na entre
ga do património acumulado, dificulta tre
mendamente a possibilidade de desenvolver 
planos formativos devido à carência destes 
meios. 

A entrada do seu país no Mercado Comum 
provocará a expansão de certos sectores, 
mas também tornará vulnerável a competi
tividade noutros sectores. 

Que pensa o seu sindicato das operações de 
reciclagem? 

Estão previstas nas convenções paritárias? 
Na opinião da nossa Confederação, a inte
gração no Mercado Comum vai exigir trans
formações de uma tal envergadura que, só 
com a colaboração de todas as forças 
políticas e sociais, no desenrolar do acordo, 
permitirá solucionar cabalmente os efeitos 
negativos que deverão ocorrer em determi
nados sectores. Para nós, o quadro no qual 
esta participação deve ser efectuada, é o 
Conselho de Planificação Económica e 
Social, inscrito na nossa Constituição. 

O diálogo com os sindicatos de outros 
países membros da CEE é uma fonte de 
intercâmbios de experiências e de ideias. 
Qual é a sua opinião sobre este propósito? 
Que esperam desses novos interlocutores? 

Temos relações de amizade e de solidarieda
de com quase todas as centrais sindicais dos 
países membros da CEE. 

Para as concretizar, organizam-se visitas, 
em geral recíprocas. Assistimos aos con
gressos por elas organizados e elas aos 
nossos. Essas relações são extensivas às 
Federações sectoriais e em alguns casos às 
organizações regionais. 

Nestes encontros, bem como na Conferên
cia Internacional do Trabalho e noutros 
foros internacionais e nas reuniões intersin-
dicais das empresas multinacionais, desen
volvere o diálogo e o intercâmbio de expe-

Por outro lado, existe uma intercomunica
ção de documentos, facto que constitui 
outra forma de relações. 

Consideramos que com a ampliação da 
CEE e a consequente participação nas suas 
instituições consultativas, se reforçará a 
unidade sindical e se abrirão novos canais, 
que não só incrementarão o diálogo e as 
experiências existentes, como também de
senvolverão as relações bilaterais e multila
terais no domínio da intercomunicação con
sultativa assim como no das propostas e 
iniciativas do grupo sindical, fundamental
mente no seio da CEE e fora dela, sobretu
do nos países do Terceiro Mundo. Espere
mos que no âmbito da relação sindical se 
venha consolidando cada vez mais uma 
maior prática unitária na perspectiva de 
abrir caminho para a Europa dos povos e 
dos trabalhadores. Uma Europa indepen
dente dos blocos militares, capaz de afirmar 
a sua identidade nacional e de participar 
activa e decisivamente na criação de uma 
nova ordem económica internacional, na 
qual uma Confederação Europeia de Sindi
catos cada vez mais pluralista e democrática 
aberta a todos quantos nela queiram parti
cipar, constitua uma base social sólida. 
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Entrevista com 
José Maria Cuevas 
Salvador 
Presidente da CEOE 
Confederação Espanhola 
de Organizações Empresariais 

A qualidade da mãodeobra desempenha 

um papel fundamental na competitividade 

das empresas e da modernização da indús

tria espanhola. 

Pode indicarnos as acções levadas a cabo 

pelas associações profissionais espanholas, 

para fazer face a esta modernização, e em 

particular, pelas empresas, para fazer frente 

aos desafios levantados pelas novas tecno

logias. 

A CEOE, desde a sua criação, tem tido 

entre os seus objectivos principais, o de 

promover uma autêntica política de forma

ção profissional, com pleno sentido do 

modernismo, e adequada às necessidades 

do mercado de trabalho e às inovações de 

tipo tecnológico. 

Neste sentido, deve destacarse, como reali

zações concretas, a assinatura de diferentes 

acordos com os Ministérios de Trabalho e 

Previdência Social, bem como com o Minis

tério da Educação e Ciência para promover 

a inserção dos jovens no mundo do traba

lho, mediante os contratos de emprego/ 

/formação, proporcionando assim aos alu

nos de Formação Profissional, a realização 

de estágios nas empresas. 

Mesmo se ainda não se atingiu uma prática 

sistemática, como seria de desejar, em 1984, 

foi levado a cabo um inquérito sobre a 

situação da formação profissional em Espa

nha e a valorização acordada pelas organi

zações empresariais e empresas à formação 

dispensada pelo Instituto Nacional de 

Emprego. 

No plano territorial, as organizações da 

CEOE subscreveram alguns acordos simila

res aos citados em cima, e já levaram a cabo 

determinados estudos sobre a situação nos 

sectores de maior importância socioeconó

mica. 

A posição da CEOE, favorável às políticas 

de inserção e de aperfeiçoamento profissio

nal, traduziuse numa evolução positiva, 

visto que em 1982, o número de contratos de 

estágio e de formação elevouse a 28 434 e, 

durante os primeiros oito meses de 1985, 

elevaramse a 98 456, esperandose que o 

balanço no final de 1985 seja certamente 

positivo e importante para a redução do 

desemprego juvenil, para o rejuvenescimen

to das bases empresariais e para uma for

mação mais completa que assegure uma 

maior eficiência e produtividade de que 

tanto necessitam as empresas espanholas. 

Em suma, a política defendida pela CEOE 

desde há alguns anos em favor deste tipo de 

contratos tem vindo a prosperar, obtendo 

importantes resultados, mas para tanto teve 

que vencer numerosas e fortes resistências 

da Administração e das Centrais Sindicais. 

A insistência empresarial e a evidência da 

eficácia que estas modalidades de contrata

ção representam para o emprego, acabaram 

por receber um acolho favorável a nível 

legislativo. Assim, o Estatuto dos Trabalha

dores foi modificado no seu artigo 11, pela 

Lei 32/1984 por sua vez desenvolvida neste 

ponto pelo RealDecreto 1992/1984 de 31 

de Outubro. 

Assim, nas negociações do Acordo Econó

mico e Social subscrito em Outubro de 

1984, a CEOE propôs como solução parti

cularmente interessante, para promover o 

emprego e melhorar o mercado de trabalho, 

o tema da Formação Profissional. 

O artigo 16 do AES exprime claramente 

«que uma das causas da deficiente situação 

do mercado de trabalho em Espanha reside 

na alienação da Formação Profissional em 

relação às necessidades reais de mãode

obra». 

Em Novembro de 1985, celebrouse no 

nosso país o I Congresso Nacional de 

Empresários, organizado pela Confedera

ção Espanhola de Organizações Empresa

riais (CEOE). 

Um dos temas do debate foi a «Formação 

Profissional». 

A título de exemplo, e resumidamente, 

propôsse: 

Objectivos gerais 

■ Promover uma formação profissional 

útil para satisfazer as necessidades de mão

deobra das empresas, a curto e médio 

prazo, fomentar o emprego e a mobilidade 

no mercado de trabalho. 

■ Impulsar e apoiar a formação empresa

rial. 

■ Favorecer a inserção profissional dos 

jovens. 
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■ Ultimar a formação tecnològica. 

■ Formação permanente no seio da 

empresa em favor da produtividade, e res

pondendo às exigências de competitividade 

na área comunitária. 

■ Em suma, reflexão sobre a estratégia 

empresarial futura neste campo, incenti

vando o papel a desempenhar pela iniciativa 

privada em matéria de educação e de for

mação profissional. 

Medidas concretas 

■ Ligar com a maior intensidade possível 

os conteúdos da política educativa à política 

de emprego e às exigências, derivadas da 

inovação tecnológica e do mercado. 

■ Visão global da Formação Profissional, 

tanto regular como ocupacional, e coorde

nação dos recursos e competências adminis

trativas através de um Programa Nacional 

de Formação Profissional elaborado com a 

participação activa das Organizações Em

presariais. 

■ Acompanhamento e identificação das 

necessidades formativas mediante inquéri

tos sistemáticos em colaboração com as 

Organizações Empresariais para a Progra

mação Educativa e da Formação Profissio

nal, focando essencialmente a atenção na 

incidência e perspectivas derivadas da apli

cação de novas tecnologias. 

■ Plano de formação empresarial perma

nente e estimulo de vocações empresariais 

com particular incidência no sector dos 

independentes e artesanato. Os planos ela

borados pelas associações empresariais con

tribuirão eficazmente para a recuperação 

do emprego no sector do artesanato, se 

beneficiarem da colaboração e apoio dos 

poderes públicos competentes. 

■ Promoção da Formação no seio da 

empresa através dos contratos de estágio e 

formação, como forma de inserção profis

sional dos jovens. 

■ Recuperação da imagem relativa à 

aprendizagem com o modo retributivo ade

quado, principalmente no que respeita às 

actividades de pequenas empresas e às de 

tipo artesanal. 

■ Concluindo, reorientar a política de 

formação e reciclagem profissional para: 

• tornála menos burocrática, mais realis

ta, melhor programada e mais útil às neces

sidades das empresas; 

• responder a novas possibilidades de 

emprego, principalmente para os jovens e 

em determinados sectores (por exemplo 

artesanal); 

• favorecer a mobilidade da mãode

obra; 

• que a acção formativa a cargo dos 

diferentes poderes públicos tenha entre os 

seus objectivos de base manter a unidade do 

mercado de trabalho e evitar uma descoor

denação e gastos duplos. Isto prova que se 

necessita de um autêntico Plano Nacional 

de Formação Profissional dotado do finan

ciamento adequado com objectivos realis

tas. 

• efectuar uma autêntica formação de 

formadores. 

■ Rever o financiamento da Formação 

Profissional de maneira a estimular e com

pensar as iniciativas empresariais nesta 

área. 

■ Favorecer as acções formativas através 

das empresas e das suas organizações, 

mediante acordos de colaboração com as 

distintas Entidades e Instituições públicas 

competentes. 

■ Optimização dos recursos espanhóis em 

matéria de Formação Profissional e infor

mação e promoção das possibilidades que se 

abrem com a entrada de Espanha na Comu

nidade Europeia (Fundo Social Europeu, 

CEDEFOP, etc.). 

■ A política formativa deve englobar a 

formação empresarial, exigida em virtude 

das adaptações devidas à nossa incorpora

ção na CEE, e à necessidade de favorecer as 

vocações empresariais. 

■ Reivindicar o tratamento próprio às 

empresas para aquelas que têm vocação 

educativa. Para tal, será necessário dotar 

este sector das condições adequa

das de viabilidade a curto, médio e longo 

prazo. 

Neste sentido, é preciso abordar quanto 

antes a realização de um Plano Nacional 

que ponha fim à situação de graves dificul

dades derivadas, entre outros factores, do 

carácter provisório das autorizações admi

nistrativas, da política de construção de 

centros escolares e da carestia e escassez de 

inovação tecnológica educativa, garantindo 

assim o direito constitucional de liberdade 

de ensino. 

Como é que se poderia fomentar em Espa

nha a formação nas empresas, tanto gran

des como pequenas e médias empresas, que 

fazem parte da paisagem empresarial espa

nhola? 

Pode indicarnos a posição des empresários 

na área da formação? 

Quais são as responsabilidades que o patro

nato pode assumir e quais as medidas por 

ele encaradas? 
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Aplicando uma política próxima da assina
lada nas conclusões do I Congresso Nacio
nal dos Empresários, às quais já nos referi
mos na pergunta anterior. 

O patronato situase na área da formação, 
assumindo uma posição beligerantemente 
positiva, não só denunciando as carências e 
ineficacias como também propondo medi
das concretas de soluções e oferecendo a sua 
colaboração para a obtenção de resultados 
susceptíveis de favorecer a política de for
mação. 

As que derivam da aplicação das conclusões 
do I Congresso Nacional de Empresários. 

Quais são as acções levadas a cabo para 
fomentar a formação permanente? 

A Formação Profissional, a nosso ver, não 
só responde à necessidade dos trabalhado
res desempregados ou aos que procuram o 
primeiro" emprego, como também à de 
todos aqueles cujos conhecimentos profis
sionais são insuficientes ou obsoletos, para 
uma adequação às características dos pos
tos de trabalho que possam já existir ou ser 
criados após a introdução de processos 
tecnológicos mais avançados. 

As empresas espanholas têm vindo a reali
zar um importante esforço neste sentido, 
principalmente nos sectores para os quais a 
inovação tecnológica é mais intensa ou por 
razões derivadas da reconversão industrial 
em determinados sectores de base. 

Quais são os sectores prioritários para o 
desenvolvimento da economia do seu país. 
Quais são, em consequência, as principais 
qualificações que devem ser adquiridas 
pelos trabalhadores deste país? 

Como no domínio da Formação Profissio
nal não se pode improvisar, nem guardarse 
um carácter genérico, a CEOE promoveu 
em 1984, com o INEM, um amplo INQUÉ
RITO junto de todas as organizações 
empresariais para avaliar as necessidades da 
Formação Profissional no nosso país. 

Pensamos que este inquérito revelou as 
principais carências e necessidades, mas 
estamos conscientes de que é necessário 
prosseguir este tipo de trabalho, de um 
modo cada vez mais específico e siste
mático. 

Apesar de ter sido uma primeira experiên
cia, este inquérito atingiu o essencial do seu 
objectivo. As conclusões dela tiradas puse
ram em paralelo apolítica deformação com 
a situação actual e a perspectiva de futuro 
das bases e com a capacidade de formação 
das empresas. Também permitiu avaliar a 

opinião empresarial no que respeita à for
mação ocupacional do INEM, e às vanta
gens dos contratos de formação, ligadas 
singularmente à eficácia, rentabilidade e 
melhor adaptação ao posto de trabalho 
caracterizadas por este tipo de contrato. 

Por outro lado, o inquérito também confir
mou que, a curto prazo, as necessidades de 
formação nas empresas se concentram na 
reconversão, aperfeiçoamento e formação 
de base, se houver reajustamentos estrutu
rais, enquanto que a médio prazo, o objec
tivo prioritário é o aperfeiçoamento profis
sional, devido às exigências das novas tec
nologias. 

Figuram em primeiro lugar, no que respeita 
às necessidades de formação a nível de 
especialidades, a electricidade, a electróni
ca, as técnicas empresariais e a infor
mática. O grupo de ocupações com maior 
procura de formação é o de Directores de 
Pessoal directivo de empresas privadas. 

Estes resultados coincidem com os de outra 
pesquisa levada a cabo pelo INEM em 1985 
sobre os pedidos de emprego e a Formação 
Profissional. 

Finalmente, concluise que, o Ministério do 
Trabalho através do INEM, deveria ajudar 
as empresas na área da formação ocupacio
nal, em torno de três aspectos: 

■ Fomentar os centros de formação; 

■ Simplificar os trâmites burocráticos 
para a concessão de ajudas relativas à 
formação no seio da empresa; 

■ Actualizar os cursos oferecidos pelo 
INEM «segundo as necessidades da em
presa». 

Na opinião das empresas interrogadas, o 
volume dos trabalhadores que necessitam 
de receber uma formação, ascende a 67 966. 
Assim, a maior parte das formações reque
ridas são dispensadas a médio prazo. O 
grupo de mãodeobra que deveria receber 
uma formação antes de um ano, é de 26 830 
trabalhadores, 66% dos quais responde à 
necessidade de aperfeiçoamento na sua pro
fissão. 

Os grupos das categorias profissionais mais 
necessitados são os «operários especializa
dos» seguidos pelos «administrativos» e os 
«intermediários». 

Assim, a política de formação deve englo
bar a formação empresarial, exigida pelas 
adaptações causadas pela nossa incorpora
ção na CEE, e pela necessidade de favorecer 
as vocações empresariais. 

Por último, e de um modo geral, é necessá
rio seguir e identificar as necessidades for
mativas mediante inquéritos sistemáticos 
em colaboração com as organizações 
empresariais para a programação educativa 
e da formação profissional, prestando espe
cialmente atenção à incidência e perspecti
vas derivadas da utilização de novas tecno
logias. 

Como melhorar a conexão entre educação, 
formação, mercado de trabalho e econo
mia? Como tornála mais eficaz? 

A falta de conexão entre o sistema educati
vo espanhol, a formação, o mercado de 
trabalho e a economia é uma das causas 
importantes e transcendentes do problema 
do desemprego, que afecta, de forma espe
cial, os jovens. 

No que respeita à política educativa, seria 
necessário que os responsáveis tivessem 
presente este feito, tanto no que diz respeito 
ao nível universitário como a nível do 
ensino médio. 

A fim de paliar as consequências desta 
desconexão a CEOE propôs várias vezes a 
necessidade de caucionar a participação real 
de todos os sectores implicados na política 
educativa, apresentando propostas de crité
rios relativos à programação e coordena
ção, podendo destacarse entre eles: 

Programação geral do ensino, especifican
do os novos postos escolares a todos os 
níveis educativos, respeitando a iniciativa 
privada e acordando especial atenção às 
zonas rurais. 

Estabelecer o mais aproximadamente 
possível o custo real do posto escolar, para 
poder utilizálo como índice de base no 
cálculo do financiamento dos ensinos. 

Neste contexto, tornase indispensável um 
Programa Nacional de Formação Profissio
nal que tome em conta a estreita relação 
existente entre a educação e o emprego e 
permita optimizar os recursos de todo o tipo 
existentes e os que possam vir a ser assina
lados no futuro, de modo coerente, pelos 
poderes públicos competentes. Por isso, a 
existência de relações flexíveis e permanen
tes entre as autoridades educativas e as 
organizações de empresários, aparece como 
sendo singularmente importante. 

■ Realização de pesquisas sobre prospecti
vas de emprego tomando essencialmente em 
conta as realidades demográficas, económi
cas, culturais, sanitárias e qualificação dos 
jovens, em cada região, a fim de adequar a 
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oferta educativa às necessidades específicas 

de cada zona. 

Por outro lado, segundo o Acordo Econó

mico e Social firmado em 9 de Outubro de 

1984 pelo Governo, CEOE e CEPYME, e 

UGT, «a solução dos problemas» postos 

pela Formação Profissional, regulada e 

ocupacional, assim como a necessidade de 

tornar possível a eficácia deste tipo de 

acções, deverá basearse numa conexão 

adequada da formação profissional com as 

novas exigências do mercado de trabalho, 

na realização de pesquisas rigorosas de 

carácter prospectivo sobre as necessidades 

formativas em colaboração com as Organi

zações Empresariais e Sindicais, na coorde

nação de competências administrativas e 

através de uma distribuição e aplicação 

eficaz dos recursos económicos destinados a 

estes fins. 

A fim de reorientar a formação profissio

nal, os assinantes do AES chegaram à 

conclusão de que era indispensável um 

diálogo permanente e sistemático, consti

tuindo para o efeito um Conselho Geral da 

Formação Profissional, tripartido, ao qual 

se encomendaria a elaboração de um autên

tico Programa Nacional de Formação Pro

fissional, regulada e ocupacional, e a pro

posta de acções a nível escolar e universitá

rio para melhorar a orientação profissio

nal. 

Assim, no âmbito deste Conselho Geral da 

Formação Profissional, deveriam promo

verse e organizarse pesquisas, pareceres, 

inquéritos, etc., a fim de formular, o mais 

rapidamente possível, e com o rigor neces

sário, propostas de medidas a desenvolver 

pelos poderes públicos correspondentes nos 

seus diferentes domínios de competência. 

É incontestável que a entrada da Espanha 

no Mercado Comum constitui um grande 

desafio para todas as empresas espanholas. 

Esta facilitará sem dúvida a expansão de 

alguns sectores, mas em contrapartida, 

poderá causar alguns problemas na compe

titividade de outros sectores. Qual a sua 

opinião a este respeito? 

Qual a contribuição da Formação Profis

sional para fazer frente a esta situação? 

Qual é neste caso o papel da iniciativa 

privada? 

Como pensa que, no domínio da formação, 

o conjunto das empresas poderá reagir a 

este desafio? 

Se bem que o desemprego é um problema 

que atinge com maior ou menor intensida

de, os países integrados na CEE, desde a 

crise económica iniciada nos anos 70, isto 

não deve servirnos de consolo, nem tão

pouco para ocultar o facto de que o 

problema em Espanha atinge todavia maio

res dimensões. Uma maior taxa de desem

prego, maiores dificuldades para criar 

emprego, factores de maior rigidez, são três 

aspectos que caracterizam a situação no 

nosso país. 

Com efeito, o desemprego em Espanha 

ronda à volta dos 20%, enquanto que a 

média na CEE anda à volta dos 1 1 % . 

A comparação com o OCDE também con

firma este diferencial, a tal ponto que a 

Espanha ocupa o primeiro lugar dos países 

com maior taxa de desemprego no seio desta 

organização. 

Uma das causas mais importantes do 

desemprego em Espanha, reside nas estru

turas socioeconómicas desusadas e rígidas 

traduzidas em: 

■ Normas inflexíveis sobre o emprego. 

■ Enormes cotizações para a Segurança 

Social, muito superiores à média da CEE. 
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■ Uma política financeira e fiscal desin
centivadora e mais ainda, dissuasiva da 
função de empreender e de criar bemes
tar e riqueza. 

A fim de contribuir para a solução desta 
grave situação, a CEOE elaborou, durante 
as negociações do AES, uma série de refor
mas estruturais com urgência acentuada em 
virtude da nossa incorporação iminente na 
CEE. 

A homologação europeia, mediante a adap
tação das nossas estruturas às vigentes na 
CEE, é uma ocasião histórica para pôr 
termo aos entraves e problemas conhecidos, 
do mercado de trabalho no nosso país. Por 
este motivo, a promoção destas transforma
ções e adaptações fizeram parte dos objec
tivos de base do AES (artigos 13, 17 e 18 
sobre a Segurança Social e licenciamentos 
colectivos). 

Porém, até agora, só se introduziram algu
mas reformas legais, com novas modalida
des de contratação. 

Por isso, em conformidade com o assinala
do no nosso documento «Espanha face à 
CEE: um compromisso para a competitivi
dade e o progresso» (3 de Julho de 1985) é 
necessário adoptarse três medidas, com a 
maior urgência: 

■ Redução dos encargos sociais das 
empresas. 

■ Aumentar a flexibilidade laboral con
forme às propostas enviadas ao Governo no 
passado 10 de Abril (artigo 17 do AES). 

■ Apoios decisivos de carácter fiscal e 
financeiro ao investimento e à poupança. 

Para aumentar a eficiência da actividade 
produtiva e melhorar a qualidade, é impres
cindível contar com uma mãodeobra devi
damente formada tanto através da forma
ção regulada (dentro do sistema educativo), 
como da formação ocupacional, promo
vendo cada vez mais possibilidades de colo
cação através de sistemas que facilitem a 
polivalência. 

Neste sentido, tornase indispensável levar a 
cabo uma política de formação em conexão 
com a de fomento de emprego. 

Para tal, deveria tomarse em conta, os 
seguintes princípios: 

■ Completar a formação teòricotecnolò
gica dos alunos mediante uma nova regula
ção das práticas profissionais não laborais, 
que elimine as incertitudes actuais, promul
gando para este efeito normas reguladoras 
do estatuto legal dos estudantes em estágio 
que favoreçam ou promovam a aproxima
ção entre o mundo educativo e o laboral. 

■ Realização de inquéritos sistemáticos 
em colaboração com as Organizações 
Empresariais, sobre o nível de ajuste e as 
necessidades de tranformação nos actuais 
ramos, famílias e especialidades profissio
nais, adequandoas às exigências de 
mãodeobra para facilitar assim a inserção 
futura no mercado de trabalho. 

■ Redefinição dos ramos, famílias e espe
cialidades profissionais em função dos 
resultados obtidos pelos estudos prospecti
vos e inquéritos, a fim de os adequar à 
evolução previsível do sistema produtivo. 

■ A este propósito, tornase indispensável 
que a política de formação seja coordenada 
com outras politicas, tais como, a indus
trial, a do fomento de emprego, de orienta
ção, etc. 

■ Adoptar uma política de utilização dos 
recursos educativos a médio e longo prazo, 
coerente com os diferentes tipos de oferta 
educativa, que se definam como necessá
rios. 

■ Coordenar as competências administra
tivas com o combinação de títulos laborais, 
adoptando as medidas adequadas em virtu
de da norma de promoção de emprego, e 
tentando favorecer a prossecução dos 
objectivos desta última. 

■ Promover a realização de um amplo 
debate social sobre as funções do sistema 
educativo. 

Por último, tornase imprescindível insistir 
na necessidade de estimular a. formação e as 
vocações empresariais mediante uma 
política activa, que tome em conta os 
direitos que a incorporação da Espanha na 
CEE comporta, e o incentivo entre os 
jovens da função criadora e de serviço ao 
serviço da sociedade que os empresários 
desenvolvem diariamente. 

56 



Do PPO ao INEM: 
Evolução do âmbito 
jurídico, sistema 
organizativo 
e estrutura 

Pedro Montero Lebrero 

Este relatório propõese apresentar uma 
breve retrospectiva histórica da evolu
ção sofrida, em Espanha, pela política 
deformação ocupacional e pela política 
de emprego, políticas que, durante a 
maior parte da nossa.história, seguiram 
vias distintas. 

Veremos que essa evolução não se fez 
segundo um processo linear, harmónico 
e perfeitamente conjugado, pois que, 
nos diferentes períodos históricos, tais 
políticas de emprego e de formação 
ocupacional foram produto tanto das 
necessidades de ajustamento do merca
do do trabalho como da realidade socio
política do momento e, sobretudo, da 
concepção que dela tinham os diferentes 
responsáveis políticos. 

Na segunda parte, queremos apresentar 
também a nossa concepção da formação 
ocupacional como parte integrante de 
um serviço de emprego, para terminar 
indicando as nossas linhas de acção 
prioritária no campo da formação ocu
pacional. 

Evolução histórica 

O Instituto Nacional de Emprego (INEM) é 
criado pelo Real DecretoLei 36/1978 de 
16 de Novembro. 

PEDRO MONTERO LEBRERO 

Dircciorgcral do Instituto Nacional do Emprego. 

A partir dessa data, o INEM surge como um 
organismo autónomo de carácter adminis
trativo, absorvendo as funções até então 
desempenhadas por outros organismos e 
assumindo outras funções novas, no intuito 
de formar um aparelho especializado res
pondendo às necessidades da sociedade 
espanhola em dois aspectos fundamentais: 
o emprego e a formação ocupacional. Tra
tase de âmbitos que, durante muito tempo, 
foram tratados separadamente e que, por 
conseguinte, conheceram evoluções institu
cionais específicas. 

Assim, o INEM é, por um lado, um orga
nismo muito jovem (7 anos) e, por outro, o 
resultado de um processo aglutinador de 
funções e actividades anteriormente desem
penhadas por outras entidades e não, como 
teria sido desejável, produto de uma nova 
concepção do que deveria ser um serviço 
integral de emprego como agente operador 
de todos os aspectos da politica de emprego. 
Esta consideração revestese, todavia, de 
muito maior importância, se tivermos pre
sente o período crítico em que surgiu, 
período de máxima agudização da crise e de 
agravamento do desemprego. Como dado 
significativo, atentese que os trabalhadores 
inscritos no Serviço do Desemprego passam 
de 600 000, em 1978, a quase 2,5 milhões 
actualmente. 

Por conseguinte, para fazer uma retrospec
tiva histórica sobre os antecedentes do 
INEM, há que fazer referência, pelo menos, 
à evolução da política de emprego e da 
política de formação profissional e ainda a 
toda uma complexa rede institucional de 

competências nestes domínios, cujas fun
ções e interrelações eram bastante confu
sas. Há, por último, que fazer referência 
aos objectivos prosseguidos por essas medi
das, nos diferentes períodos históricos. 

Resumindo, permitasenos, neste ponto da 
evolução histórica do INEM ou dos seus 
antecedentes, fazer referência: 

■ À evolução dos serviços de emprego em 
Espanha. 

■ À evolução da formação profissional. 

■ À evolução conjunta de ambas as linhas, 
desde a criação do Serviço de Emprego e 
Acção Formativa (SEAF) em 1975, a que se 
confiam tanto as tarefas de informação e de 
colocação como as relativas à formação 
profissional. A criação do INEM completa
rá este processo três anos mais tarde. 

Evolução dos serviços 
de emprego em Espanha 

Desde princípios do século, assistese à 
introdução em Espanha de uma série de 
medidas que afectam o mundo do trabalho 
e que marcam o início de um progressivo 
intervencionismo estatal no âmbito laboral. 
Aparecerá uma série de organismos que 
convergirão na criação do Ministério do 
Trabalho em 1920. 

Todavia, só em 1931 com a Segunda Repú
blica, será criado em Espanha um serviço 
público de colocação, apesar do desempre
go que atingia algumas regiões espanho
las. 
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Interessa indicar como este serviço de colo
cação tem já as características de nacional, 
público e gratuito. Estas características vêm 
indicadas na convenção 2 da OIT de 1919 e 
vão constituir, a partir de então, as notas 
definidoras dos sucessivos serviços de 
emprego. Este serviço conta, nas suas 
funções, as de registar as ofertas e procuras, 
de dar-lhes publicidade, de relacioná-las e 
de actuar no respeitante à aprendizagem, 
selecção e orientação profissional e no 
campo dos subsídios e seguros. Conta tam
bém com um sistema de controlo com 
representação tripartida de trabalhadores, 
de entidades patronais e de representantes 
do Ministério. 

O franquismo supõe uma mudança subs
tancial na política de emprego, mudança 
essa que será sancionada pela Lei de Colo
cação Operária de 1943. 

Desaparece o controlo tripartido, a entida
de patronal tem total liberdade no momento 
de escolher entre os trabalhadores inscritos 
nas agências de colocação e, o que será 
muito importante pelo encargo suplementar 
que representa para a nossa situação actual, 
começa a institucionalizar-se toda a trama 
de funções e de competências de organismos 
distintos no campo da colocação. As acções 
e competências sobre o emprego deixam de 
estar centralizadas para se desdobrarem, 
sendo competentes nesta matéria, por um 
lado a Delegação Nacional de Sindicatos, 
encarregada da gestão de colocação e, por 
outro, o Ministério de Trabalho que inter
vém através das secções de Colocação das 
suas delegações provinciais. 

Os 16 anos que levou a publicação do 
Regulamento desenvolvido por esta Lei de 
Colocação operária são um dado revelador 
da vontade política em matéria de emprego, 
nesse momento. Parece claro, portanto, 
que a publicação desse texto obedecia mais 
a razões políticas do que a uma vontade de 
criar um serviço de colocação eficaz. Acres
ce que, por parte dos trabalhadores, não 
existia pressão em matéria laboral, devido 
isso à situação crítica do pós-guerra e 
também ao processo de retorno ao meio 
rural que se verificou nesses anos. 

Em 1961, é criado um Seguro Nacional de 
Desemprego que beneficia, por tempo limi
tado, os trabalhadores inscritos na Segu
rança Social. 

A estrutura, de dupla competência entre 
organismos distintos em matéria de empre
go, que se foi formando desde os anos 40, 
consolida-se em 1972, vindo somar-se à 
complexidade administrativa, a complexi

dade financeira desses organismos em cujo 
financiamento intervêm numerosas fontes 
(por exemplo, o Fundo Nacional de Protec
ção ao Trabalho, a Segurança Social, os 
Orçamentos Gerais do Estado, etc.). 

Até esse momento e não obstante a sua 
ineficácia, este aparelho administrativo não 
sofre modificação. Para tal contribuem, 
além da situação política, as características 
especiais da nossa evolução económica com 
a absorção dos excedentes de mão-de-obra 
pelo capitalismo europeu. Haverá que 
aguardar os primeiros anos da década de 70 
e sobretudo depois de 1975, com o agrava
mento da crise económica e o declínio do 
franquismo, para que todo este aparelho 
seja examinado. 

Evolução 
da Formação Ocupacional 
Na evolução da política de formação pro
fissional, tal como ocorria com apolítica de 
emprego, as circunstâncias económicas e 
políticas da Espanha vão determinar uma 
via bastante diferente daquela seguida na 
maioria dos países europeus. 

Basta citar o nosso processo tardio de 
industrialização, os efeitos do forte protec
cionismo estatal sobre a modernização das 
nossas empresas, ou a existência de uma 
mão-de-obra abundante e nada conflituosa, 
para nos apercebermos de que esta situação 
não é certamente a mais idónea para enco

rajar largas iniciativas no campo da forma
ção profissional. 

Nos primeiros anos do século XX, fazem-se 
algumas tentativas de escassa incidência, 
como sejam as escolas elementares de tra
balho. Mais tarde, organizam-se as escolas 
de Artes de Ofícios e as Escolas Industriais 
que, com a regulamentação dos contratos 
de aprendizagem, vão substituir as corpora
ções na sua função formativa. 

É só em 1975 que surge a primeira organi
zação de cursos de formação profissional. 
Esta tem lugar no seio da Organização 
Sindical franquista através do Serviço Sin
dical de Formação Profissional acelerada 
da Organização Sindical. 

Em 1960, é criado o Fundo Nacional de 
Protecção ao Trabalho cuja importância 
reside em oferecer subvenções e auxílios 
económicos a instituições e centros, tanto 
oficiais como privados, que organizem cur
sos de formação profissional. Alguns cen
tros privados, fundamentalmente de ordens 
religiosas, como os Salesianos, oferecerão 
cursos de formação profissional. 

A criação do PPO* 

Na década de 60, o crescimento económico 
espanhol e o boom do capitalismo europeu 
aumentam consideravelmente as migrações 
* PPO - Programa de Promoção Profissional Ope
rária. 
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internas, sobretudo as migrações para a 
Europa. Isto produz modificações impor
tantes a nível sectorial e na estrutura ocupa
cional. Ao mesmo tempo, haviamse produ
zido mudanças significativas no panorama 
laboral com greves importantes. Tudo isto 
aliado a razões políticas não menos impor
tantes, legitimadas pelo franquismo, vai 
levar à criação, em 1964, do Programa de 
Promoção Profissional Operária. 

O PPO surge dentro das previsões do 
chamado primeiro plano de Desenvolvi
mento Económico e Social como um instru
mento que teria a cargo a formação de 
800 000 trabalhadores juntamente com os 
centros colaboradores subvencionados e o 
exército. Impunhase a formação desse 
número de trabalhadores para preencher os 
970 000 postos de trabalho cuja criação 
estava prevista pelo primeiro Plano de 
Desenvolvimento. 

Embora os resultados numéricos dos alunos 
formados durante os quatro anos de vigên
cia desse plano estivessem muito afastados 
do triunfalismo daquelas previsões, impor
ta salientar que, com a criação do PPO, 
implantase um sistema de Formação Pro
fissional Acelerada que, embora não sendo 
novo na Europa, foi um instrumento mais 
moderno e eficaz para o sistema económico 
que as metodologias existentes nos demais 
níveis do sistema educativo. 

O método utilizado pelo PPO provinha, 
com'certas modificações ao chegarnos da 
Europa, do Training Within Industry 
(TWI) americano e centrouse no PPO, na 
sua versão de método para a promoção de 
trabalhadores não qualificados e para a 
formação e reconversão acelerada. 

As características fundamentais da forma
ção dada pelo PPO podem resumirse como 
a seguir se indica: 

■ Era uma formação acelerada de conteú
do «monovalente» pois que preparava para 
o desempenho de um posto de trabalho 
específico. 

■ Essa formação era dada em cursos itine
rantes que se deslocavam aos diferentes 
lugares onde ia ministrarse alguma especia
lidade de formação profissional. 

■ A formação dada pelo PPO cobria os 
três sectores económicos. 

■ Os cursos em cada especialidade podiam 
ser de formação inicial, de aperfeiçoamento 
e de reconversão. 

■ Existiam três tipos de acções formati
vas: as que eram prestadas directamente 
pelo PPO, as que se prestavam em centros 
colaboradores e, por último, as acções 

formativas em concertação com as empre
sas. 

Ao longo da sua história, o PPO vai criando 
uma oferta de formação para postos de 
trabalho específicos, o que exige o desenvol
vimento de sistemas de análises de ocupa
ções, a elaboração de manuais didácticos, a 
prestação da formação em torno de centros 
de interesse onde a teoria é função das 
exigências da prática, etc. Vai ser importan
te a contratação para professores (ou moni
tores) de profissionais com formação e 
experiência nas diferentes especialidades. 

A criação do SAF* 

Em 1973 (mediante o Decreto de 21 de 
Dezembro de 1973) é criado o Serviço de 
Acção Formativa, sucessor do PPO. O SAF 
surge como um serviço comum da Seguran
ça Social com vista a conseguir uma melhor 
coordenação de todas as acções formativas 
do Ministério do Trabalho no âmbito do 
Plano Nacional de Promoção Profissional 
de Adultos. 

Relativamente ao PPO, o SAF pretende: 

■ Uma maior qualificação da formação 
dada perante os objectivos de promoção 
dos trabalhadores não qualificados que, 
como vimos, fora a acção primordial do 
PPO. 

■ Incentivar a criação de centros fixos de 
formação com vista a ministrar determina
das especialidades que requerem um tipo de 
instalações não transportáveis e relativa
mente às quais existe uma persistente pro
cura de formação. Por outro lado, isto 
permite alcançar maiores qualificações. 

■ Desenvolver a formação profissional em 
colaboração com outros centros e em con
certação com as empresas. Devese isto à 
dificuldade que representa manter em dia 
meios humanos e técnicos numa gama mui
to vasta de especialidades e também ao 
elevado custo que representaria uma adap
tação às novas necessidades formativas fru
to das novas tecnologias. 

No que se refere ao financiamento, o SAF é 
financiado através da Segurança Social, 
com base nas quotizações de empresários e 
tralhadores e, por tanto, é independente dos 
orçamentos gerais do Estado. 

Tal como o PPO, o SAF è um organismo 
dedicado inteiramente à formação profis

* SAF  Serviço da Acção Formativa. 

stonai, tendo como funções: analisar as 
necessidades de qualificação profissional, 
ministrar o ensino de formação profissional 
a nível inicial, de aperfeiçoamento e de 
reconversão em função das necessidades de 
emprego, e colaborar com outras entidades 
dedicadas à formação profissional, bem 
como nas convenções internacionais, etc. A 
sua organização territorial assemelhavase à 
existente nos últimos anos do PPO, contan
do com Serviços Centrais e algumas direc
ções provinciais. 

Até aqui, delineámos a traços largos a 
evolução separada das duas linhas que, a 
partir deste momento, com a criação do 
SEAF, vão iniciar um processo de coorde
nação e integração. 

A coordenação da política 
de emprego 
e de Formação Profissional. 
A criação do SEAF* 

Tal como mencionámos anteriormente, em 
1975produzemse claros indícios de agrava
mento da crise económica, apar do declínio 
do franquismo e da pressão da sociedade 
espanhola para uma abertura democráti
ca. 

Três grandes sectores públicos serão seria
mente atingidos: os serviços de emprego, a 
Segurança Social e a organização sindical. 

Os serviços de emprego organizamse com 
base no DecretoLei 1/1975 de 22 de Março, 
que cria o Serviço de Emprego e Acção 
Formativa no intuito de conseguir uma 
coordenação entre as políticas de emprego e 
de formação profissional, até então, como 
vimos, competência de instituições diferen
tes e sem qualquer tipo de coordenação. 

Pretendese conseguir essa coordenação 
acrescentando às funções até ai desempe
nhadas pelo SAF, as funções que, em 
matéria de colocação e de formalidades do 
seguro de desemprego, cabiam ao Serviço 
Nacional de Colocação (SNC). 

Continuavam a existir outros organismos 
com responsabilidades em matéria de 
emprego pelo que a gestão administrativa 
continuava sendo plural (entre esses orga
nismos, contavamse: a DirecçãoGeral de 
Emprego e Promoção Social, o Instituto 
Nacional de Previdência Social, as Delega
ções Provinciais de Trabalho . . .) 

Relativamente ao SAF, o SEAF vai contar 
com: 

* SEAF  Serviço de Emprego e Acção Formativa. 
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■ Uma rede nacional de Agências de 

Emprego, que entra em funcionamento a 

partir de 1 de Outubro de 1976, incluindo: 

406 Agências de Emprego, 2 303 pontos de 

assistência itinerante, 147 subagências, 25 

pontos de apoio para o sector agrícola e 27 

centros de orientação profissional e labo

ral. 

■ 22 Centros Fixos de Formação Profis

sional com uma capacidade de 6 700 lugares 

a que se juntam as equipas móveis de 

formação e toda a rede de Centros Colabo

radores e de formação em concertação com 

empresas. 

■ Um aumento considerável do pessoal 

que vai trabalhar no novo organismo (em 

1978, o pessoal do SEAF é de 5 000 traba

lhadores, repartidos por funcionários e con

tratados, o que representava o dobro do 

pessoal existente no SAF, em 1975). 

■ O orçamento de que o SEAF dispõe é 

também consideravelmente mais importan

te, procedendo o seu financiamento sobre

tudo da Segurança Social (72 %) e o restante 

do Fundo Nacional de Protecção ao Traba

lho (11 Ψο) e dos Orçamentos Gerais do 

Estado. 

Do ponto de vista de eficácia, o trabalho do 

SEAF não correspondeu às expectativas. 

Devese isto, em parte, a problemas deriva

dos da própria concepção do serviço, dos 

encargos suplementares que implicou desde 

a sua criação e, em parte também, a proble

mas alheios ao mesmo e relacionados com a 

inexistência de uma política de emprego 

coerente face à crise, e de cuja inexistência 

não era certamente culpado o organismo. 

Deste modo, podemos enumerar de entre os 

defeitos de concepção: a falta de unidade 

das diligências, a falta de autonomia, o seu 

centralismo, a falta de participação de 

trabalhadores e empresários, o que, embora 

aparecesse como princípio inspirador da 

Lei, na prática não passou daí. 

A isto havia que acrescentar outros proble

mas derivados da colocação em funciona

mento do Serviço, como a localização dos 

Agências de Emprego em que prevalecerão 

critérios de utilização de locais já existentes 

do antigo Serviço Nacional de Colocação, 

custo dos locais, etc. Isto contribuiu para 

que se revigorassem províncias e regiões 

com baixo nível de desemprego e escassa 

população activa. 

O Organismo funcionava, no respeitante às 

Agências de Colocação, com procedimen

tos administrativos excessivamente longos e 

complexos, pois que se mantinham os pro

cedimentos seguidos pelo anterior Serviço 

de Colocação. 

Apesar destes problemas, o SEAF conse

guiu, no respeitante ao emprego, melhorar 

consideravelmente a implantação das Agên

cias de Emprego no mercado de trabalho 

sobretudo no tocante à inscrição no desem

prego. A sua implantação foi mais modesta 

no que se refere à contratação colectiva. 

A criação do Instituto Nacional 
de Emprego (INEM) 

As eleições gerais de Junho de 1977 permi

tem encarar a elaboração da actual Consti

tuição e abrem caminho à institucionaliza

ção democrática. Meses mais tarde (25 de 

Outubro de 1977), o Governo e os partidos 

políticos parlamentares assinam o Pacto da 

Moncloa visando fazer face à crise econó

mica com enunciados mais globais. Estes 

acordos compreendiam: medidas conjuntu

rais, como as de contratação temporária de 

trabalhadores beneficiários do subsídio de 

desemprego ou de jovens em busca dum 

primeiro emprego, e reformas estruturais, 

tal como a reforma da Segurança Social. 

Isto contribuiu para aumentar a actividade 

de redacção de projectos no domínio do 

emprego, Segurança Social, etc., por parte 

de alguns grupos parlamentares, o que 

facilitará o aparecimento do Instituto 

Nacional de Emprego, um ano mais tar

de. 

Tal como dissemos atrás, o INEM surge 

deste modo em 1978, mediante a integração 

no mesmo do Serviço de Emprego e Acção 

Formativa è da Obra de Formação Profis

sional da AISS. * 

Cabemlhe as seguintes funções: 

■ Organizar os Serviços de Emprego. 

■ Ajudar os trabalhadores a arranjar 

emprego e as empresas a contratar traba

lhadores que satisfaçam as suas necessida

des. 

■ Fomentar a formação do trabalhador 

(actualização, aperfeiçoamento e reconver

são). 

■ Gerir e controlar os subsídios de desem

prego e as subvenções e auxílios para 

fomento e protecção do emprego. 

* AISS  Administração Institucional de Serviços 
Socioprofissionais (Anteriormente Sindicatos Verti
cais). 
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■ Qualquer acção conducente a uma 

política activa de emprego. 

Em resumo, absorve as funções do SEAF, 

as da Obra Sindical da Formação Profissio

nal e ainda as novas funções de controlo dos 

subsídios de desemprego. 

O INEM conta com um Conselho Geral 

tripartido e paritário constituído por 13 

representantes dos sindicatos, 13 represen

tantes das organizações empresariais e 13 

representantes da Administração Pública. 

No início deste trabalho, fizemos referência 

aos problemas causados por esse processo 

aglutinador de funções e tarefas de diferen

tes organismos que vai dar origem ao 

INEM. Neste sentido, é significativo o facto 

de o INEM ter tido que assumir a formação 

profissional regulamentada da Obra Sindi

cal (formação semelhante à dada pelo 

Ministério da Educação), que acabou por 

vir a ser transferida, em 1983, para o 

Ministério da Educação (onde deveria ter 

estado desde o início). 

Após seis anos de actividade, numa época 

difícil com mudanças importantes, o INEM 

encontrase em mutação, numa nova tenta

tiva para converterse num serviço integral 

de emprego que operacionalize todos os 

aspectos da política de emprego. 

Chamouse a atenção para a urgência de 

uma nova estrutura que permita ao INEM a 

adequação dos recursos às necessidades do 

sistema produtivo e ao mercado do traba

lho. 

Este projecto sobre a estrutura da Forma

ção Ocupacional deve coordenarse exausti

vamente com os diferentes aspectos do 

emprego, com a orientação profissional e 

com as prestações. 

Vejamos seguidamente as características 

que o INEM deve possuir para que a 

Formação Ocupacional chegue a ser parte 

integrante de um serviço de emprego. 

A Formação Ocupacional 
como parte integrante 
de um serviço de emprego 

Para abordar a integração da Formação 

Ocupacional num serviço público de 

Emprego, este deve possuir as seguintes 

características: ser autónomo, integrado e 

territorializado localmente. 

D O INEM como Organismo Autónomo 

As actuais estruturas do INEM não respon

dem às características de descentralização, 

indirecta autonomia e funcionalidade que 

lhe são próprias e se inserem no modelo de 

estrutura da Administração do Estado. 

Seria necessário que o INEM adoptasse um 

perfil próprio, redefinindo as suas funções 

na base de uma verdadeira autonomia (pre

vista numa nova Lei da Função Pública, 

nova Lei Orçamental, Lei de Emprego, 

etc.). 

D O INEM como serviço público do 

Emprego Integrado 

O INEM, além de ocuparse das funções 

que tradicionalmente se atribuem aos servi

ços de empregocolocação, orientação e 

informação, ocupase também da formação 

ocupacional e da gestão e controlo do 

subsído de desemprego. Se se conseguirem 

integrar estes aspectos, obterseão, entre 

outras, as vantagens seguintes: 

■ A possibilidade de combinar as políticas 

económicas e de emprego com as políticas 

sociais. 

■ A unidade de financiamento. 

■ A possibilidade de uma maior articula

ção da formação ocupacional e orientação 

profissional com os programas de emprego, 

etc. 

Para que o INEM seja um serviço público 

de Emprego Integrado seria necessário 

preencher certas lacunas e desenvolver a 

fundo funções já existentes. Por exemplo, 

haveria que melhorar a informação sobre os 

mercados do trabalho e a evolução da 

actividade económica sectorial. 

D O INEM como serviço público territo

rializado 

Os serviços prestados pelo INEM, como 

sejam os de orientação, formação, coloca

ção, só poderão prestarse de modo eficaz se 

situados o mais próximo possível dos seus 

solicitadores, isto é, empresários e trabalha

dores. 

Quer isto dizer que se trata de rodear o 

indivíduo de todos os serviços integrados, o 

que, por seu turno, significa um determina

do grau de territorialização dos Serviços de 

Gestão. 

As Agências de Emprego do INEM são o 

ponto de contacto imediato com as necessi

dades dos seus utentes, donde a importância 

de estarem assegurados todos os serviços de 

informação tanto no sentido de orientação 

ocupacional, como de formação e coloca

ção. Desta forma, essas Agências serão os 

veículos que permitirão satisfazer os pedi

dos de empresários e trabalhadores a nível 

informativo, ficando assim integrada mate

rialmente a Formação Ocupacional como 

parte de um serviço de emprego. 

Perante esta situação, procurase uma 

mudança de orientação do INEM. Neste, a 

Formação Ocupacional desempenha um 

papel fundamental como instrumento de 

adequação às necessidades do mercado do 

trabalho, tendo presentes as suas carac

terísticas actuais e as tendências previstas da 

composição da procura das qualificações. É 

sabido que uma formação ocupacional poli

valente e plurivalente aumenta as possibili

dades de colocação dos trabalhadores, faci

lita a sua mobilidade e torna menos onerosa 

a sua reconversão. 
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A Formação 
Profissional 
dos jovens 
em Espanha-Detalhes 
e desenvolvimentos 
Wilfried Kruse e Ludger Pries 

No Verão de 1985 tivemos a oportunidade 
de participar num seminário na Universida
de Internacional Menendez Pelayo em San
tander (Espanha) sobre o tema «Sindicalis
mo, transformação tecnológica e formação 
profissional», organizado pela Fundação F. 
Largo Caballero, secção formativa do sin
dicato socialista UGT. Este debate desen-
volveu-se em torno do evolução da Forma
ção Profissional em Espanha, com base nos 

O DR. WILFRIED KRUSE e LUDGER PRIES trabalham 
no «Landesinstitut Sozialforschungsstelle Dortmund» 
num projecto de investigação sobre a «modificação da 
qualificação da empresa em Espanha», encomendado 
pela Fundação Volkswagen. 

A «formação profissional regulada» faz 
parte, em Espanha, do sistema escolar e 
reveste, entretanto, uma significação 
numericamente considerável, mas na 
sua situação actual considerase em mui
tos aspectos como problemática. Pro
blemas extraordinariamente graves 
como o da integração dos jovens no 
sistema educativo conduzem a reflexões 
e à tomada de medidas que vão no 
sentido duma maior cooperação entre a 
formação profissional e as empresas do 
que a que existe actualmente. 
A especificidade da situação actual em 
Espanha - certamente singular em rela
ção à de outros países - consiste na 
possibilidade de ligar o desenvolvimento 
da formação profissional à reforma 
aprofundada da formação média em 
vias de realização. 

dois desafios centrais, - não só para 
Espanha mas para quase todos os países 
europeus — o desemprego dos jovens e a 
modificação das exigências de qualificação 
em relação às «tecnologias». A pressão 
exercida por estes dois problemas actuais, 
no contexto dos quais se conduziu o debate 
relativo à formação profissional em Espa
nha, diferencia-se bastante das condições 
sociais de base que marcaram por exemplo, 
nos anos 60, a reforma da formação profis
sional levada a cabo na RFA. 
No seminário pusemos à discussão a nossa 
tese — segundo a qual se poderia constatar 
uma certa convergência entre os sistemas de 

formação profissional dos diferentes países 
europeus - na medida em que, tanto as 
reformas da formação puramente escolares 
como as puramente profissionais foram 
reconhecidas como deficientes, tendendo-se 
actualmente para reformas de tipo misto. 
Especialmente com base nas experiências da 
RFA, esforçamo-nos por concentrar parti
cularmente os nossos esforços nos proble
mas específicos dum sistema de formação 
profissional fazendo essencialmente parte 
do modo de ocupação. Em seguida, tentá
mos associar, resumidamente — o que é 
forçosamente difícil — a situação e a evo
lução em Espanha da formação profissio
nal, e algumas das reflexões debatidas em 
Santander. A situação em Espanha pare-
ce-nos particularmente interessante não só à 
vista da sua entrada nas CE, mas também 
em virtude da intenção já manifestada de 
reestruturar a formação profissional em 
coordenação com uma reforma básica da 
formação média. 

Melhoria significativa 
da Formação Profissional em 
Espanha? Evolução histórica 

A formação profissional faz parte integral 
do sistema escolar oficial em Espanha. A 
formação dos alunos nas empresas é margi
nal e tem lugar sobretudo nas pequenas 
empresas de tipo tradicional. Uma retros
pectiva sobre a evolução da formação pro
fissional espanhola deverá esclarecer alguns 
detalhes ('). 
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Características estruturais 
da Formação Profissional 
em Espanha até 1970 

Até aos anos 60/70 deste século a estrutura 

económica e industrial em Espanha mante

vese mais próxima da dos países ditos em 

vias de expansão que da maioria dos países 

da Europa Central. Em 1960, 40% da 

população activa ainda trabalhava na agri

cultura. Em Espanha, não existia nenhuma 

tradição de corporações e ofícios com con

centrações específicas de profissões institu

cionalizadas segundo as qualificações labo

rais, nem regulamentos e iniciativas gerais 

de carácter oficial no domínio da formação 

profissional. Nos anos 20, iniciouse a cons

trução de centros de formação estatais que 

dispensam cursos de especialização destina

dos aos operários (Oficialía) e cursos de 

mestria (Maestria). Durante a ditadura 

franquista a tarefa da formação profissio

nal, incumbia em primeiro lugar e sobretu

do aos sindicatos; estes dirigiam em 1940 

seis centros de formação e em 1950 setenta. 

Com a passagem da política económica 

autárcica à «ditadura modernista» com 

uma industrialização capitalista dirigida 

pelas cúpulas a partir dos anos 60, o Estado 

franquista tomou diversas medidas para 

melhorar a qualificação profissional (uma 

parte) dos trabalhadores. 

Primeira formação 
como motor da modernização 

Com a «Lei de Educação de Base» de 1970, 

tentouse pôr em marcha um sistema de 

formação, profissional básica sob a direc

ção estatal; esta «Formação Profissional 

Regulada» (Formación Profesional Regla

da) deverá ser dispensada em centros de 

formação (públicos e privados). Após uma 

primeira fase experimental introduzida a 

partir dos meados dos anos 70, este sistema 

de formação profissional, é actualmente 

considerado como sendo válido. Foi criado 

com a pretensão de, para além da via de 

formação geral académica, desenvolver 

uma segunda via mais solidamente orienta

da para a prática profissional. 

No nível conceptual a formação profissio

nal, compõese de três graus, uma formação 

profissional de 2 anos (Formación Profesio

nal I = FP I), de uma formação profissio

nal de 3 anos (FP II) e de uma formação 

profissional de igualmente três anos nas 

grandes escolas (FP III) (2). Porém, a últi

ma citada, ainda não foi, até à data, posta 

em prática. Todos os cursos de formação 

contínua estão ligados ao oitavo ano do 

EGB (Ensino Geral Básico). Terminar com 

sucesso o EGB («graduado») permite o 

acesso ao «Bacharelato» («Bachillerato 

Unificado y Polivalente  BUP»), ao qual 

se poderá associar a preparação para a 

universidade (COU). Aqueles que termina

ram o EGB só com um certificado de 

frequentação, finalmente cerca de 30% 

anualmente, são, em virtude da interdição 

de entrar no mercado de trabalho antes dos 

16 anos de idade, obrigados a frequentar 

primeiro grau de formação profissional 

(FP I). 

O curso nos centros de formação profissio

nal, estruturase da seguinte maneira: cerca 

de 30% de formação geral (Língua, Reli

gião/Filosofia, Desporto), cerca de 20% de 

Ciências Naturais e cerca de 50 % de técnica 

e conhecimentos práticos (compreendendo 

cerca de 60% de exercícios práticos). A 

(predominante) «formação especializada» 

de 3 anos da FP II engloba 40% de 

formação geral de base e de 60 % de curso 

técnicoprofissionais (a qual compreende de 

novo cerca de 50% de exercícies práticos). 

A divisão profissional da Formação Profis

sional «regulada», isto é, da FPI e da FP II, 

inspirase na classificação dos sectores eco

nómicos e engloba 21 ramos profissionais 

com uma totalidade de 67 profissões (para a 

FP I) e 19 ramos profissionais com 128 

profissões (para a FP II). Lembrese no 

entanto, que muitas destas profissões, con

sideradas isoladamente, ainda se encontram 

em fase de experimentação. 

Esta inclusão da «Formação Profissional 

Regulada» resulta sobretudo das conexões 

seguintes: Os alunos tendo terminado a FP 

I, poderão frequentar escolas complemen

tares para obterem o Bacharelato (BUP); os 

alunos tendo terminado a FP II poderão 

estudar na universidade as respectivas espe

cialidades. Ao contrário, o Bacharelato 

(BUP) autoriza a frequentação indirecta a 

FP II. Se se compara unicamente a evolução 

quantitativa entre a formação académica e a 

profissional (BUP/COU em relação à FP 

I/II) nos últimos dez anos, observase, 

tanto do ponto de vista do número de 

centros de formação e do corpo professoral 

como também do número de alunos, uma 

expansão desproporcional da formação 

profissional (3). A formação profissional 

tornouse, sem sembra de dúvida, dentro do 

sistema de formação espanhol, mais impor

tante; pode igualmente aqui pôrse em 

paralelo esta situação com a de outros 

países europeus que partem igualmente de 

sistemas de formação escolar e universitária 

tradicionais. Ao mesmo tempo deve verifi

carse que a Formação Profissional espa

nhola se encontra numa situação extrema

mente problemática. 

A realidade social 
da Formação Profissional 
em Espanha 

É verdade que, o actual sistema de forma

ção profissional foi todavia'concebido pela 

ditadura franquista, mas a sua execução só 

começou a partir de 1975, num período de 

grandes modificações em muitas áreas da 

sociedade espanhola e de agravação econó

mica da crise económica do país (que já se 

vem desenhando desde o começo dos anos 

70). Especialmente as condições de agrava

mento económico, mais igualmente facto

res ligados à concepção política e à política 

laboral implica que a falta agravante de um 

«assentamento» social de formação profis

sional continua a fazerse sentir agravan

dose mesmo, de um certo modo. Deve 

notarse que os problemas seguintes, se 

observam essencialmente no 1? grau de 

formação profissional (FP I) (4). 

■ Em Espanha prevalece um largo consen

so sobre o carácter demasiado prematuro da 

orientação profissional a tomar. 

O actual sistema de formação média dos 

jovens, colocaos demasiado cedo  já aos 

14 anos  perante a alternativa de uma 

formação geral ou profissional (na medida 

em que o seu principal diploma lhe permita 

realmente essa escolha). 

■ Não cumprimento da escolaridade geral 

obrigatória. 

A obrigação da escolaridade geral até aos 16 

anos, consiste na obrigação do Estado de 

pôr à disposição de todos os candidatos a 

uma formação, não tendo ultrapassado os 

limites da idade indicada, o número de 

vagas necessárias. Com efeito, cerca de 

1 0  15 % dos alunos com 14 anos de idade 

abandonam o Ensino Geral de Base (EGB) 

sem prosseguir a formação geral ou profis

sional. Se se comparar o número de alunos 

tendo terminado a escola primária (EGB) e 

o número de vagas disponíveis para a 

formação (escolar e profissional) a nível 

provincial, constatase um défice parcial

mente importante, sobretudo nas regiões 

estruturalmente pouco desenvolvidas (mas 

igualmente excedentes de oferta noutras 

regiões). 
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■ Resultados extraordinariamente fracos 
da formação média. 

Entre os alunos que terminaram o Ensino 
Geral de Base, e que visam o Bacharelato, 
cerca de metade reprovam e cerca de 60 % 
dos que optaram pela formação profissio
nal não são aprovados. 

Este «fracasso escolar» é criticado e prova a 
falta de eficiência pedagógica da formação 
média, tanto para os interessados, como 
para o sistema educativo e a sociedade no 
seu conjunto. 

■ Desvalorização social da formação 
profissional. 

Mesmo se a formação profissional reivindi
ca um programa de formação estabelecido 
com bases equivalentes às da formação 
escolar geral e universitária, mostrase no 
que respeita à sua aceitação social e função 
preenchida, como servindo de refúgio para 
todos aqueles que não têm acesso a uma 
formação académica. «O papel da FP I 
consiste em provar até que ponto ela pode 
fazer face a este objectivo de acolher esta 
fracção da população situada entre os 14 e 
os 16 anos, sem acesso ao BUP, para a qual, 
a questão de saber se a formação profissio
nal dispensa uma boa, média ou má prepa
ração, é secundária» (5). E também bastan
te revelador da situação da formação pro

fissional em Espanha, a ideia bastante em 
voga, segundo a qual esta se destina «aos 
ricos estúpidos e aos pobres espertos». 

■ Insignificância relativa da formação 
profissional para o mercado de trabalho. 

Resulta não só das especificidades inerentes 
às relações do mercado de trabalho e às 
relações laborais (mercados de trabalho 
relativamente fechados, importância relati
vamente grande da idade para a gratificação 
e a promoção «profissional», relativamente 
pouca importância acordada à qualificação 
formal para o recrutamento das empresas) 
mas aparece igualmente nas investigações 
relativas à política do pessoal e acusa muito 
claramente em comparação a outros países 
europeus, uma enorme taxa de desemprego 
dos jovens (elevandose nos finais de 1984 a 
58%, entre 16 e 19 anos e mais de 3/4 de 
entre eles ainda não tinha tido nenhum 
emprego fixo) (6). 

■ Modificação funcional da formação 
profissional devida à pressão exercida pelo 
desemprego dos jovens. 

Nesta perspectiva considerase particular
mente o primeiro grau da formação profis
sional (FP I), cuja função real, entretanto, 
não corresponde mais no começo, à quali
ficação profissional de base, mas a um 
parque e a um circuito de espera para os 

jovens, para quem as perspectivas de encon
trar um trabalho estável com ou sem FP I 
são igualmente fracas. O significado deste 
fenómeno no contexto da realidade social e 
pedagógica de muitos centros de formação, 
pode ser facilmente descrito. Segundo as 
nossas observações, as perspectivas do mer
cado de trabalho, parecem evoluir favora
velmente, nos últimos tempos, para os 
alunos tendo terminado a FP II. 

Considerase que, em todos os países euro
peus, o instrumento da qualificação profis
sional para a integração dos jovens no 
modo de ocupação não é suficiente, quando 
se verifica uma falta crónica de postos de 
trabalho. Os jovens ocupam em muitos 
países europeus, relativamente às probabili
dades de emprego, dependendo da idade e 
da situação, uma posição um tanto margi
nal, no seio da qual, a que se prende com a 
protecção jurídica e social das condições de 
trabalho existentes, acentuou particular
mente a exteriorização dos riscos ligados ao 
emprego. Estes são tradicionalmente no 
sistema laboral espanhol particularmente 
apreçados. Observamse particularmente 
em situações de crise e nos processos que se 
prendem com as falências de empresas. A 
integração dos jovens no modo ocupacional 
necessita por isso igualmente de outras 
medidas de política laboral (7). Por este 
motivo continua a ser problemático o facto 
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de que - pode igualmente pôr-se em para
lelo esta situação com a de muitos países 
europeus - a formação profissional (pelo 
menos a FP I) foi «exageradamente inspira
da» na problemática não solucionada da 
integração, subestimando a sua função de 
formação profissional. 

Daqui resultam três problemas centrais que 
determinam igualmente o actual debate 
espanhol relativo à reforma conjunta da 
formação profissional e da formação 
média: 

Como se poderá, no espírito da reivindica
ção de igualdade de oportunidades sociais, 
atenuar ou mesmo eliminar a discriminação 
social e efectiva da formação profissio
nal? 

Como se poderá alcançar uma larga e 
efectiva qualificação que tanto garanta a 
melhoria do modo ocupacional como os 
interesses dos trabalhadores? 
Como se poderá modelar a formação pro
fissional, de modo a facilitar a passagem ao 
modo de ocupação. Em que espírito e em 
que contexto ela poderá assumir as funções 
relativas à integração? 

Reforma 
da Formação Profissional. 
Qual é a via actualmente 
seguida? 

O conteúdo, a extensão, e a orientação da 
reforma da formação profissional em Espa
nha, dependem essencialmente de saber se a 
pressão exercida pela actual crise se subor
dina, em primeiro lugar, aos objectivos de 
política de emprego a curto termo ou então 
se integra na sequência geral, política, social 
e formativa da reforma estrutural da forma
ção média. 

Formação Profissional 
enquanto política de emprego 
e maior integração no âmbito 
do modo de ocupação 

A política de formação profissional fran
quista, até 1970, centrou-se no modo do 
ocupação, concretamente, na formação 
complementar profissional e de especializa
ção. Com a introdução da formação profis
sional regulada como parte integrante do 
sistema de formação de base, a formação 
complementar profissional (Formação Pro
fissional = FO) tornou-se, de momento, 
menos importante. 

Em virtude da modificação das condições 
jurídicas (Estatuto del trabajador) e sob a 
pressão das altas taxas de desemprego juve
nil, aumentaram de novo, a partir dos anos 
80, as tendências visando dotar o modo de 
ocupação, de medidas mais importantes no 
domínio da qualificação profissional. No 
âmbito das medidas de fomento ocupacio
nal do Ministério do Trabalho e do Instituto 
Nacional de Trabalho a ele ligado (INEM, 
podendo comparar-se com o Instituto de 
Trabalho da RFA), encoraja-se mediante 
incentivos fiscais e actividades consultativas 
do Estado a multiplicação de contratos de 
aprendizagem e de formação. O primeiro 
deve dispensar às pessoas tendo terminado 
uma qualificação profissional, um trabalho 
de duração limitada, a título experimental e 
de adaptação. O outro deverá dar aos 
jovens a oportunidade de seguir uma for
mação com uma duração de três meses a três 
anos. 

A importância numérica destes contratos de 
estágio e de formação em relação à Forma
ção Profissional Regulada ainda é relativa
mente fraca (em 1984 elevava-se a cerca de 
35 000 em relação aos cerca de 650 000 da 
FPR pública e privada) (8). 

A integração acentuada da formação pro
fissional no modo ocupacional contribui 
igualmente para a participação dos parcei
ros sociais na reforma da formação profis
sional. O acordo social assinado em 1984 
(Acuerdo Economico y Social) prevê a 
criação de um «Conselho Geral para a 
Formação Permanente» tripartido, que 
deverá retrabalhar um «Programa Nacional 
para a Primeira Formação Profissional 
Regulada e Formação Profissional Comple
mentar». Mesmo se a realização deste tra
balho ainda não se encontre numa fase 
avançada, o Conselho Geral poderá, even
tualmente, face as associações empresariais 
e sindicais tradicionalmente abstinentes, 
associar as questões relativas à formação 
profissional às questões ligadas à reforma e 
à sua realização. Saliente-se que o sindicato 
UGT, entretanto, se associou energicamen
te ao debate relativo à futura reforma de 
formação profissional, no seio da qual os 
empresários se mostram extremamente 
reservados e praticamente desinteressa
dos ('). 

Ao mesmo tempo, os riscos de uma integra
ção acentuada da formação profissional no 
modo de ocupação são cada vez mais 
evidentes. A ausência de normas obrigató
rias relativas ao conteúdo e formas da 
formação profissional, bem como às divi
sões profissionais das qualificações laborais 

e certificados de formação a atribuir, dissi
mulam o perigo de ver a formação das 
empresas transformar-se numa nova forma 
de aprendizagem nas empresas, podendo 
utilizar estas medidas essencialmente para o 
renovamento do seu pessoal e para aceder às 
subvenções estatais (cerca de metade dos 
aprendizes estão concentrados em empresas 
com menos de 5 empregados) (10). 
Uma predominância de pontos de vista 
relativos à política ocupacional no quadro 
da política de formação profissional em 
torno da divisa «Flexibilidade do mercado 
de trabalho e integração dós jovens», afasta 
igualmente a significação principal e a 
função da formação profissional visando a 
igualdade social de oportunidades numa 
sociedade e mais amplas qualificações de 
base como formas de recurso para obter as 
oportunidades de trabalho e de vida de 
todos quantos dela dependem, visando 
igualmente a modernização social. 
A situação espanhola é certamente compli
cada e tomando em conta as múltiplas 
carências reais do formação profissional, 
poderíamos descrevê-la como «deficiente». 
Por outro lado, foi posta em marcha uma 
considerável dinâmica de transformação 
que, tanto a partir da crítica relativa ao 
isolamento dos centros de formação res
ponsáveis da Formação Profissional Regu
lada, em relação ao modo ocupacional, 
como também das medidas que visam inte
grar os jovens e que conjuntamente condu
zem a um novo desequilíbrio entre a forma
ção profissional extra-empresarial e a for
mação efectuada no seio das empresas (no 
âmbito das nossas reflexões em torno das 
convergências com outros países europeus, 
também aqui se poderá fazer comparações). 
Contudo, o sistema de formação profissio
nal extra-empresarial está - apesar de 
todas as lacunas — de tal modo desenvolvi
do e o interesse directo das empresas da 
formação está tão pouco enraizado na velha 
tradição espanhola, que este motivo é sufi
ciente para tornar inviável um «sistema de 
formação dual» como o da RFA. 

Contudo, poderia esperar-se que se não 
houvesse uma especificidade espanhola, 
que de um certo modo também exprime um 
certo «atraso», um pragmatismo em si, 
acompanhado de medidas alargadas, pode
ria ser uma fonte criadora, capaz de fazer 
sair a Espanha desta situação. A reforma da 
formação profissional em Espanha só pode
rá ser entendida, designadamente, dentro 
das suas dimensões e alcances, em conexão 
com o plano de grande envergadura relativo 
à ampla reforma da formação média estru
tural e curricular. 
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Formação Profissional 
e formação geral: 
Reforma da formação média 

Com base nas lacunas descritas e nos pro
blemas estruturais da formação profissio
nal, como a formação média no seu conjun
to, pode compreenderse o amplo consenso 
compartilhado pelos peritos, partidos e 
instituições em Espanha, a propósito da 
necessidade de uma reforma da formação 
média. O projecto de reforma do actual 
Governo parte do alongamento da escolari
dade até aos 16 anos de idade, e evidente
mente da introdução de um ciclo integrado 
de dois anos para todos, o dito tronco 
comum. Com o objectivo de experimentar 
esta primeira fase, foram postos em marcha 
e avaliados um certo número de modelos; a 
sua generalização por via legal considerase 
actualmente possível. 

Neste contexto a discussão centrase actual
mente em torno da criação do segundo ciclo 
de formação média: deverá já nesta fase 
efectuarse uma especialização profissio
nal, que só permita a passagem para escolas 
superiores e o acesso a profissões bem 
determinadas. Como deve efectuarse a 
passagem para o primeiro ciclo da forma
ção média no modo ocupacional, e para o 
segundo ciclo? Devem introduzirse em 
ambos os ciclos de formação média respec
tivamente estágios nas empresas e se sim, 
como? A actual FP II deverá passar para o 
segundo ciclo ou continuar a existir numa 
outra forma? (n) O presente Governo 
socialista em Espanha concebe a reforma da 
formação média como um processo gra
dual, experimental e participatório. É mui
to importante que a partir deste ângulo, o 
trabalho relativo à reforma da formação 
profissional, não tenha sido simplesmente 
«um trabalho continuo», mas paralelamen

te às experimentações visando o alonga
mento da formação média, se tenham leva
do a cabo experimentações nos centros de 
formação de FP II com o objectivo de 
chegar a uma mais estreita cooperação entre 
os centros de formação e as empresas da 
região, estruturada essencialmente em está
gios preparatórios ou póspreparatórios. 
Neste campo, existem uma série de expe
riências encorajadoras, mesmo se face a 
uma falta de interesse da parte dos empre
sários e dos alunos  não pagos durante o 
estágio — o seu sucesso diminui. 

A partir destas experiências fundamental
mente positivas com alternância entre uma 
formação orientada num centro de forma
ção e estágios na empresa e em virtude das 
actuais experiências relativas à formação 
profissional regulada, descrevemos, a se
guir, os pontos e os temas mais importantes 
do trabalho ligado à reforma da formação 
profissional: 

■ Discussão e unificação dos domínios e 
ramos profissionais, fazendo parte da estru
tura ocupacional. 

■ Fixar as bases científicotecnológicas em 
cada domínio profissional, a introduzir a 
partir do sistema formal de formação. 

■ Definição das especializações que deve
riam conduzir à diversificação dos diferen
tes domínios profissionais. 

■ Definição dos currículos e métodos para 
os respectivos modos e planos de especiali
zação, e para terminar: 

■ Unificação das títulos e certificados 
profissionais (12). 

Resta saber se o «Conselho Geral para a 
Formação Profissional» se encarregará do 
conjunto de problemas e planos de refor
mas lançados e se encontrará soluções váli
das. 

Possibilidades e perspectivas 
da política 
de Formação Profissional 
em Espanha 

A história rica em peripécias da política de 
formação profissional espanhola, as suas 
oscilações entre a orientação a partir da 
política de formação e do modo de ocupa
ção, a actual ineficiência da Formação 
Profissional Regulada, a irregularidade das 
medidas ligadas à qualificação na empresa e 
a pressão causada pelo desemprego dos 
jovens, coloca a reforma da formação pro
fissional perante grandes desafios. A pre
sente obstrução do modo ocupacional e a 
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predominância tradicional nos mercados de 
trabalho das empresas, constituem o maior 
obstáculo para a eficácia e a introdução de 
medidas no sistema de formação. 

Por outro lado, constata-se igualmente que 
a actual situação espanhola reúne muitas 
condições susceptíveis de possibilitar a rea
lização da reforma do sistema deformação. 
A necessidade admitida por todos da flexi
bilidade dos mecanismos do mercado de 
trabalho também dissimula nela a probabi
lidade, no que respeita às iniciativas de 
carácter qualificativo no sistema de forma
ção e formação profissional, de exercer uma 
influência sobre as estratégias das empresas 
em matéria de mão-de-obra com uma orien
tação mais humana do mundo do trabalho e 
de aumentar o número de empresas restriti
vas dependendo segundo o caso da organi
zação e do tipo de recrutamento da 
mão-de-obra através das respectivas quali
ficações profissionais. 

Uma sobrecarga da política de formação 
profissional com políticas ocupacionais a 
curto prazo e com objectivos orientados 
para a integração dos jovens afastam inevi

tavelmente estas enormes implicações das 
políticas laborais com uma perspectiva 
orientada para amplas qualificações profis
sionais com carácter qualitativo e para a 
melhoria das possibilidades de trabalho e da 
vida dos trabalhadores. O futuro indicará 
se, e até que ponto, os outros países mem
bros das CE poderão tirar proveito da 
reforma da formação profissional espanho
la para a solução dos seus problemas. 

Notas: 

(') Para a História da Formação Profissional em 
Espanha, ver CÂNDIDO GENOVARD: Descripción 
del Sistema de Formación Profesional en España, 
Universidad Autónoma de Barcelona 1985; Carlos 
de la Serna et. al.: Estudio sobre la Formación 
Profesional en España, manuscrito inèdito, Madrid 
1985. 

(2) Para urna vista de olhos rápida, ver: Ministerio de 
Educación y Ciencia: Las Enseñanzas medias en 
España, Madrid 1981. 

(3) Ver CÁNDIDO GENOVARD. 
(*) Para a discussão em torno da crise da formação 

profissional ver, por ex., vários artigos publicados 
na revista: Profesiones y Empresas (Madrid); J. 
DÍAZ MALLEDO: Educación y Empleo, Algunas 
Reflexiones sobre la llamada Formación Profesio
nal, em: Papeles de Economía Nr. 8, Madrid 1981; 

Fundación FOESSA (Ed.): Informe Sociológico 
sobre el Cambio Social en España 1975 -1983, 
Madrid 1983. 

(s) Fundación FOESSA, p. 223. 
(6) Ver INEM: Requerimientos de Empleo y Forma

ción Profesional, Madrid 1980; INEM: Requeri
mientos de Empleo y Cuali ficación en las Empresas, 
Madrid 1983; Ministerio de Economía y Comercio 
(Ed.): El mercado de trabajo en España, Madrid 
1982 e nota 7. 

(7) Ver: Fundación IESA (Ed.): Investigación Socioló
gica sobre la Juventud en España 1977-1982, 
Madrid 1982; Comisión Interministerial (Ed.): Pro
blemática Juvenil en la Relación con la adecuación 
educación-empleo, Madrid 1982. 

(s) Ver INEM: La Formación Ocupacional como parte 
del Sistema de Empleo, Madrid 1983. 

(') Ver Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Ed.): 
Acuerdo Económico y Social, Madrid 1985; Papeles 
de Economía nr. 22, Madrid 1985. 

(10) Ver: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(Ed.): Mercado de trabajo y crisis económica; 
Madrid 1985. 

(") Para a discussão em torno da Reforma da Forma
ção média ver: Ministerio de Educación y Ciencia: 
Las Enseñanzas medías en España, Madrid 1981 e 
1982; igualmente: Hacia la Reforma, Madrid 1983; 
e: Propuesta de Organización de Enseñanza media 
reglada postobligatoria, Madrid 1985. 

O2) Ver por ex. RAFAEL ORDOVAS; Reflexiones en 
torno al tema de la reforma de las enseñanzas 
medias; Madrid 1983 (Ed. IESA); igualmente: 
Debate acerca de la Formación Profesional, manus
crito inèdito, Madrid 1985. 
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Portugal 

Dados gerais 

Miguel Jerónimo 

Tal como noutros países europeus, as ten

dências mais recentes em Portugal apontam 

para a adopção de um «sistema duplo», isto 

é, um'sistema que proporcione diferentes 

oportunidades de formação segundo dife

rentes sistemas legais e organizativos. A par 

do sistema geral de ensino, ministrado pelo 

Ministério da Educação (como, por exem

plo, cursos tecnicoprofissionais), há uma 

outra possibilidade oferecida aos jovens 

pelo Ministério do Trabalho, através do 

Instituto de Emprego e Formação Profis

sional (IEFP). 

O actual traço de união entre os dois 

Ministérios, no respeitante à formação pro

fissional, consiste num esforço combinado 

para definir as linhas orientadoras de pro

gramas nos domínios pedagógico, científico 

e tecnológico, em que a Comissão Intermi

nisterial para o Emprego (CIME) desempe

nha papel relevante a nível intermédio. 

O presente sistema de aprendizagem, no que 

se refere à formação inicial, foi criado em 

1984 através do DecretoLei n? 102/84 do 

Ministério do Trabalho, onde, através do 

IEFP, foi criada uma estrutura organizati

va, constituída pela Comissão Nacional de 

Aprendizagem, (CNA) e pelas comissões 

regionais de aprendizagem, numa base tri

partida. Todas estas comissões funcionam 

no âmbito do IEFP. 

O que é o IEFP? 

O Instituto de Emprego e Formação Profis

sional está integrado no Ministério do Tra

balho e desenvolve, quer directamente, quer 

em colaboração com outras entidades e 

empresas, acções de formação profissional 

no domínio das profissões e no sector 

industrial. 

A tarefa principal do IEFP consiste em 

prestar apoio técnicopedagógico aos pro

gramas de formação profissional e bem 

assim em financiar os diferentes projectos 

dos centros de formação profissional. 

A CNA tem aqui um papel específico, 

designadamente: 

■ Estudar e propor medidas legislativas 

sobre a aprendizagem. 

■ Elaborar e manter actualizado o levan

tamento da situação da aprendizagem e o 

inventário dos aprendizes e das empresas 

envolvidas. 

■ Elaborar os programas de aprendiza

gem. 

■ Coordenar as actividades desenvolvidas 

pelas comissões regionais de aprendiza

gem. 

■ Propor ao Governo a constituição de 

comissões técnicas. 

É integrada por 2 representantes do Minis

tério do Trabalho e Segurança Social, por 1 

representante do Ministério da Educação, 

por 1 representante do Ministério da Admi

nistração Interna, por 1 representante do 

Ministério da Indústria e Energia, por 2 

representantes das associações sindicais 

(UGT) e por 2 representantes das associa

ções patronais (1 representante da Confede

ração do Comércio Português e 1 represen

tante da Confederação da Indústria Portu

guesa). Pode ainda integrar 2 individualida

des de reconhecida competência em matéria 

de formação profissional. Para o seu Con

selho recrutamse membros do pessoal espe

cial do IEFP, quer do Conselho de Admi

nistração local ou regional, quer docentes 

com qualificações especiais e ainda traba

lhadores de empresas públicas. 

As comissões regionais têm composição 

idêntica à da CNA, integrando representan

tes dos diferentes Ministérios, de sindicatos 

dependentes da UGT, das associações 

patronais e 2 individualidades de reconheci

da competência. 

A principal tarefa das comissões consiste 

em promover, a nível regional, o processo 

formativo da aprendizagem. As comissões 

devem velar, entre outras disposições 

importantes, pela observância da política 

Portugal 

População 

Densidade da população 

Desemprego em 1985 (estimação) 

10,0 milhões 

108/km
2 

7,5 °7o (*) 

Produção industrial (1983 = 100) 151 

Taxa de crescimento do PNB 1,9 Vo 

Fontes: OECD, Comissão das CE. 

Fontes: CEDEFOP, 1982. 
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nacional definida pela Comissão Nacional. 
Devem: 

■ Detectar a necessidade de formação 
inicial na região. 

■ Verificar a capacidade das empresas 
para formar aprendizes e fixar o número 
máximo de aprendizes em cada empresa. 

■ Promover a aprendizagem no seio da 
empresa. 

■ Propor prioridades em cada sector, rela
tivamente à formação inicial e aos respecti
vos domínios profissionais. 

■ Propor diferentes modelos de formação 
para a aprendizagem, atendendo às limita
ções da região. 

■ Colaborar activamente com os centros 
de emprego e de formação profissional e 
com as autoridades municipais, facultando 
a necessária informação ao público. 

■ Articular as suas actividades com as de 
outras entidades públicas, de cooperativas e 
do sector privado. 

Sob proposta da CNA, formamse comis
sões técnicas integradas por pessoal qualifi
cado dos Ministérios do Trabalho, da Edu
cação, da Indústria e Energia, das institui
ções públicas e das associações sindicais e 
patronais. 

As comissões técnicas têm carácter tempo
rário e funcionam junto da CNA. No 
âmbito das suas atribuições principais, 
competelhes a elaboração dos estudos pre
paratórios das propostas de decretos em 
relação com as normas regulamentares da 
aprendizagem para cada profissão de cada 
sector, tendo em consideração: 

■ Os conteúdos programáticos das áreas 
de formação específica e de formação 
geral. 

■ O número máximo de aprendizes por 
profissão ou grupo de profissões. 

■ A duração da aprendizagem. 

■ O número de horas diário e semanal da 
aprendizagem, em função dos limites máxi

mos dos períodos normais de trabalho 
previstos na lei. 

■ A periodicidade da avaliação dos apren
dizes e as formas que deve revestir, bem 
como a composição do júri que presidirá ao 
exame final da aprendizagem e que será 
constituído por representantes dos Ministé
rios e das associações sindicais e patro
nais. 

■ Os termos e condições em que será 
conferido um grau de equivalência esco
lar. 

O que é 
o Sistema de Aprendizagem? 

O sistema de aprendizagem foi instituído 
através do DecretoLei n? 102/84 e oferece 
aos jovens a possibilidade de adquirirem 
certas técnicas e conhecimentos específicos, 
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indispensáveis para aceder a um emprego 

qualificado. 

As diferentes empresas são olhadas como 

espaços privilegiados de formação, onde a 

formação em alternância é um princípio 

director. Como a estrutura empresarial por

tuguesa integra principalmente pequenas e 

médias empresas, é possível formar pessoal 

com o auxílio de centros de formação 

profissional reconhecidos pelo IEFP. 

Os cursos, cuja duração máxima é de quatro 

anos, prevêem geralmente um programa de 

uma média de três anos abrangendo: 

■ Uma formação específica contendo uma 

componente teórica e uma componente 

prática. 

■ Uma formação geral, complementar 

daquela, com as seguintes disciplinas obri

gatórias: 

• Português 

• Matemática 

• Aspectos do mundo actual 

• Língua estrangeira (inglês ou francês) 

A formação especifica é ministrada em 

centros associados a empresas e a formação 

geral é dada em estabelecimento oficial ou 

particular de ensino. 

A quem se dirigir? 

■ Centros de emprego do IEFP. 

■ Centros de formação profissional do 

IEFP. 

■ Câmaras municipais. 

■ Associações patronais. 

■ Empresas qualificadas para ministrar a 

aprendizagem. 

O papel das empresas é ministrar ao apren

diz a formação indispensável à aquisição da 

devida competência no domínio profissio

nal em que deseja qualificarse. A empresa 

deve poder facultarlhe a frequentação das 

disciplinas que integram a sua formação 

geral. 

Para além disso, as empresas devem coope

rar com outras entidades públicas e priva

das encarregadas da formação geral, infor

mando regularmente o representante legal 

do aprendiz dos resultados da aprendiza

gem. Devem ainda proporcionar ao apren

diz o gozo dos benefícios sociais em vigor no 

seu seio e o pagamento da sua bolsa de 

formação. 

As empresas que têm esquemas de aprendi

zagem recebem em geral apoio técnico e 

pedagógico por parte dos Ministérios da 

Educação, do Trabalho e Segurança Social, 

da Indústria e Energia, nos domínios: 

■ Das estruturas organizativas e promo

cionais. 

■ Da orientação profissional. 

■ Da formação de formadores. 

■ Da documentação pedagógica. 

Os centros profissionais de emprego, inte

grados no IEFP, dão informação e orienta

ção profissionais a jovens e a adultos. Os 

conselheiros intervêm na base do princípio 

da livre escolha dos interessados no tocante 

às carreiras e ofícios o que permite a esses 

jovens e adultos melhor desenvolver as suas 

capacidades. 

No processo da formação contínua, o IEFP 

desempenha um papel importante, quer 

directamente quer em cooperação com 

outras empresas e organizações públicas, na 

promoção da formação profissional na área 

de cada profissão e no sector industrial. 

Estes programas traçados pelo Instituto 

destinamse a pessoas empregadas e desem

pregadas com mais de 18 anos. 

Existem: 

■ Acções directas dos centros de formação 

profissional, dependentes do IEFP, cujo 

objectivo principal é a qualificação profis

sional em campos específicos do emprego, 

embora visando também a reconversão pro

fissional. 

■ Acções dos centros protocolares de for

mação, geralmente empreendidas mediante 

acordo celebrado entre o IEFP, os sindica

tos e as associações patronais dos diferentes 

sectores. A intervenção do IEFP está asso

ciada ao apoio financeiro, técnico e peda

gógico dado. 

Em 1983, funcionavam já onze desses cen

tros, designadamente na fundição, na car

pintaria, nos têxteis, no calçado, nas repa

rações do ramo automóvel, na padaria, na 

siderurgia, na pesca, na marinha mercante 

e, finalmente, nas obras públicas e de 

construção. 

Os programas de cooperação estabelecidos 

entre o IEFP e os centros protocolares de 

formação são coordenados pelos centros de 

formação profissional para responder às 

necessidades das diferentes organizações e 

empresas públicas, das câmaras municipais, 

dos sindicatos, das cooperativas e das 

empresas privadas. 

Há ainda dois outros aspectos de importân

cia capital: 

■ A formação de formadores e 

■ Os programas de reabilitação profissio

nal. 

O primeiro engloba postos intermédios e o 

segundo dispõe das suas próprias infraes

truturas contando com vários centros dis

persos por todo a país, dando o IEFP 

assistência técnica e financeira, no tocante à 
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criação de métodos e prestando assim espe- parte do Instituto de Emprego e Formação o da Agricultura, o da Pesca e Alimentação, 
ciai atenção aos deficientes físicos e men- Profissional à formação profissional em bem como os Serviços de Estado do Turis
tais, cooperação com outras entidades. mo, que ministram cursos especiais promo-
Em 16 de Maio de 1985, foi publicado o Por último, uma referência especial às vendo diferentes tipos de actividades e 
Decreto-Lei n? 165 que define o regime instituições de formação profissional asso- contribuindo para o desenvolvimento do 
jurídico dos apoios técnico-financeiros por ciadas a Ministérios, tais como o da Saúde, saber nestes diferentes domínios. 
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Instituições governamentais 

CIFAG 

Centro de Formação e Gestão 

Av. Júlio Dinis, 11 

Ρ 1000 LISBOA 

— Dr. Prostes da Fonseca 

COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA O 

EMPREGO · 

(CIME) 

Avenida da República, Ni 6 2  8 ? Andar 

P1000 LISBOA 

Tel. 76 93 61 

— Dr. Artur Mota 

COMISSÃO NACIONAL PARA A APRENDIZA

GEM 

(CNA) 

Rua Morais Soares, 9 3  5 ? Andar 

Ρ1900 LISBOA 

— Presidente: Eng? Pedro Vidal 

CONSELHO PERMANENTE DA CONCERTAÇÃO 

SOCIAL 

c/o Ineuropa 

Av. Duque d'Ávila, 112 

Ρ1000 LISBOA 

— Secretáriogeral: Dr. Manuel Areias 

INSTITUTO DE EMPREGO & FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

IEFP 

Rua das Picoas, N? 147? Andar 

Ρ  1000 LISBOA 

Tel. 56 38 01/56 27 76/56 04 00/52 10 49 

Telex: 1 21 16 IEFP D Τ 

— Directora de Serviços: D r a Márcia Trigo 

— Técnicos: Dr. Marques 

Eng? Vasconcelos 

N?s Tel. Eng? Xavier 

Gerais Eng? Silveira 

INSTITUTO DE APOIO ÀS PEQUENAS E MÉDIAS 

EMPRESAS INDUSTRIAIS 

Avenida Rodrigo da Fonseca, 73/73A 

P1200 LISBOA 

Tel. 56 02 51/56 03 72/56 04 73 

INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

IEFP 

Gabinete de Informação Científica e Técnica (GICT) 

Rua de Xabregas, N? 52 2? Andar 

Ρ1900 LISBOA 

Tel. 38 47 01/38 29 63, Ext. 251/527 

— Contacto: DCa Idalina Pina Amaro 

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Praça Marquês de Pombal 

Ρ 2789 OEIRAS 

— Vicepresidente: Eng? Roberto Carneiro 

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ENSINO. À 

DISTÂNCIA 

Rua da Escola Politécnica, 147 

P1200 LISBOA 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Gabinete de Estudos e Planeamento (GEP) 

Avenida Miguel Bombarda, N? 20 6? Andar 

Ρ  1093 LISBOA CODEX 

Tel. 768563/762066/769243/734766/734816 

— Director: Eng? Charters de Azevedo 

— Assistente do director: Día Maria José Rau 

Tel. 77 88 23 

Tel. 77 38 98 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

— DirecçãoGeral do Ensino Secundário 

Avenida 24 de Julho, N? 140 

P1200 LISBOA 

Tel. 67 70 71 

— DirecçãoGeral de Adultos 

Avenida 5 de Outubro, 107 

Ρ1051 LISBOA CODEX 

— Día Berta Busturff 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Avenida 5 de Outubro N? 107 

Ρ  1051 LISBOA CODEX 

Tel. 77 87 93/77 16 14/77 89 25/77 81 17 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Avenida João Crisóstomo, N? 9 

P  1000 LISBOA 

Tel. 54 42 12/54 44 04/54 48 43/54 44 11 

Departamento de Recursos Humanos de Saúde 

Av. Miguel Bombarda, 6  2 ? Andar 

P1000 LISBOA 

Tel. 73 54 27/73 50 18/73 50 55/73 51 04 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA 

SOCIAL 

Praça de Londres, 2 

Ρ  1000 LISBOA 

Tel. 80 44 60/80 30 10/80 20 10 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA 

SOCIAL 

Serviço de Informação Cientifica e Técnica (S1CT) 

Praça de Londres, N? 2—1? Andar 

Ρ1091 LISBOA CODEX 

Tel. 89 36 33 

— Contacto: D ta Mí Fernanda de Sousa 

D ' a Mí Odete Santos 

SECRETARIA DE ESTADO DO EMPREGO 

E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

Praça de Londres, 2 

Ρ  1000 LISBOA 

Tel. 80 20 10 

SECRETARIA DE ESTADO DA EMIGRAÇÃO, 

LISBOA 

Instituto de Apoio à Emigração 

Av. Visconde de Valmor, 19 ' 

P 1000 LISBOA 

Tel. 67 63 79 

— D!a Maria José 

SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 

IEFP 

Rue Silva e Albuquerque, 9  4 ? Esq. 

P 1900 LISBOA 

— Director: Dr. António Miguel Proença 

Associações patronais 

CONFEDERAÇÃO DO COMÉRCIO PORTUGUÊS 

Rua Saraiva de Carvalho, N? 12? Andar 

 P  1200 LISBOA 

Tel. 66 85 39/66 85 52/60 80 40 

— Secretáriogeral: Dr. Sampaio e Melo 

Dr. Luz 

CONFEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES DE 

PORTUGAL 

Calçada Ribeiro Santos N? 1 9  R / c 

P1200 LISBOA 

Tel. 67 51 71/67 68 20 

— Presidente: Prof. Doutor Rosado Fernandes 

CONFEDERAÇÃO DA INDÚSTRIA PORTUGUESA 

(CIP) 

Av. 5 de Outubro, 35 1? E 

Ρ1000 LISBOA 

Tel. 54 50 94 

— Presidente: Dr. Pedro Ferraz da Costa 

D!a Teresa Guerra/Dr. António Mineiro 

Centros de investigação 

ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA (AIP) 

COPRAI 

 Departamento de Produtividade 

Praça das Indústrias 

Ρ  1399 LISBOA CODEX 

— Dr. Dumas Diniz 

JUNTA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO 

CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA (JNICT) 

Av. D. Carlos I, 1262? Andar 

P1200 LISBOA 

Tel. 67 90 21/7 

INSTITUTO ANTÓNIO SÉRGIO  INSCOOP 

Rua D. Carlos de Mascarenhas, 46 

P1000 LISBOA 

LNETI 

Laboratório Nacional de Engenharia e Tecnologia 

Industrial 

Centro de Formação 

Azinhaga das Lameiras à Estrada do Paço do Lumiar 

Ρ1600 LISBOA 

Tel. 7 58 27 12, 7 58 61 41 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Instituto de Investigação Científica Tropical 

(HCT) 

Rua da Junqueira, 86 

P1300 LISBOA 

Tel. 63 91 87 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

Instituto Nacional de Investigação Científica 

(INIC) 

Av. Elias Garcia, 1374? 

P1000 LISBOA 

Tel. 77 45 41/77 33 30 

Sindicatos 

CONFEDERAÇÃO GERAL DOS TRABALHADORES POR

TUGUESES 

Intersindical Nacional (CGTPIN) 

Rua Vitor Cordon, Ν? 13? Andar 

Ρ1200 LISBOA 

Tel. 37 21 81/37 16 48 

UNIÃO GERAL DE TRABALHADORES (UGT) 

Rua das Douradores 1781? Andar 

Ρ1000 LISBOA 

— M. José Veludo 

D r a Manuela Teixeira 

— João Proença 

Rua Augusta, 2803° Andar 

P1100 LISBOA 

Tel. 36 II 01/37 21 03 
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Formação Profissional 
em Portugal 
Luís Fernando de Mira Amaral, 
ministro do Trabalho e Segurança Social 

A actual crise económica portuguesa não 
está ligada apenas com uma carência de 
investimentos físicos mas antes e sobretudo 
com um défice considerável no domínio de 
investimento nos recursos humanos, isto é, 
de investimento social. Com efeito, num 
passado recente, pôsse o acento tónico no 
investimento físico e esqueceramse quer os 
problemas de gestão nas organizações e 
empresas, quer a valorização e o investi
mento no elemento humano. Em suma, não 
se teve preocupação com o sector dos 
recursos humanos quando estes são funda
mentais para o desenvolvimento de um país, 
pois a história económica recente temnos 
mostrado que muitos países sem grandes 
recursos materiais conseguem, através de 
uma estratégia adequada de recursos huma
nos, saltos qualitativos e quantitativos e 
assim afirmaremse no panorama económi
co internacional. 

O problema português é pois um problema 
de crescimento em qualidade e não em 
quantidade. Tipo de crescimento qualitati
vo que os países europeus seguiram a seguir 
ao segundo choque petrolífero quando 
enveredaram por aquilo a que chamaríamos 
«as curas de emagrecimento», com o pro

LUlS FERNANDO DE MIRA AMARAL 

Ministro do Trabalho e Segurança Social 

Licenciado em Engenharia Electrotécnica no 1ST em 

1969 e póslicenciado em Economia pela Faculdade de 

Economia da Universidade Nova de Lisboa. 

Expresidenle do Conselho Directivo do Instituto de 

Gestão Financeira da Segurança Social. 

Foi membro das Direcções do Sindicato dos Engenheiros 

e da Ordem dos Engenheiros, vicepresidente da Mesa de 

Assembleia Geral da Ordem dos Engenheiros. 

cesso de reconversão industrial e tecnológi
co para fazer face aos novos desafios que se 
punham às suas economias. 

Em Portugal, a taxa de desemprego embora 
não seja superior à média europeia, é 
contudo preocupante quando analisada nos 
seus aspectos estruturais. Com efeito: 

■ Mais de 45% dos desempregados são 
inactivos de longa duração. 

■ 55 % dos desempregados são jovens de 
menos 25 anos. 

■ Um número significativo de trabalhado
res migrantes em idade activa e sem qual
quer qualificação profissional regressam 
actualmente a Portugal na sequência da 
situação económica dos países europeus 
industrializados. 

■ As pequenas é médias empresas, que 
ocupam mais de 70 % da força de trabalho 
em Portugal, estão mal preparadas para 
fazer face ao desafio da adesão à CEE e uma 
grande parte delas têm necessidade de reci
clar profissionalmente o seu pessoal. 

Para resolver esta situação, Portugal neces
sita de estruturas adequadas, nomeadamen
te em formadores e no que respeita às 
pessoas tendo uma experiência em orienta
ção profissional e em colocação. 

Na actual situação económica e social por
tuguesa, caracterizada por elevado desem
prego e pela existência de desajustamentos 
qualitativos acentuados entre oferta e pro
cura de emprego, a formação profissional 
assume pois um papel extremamente rele
vante não só como meio de eliminação de 

tais desajustamentos mas também como 
factor de desenvolvimento global do País. 

A circunstância de Portugal se integrar nas 
Comunidades Europeias a partir de 1 de 
Janeiro de 1986 e o desafio que daí resulta 
para a generalidade das empresas portugue
sas no sentido de alcançarem, manterem ou 
reforçarem a sua competitividade interna e 
externa, obriga a que o Governo português 
— e muito particularmente o Ministério do 
Trabalho e Segurança Social  encare com 
especial atenção todos os problemas que à 
formação profissional dizem respeito. 

Por isso, o programa do actual Governo 
aborda a temática da formação profissional 
com um certo desenvolvimento, destacando 
as principais linhas de orientação a seguir 
nesta matéria e enunciando algumas medi
das que devem ser implementadas. 

Sendo a política de formação profissional 
uma matéria que interessa ao Estado e 
muito particularmente aos trabalhadores, 
empregadores, e respectivas associações de 
classe, considero que a sua definição e 
implementação devem resultar de uma con
certação social entre o Estado, parceiros 
sociais e agentes económicos, susceptível de 
conduzir, nomeadamente, à elaboração e 
aprovação, a curto prazo, de uma leiqua
dro da formação profissional adequada à 
realidade do nosso país e que corresponda 
às aspirações dos trabalhadores e dos 
empresários. 

Uma das formas através das quais a parti
cipação dos parceiros socais será efectivada 
traduzirseá na implementação da nova 
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orgânica do Instituto do Emprego e Forma
ção Profissional a nível central e regional, 
tendo em vista a optimização da utilização 
das estruturas de formação profissional 
pertencentes ou co-financiadas por esse 
Instituto. 

Para que a formação profissional corres
ponda efectivamente às necessidades reais 
das empresas, penso que o Estado, designa
damente através do Instituto do Emprego e 
Formação Profissional, não deve ter a 
pretensão de fazer directamente toda a 
formação profissional, mas deve apoiar, 
por todos os meios ao seu alcance, as acções 
realizadas no âmbito de empresas indivi
dualmente consideradas ou de associações 
de empresas para esse efeito constituídas. 
Só assim, segundo creio, existe a garantia de 
que a formação profissional ministrada é 
aquela de que as empresas mais carecem e 
naqualtêm, consequentemente, maior inte
resse. Nesse contexto importará ainda 
maximizar a utilização das estruturas de 
formação profissional já existentes nas 
empresas e que se encontram actualmente 
subutilizadas. 

Só através da formação profissional será 
possível manter a viabilidade económica e, 
consequentemente, os níveis de emprego em 
alguns sectores industriais actualmente em 
fase de reestruturação por força da introdu
ção de novas tecnologias que implicam 
profundas alterações em todo o processo 
produtivo. 

Em Portugal, entre os sectores de actividade 
nos quais as alterações tecnológicas deter
minam forçosamente a sua reestruturação 
como condição básica de sobrevivência das 
empresas que neles se integram, citam-se, a 
título meramente exemplificativo, o da 
construção naval, pescas, têxteis e vidros. 

Mas, para além destes casos de reestrutura
ções sectoriais, há ainda a considerar a 
instalação de indústrias novas dotadas de 
tecnologia de ponta, designadamente no 
campo da electrónica, que carecem de mão-
-de-obra altamente qualificada e a cujas 
necessidades o sistema de formação profis
sional deve estar apto a dar resposta ade
quada. 

Distribuição da mão-de-obra segundo os sectores económicos em %, 1970-1983 

Agricultura 

Indústria 

Serviços 

1970 1975 1980 1983 

Não quero deixar de me referir à prioridade 
que, em meu entender, deve ser atribuída à 
formação de pessoal afecto à criação de 
empregos, nomeadamente dos formadores, 
técnicos de orientação profissional, coloca-
dores e agentes de desenvolvimento. 

Destaco também a necessidade de se fazer 
um grande esforço no campo da formação 
profissional dos jovens, pois, por um lado, 
eles são os mais afectados pelo desemprego 
e, por outro, os mais motivados para a 
mudança que a introdução de novas tecno
logias determina. 

Outros estratos populacionais também for
temente afectados pelo desemprego como 
são as mulheres, os deficientes e os desem
pregados de longa duração merecem ser 
considerados como destinatários privilegia
dos das acções de formação profissional a 
empreender, tendo em vista a consecução de 
uma verdadeira igualdade de oportunidades 
no emprego. 

Relevo igualmente aqui o propósito expres
so pelo actual Governo de desenvolvimento 
da cooperação internacional nos domínios 
do emprego e formação profissional no 
quadro das Comunidades Europeias. Ao 
nível da cooperação bilateral com países da 
CEE, Portugal terá oportunidade de poder 
beneficiar do conhecimento das diferentes 
experiências nacionais que não podem nem 
devem ser, de uma forma automática, pura 

e simplesmente transplantadas para o nosso 
país, mas constituem, seguramente, pontos 
de referência a ter em devida conta. 

Relativamente à cooperação com as institui
ções da CEE devo começar por referir o 
apoio decisivo que Portugal recebeu da 
Comunidade no âmbito das ajudas de 
pré-adesão para a construção da rede de 
novos centros de formação profissional 
com os quais se procura assegurar a cober
tura integral do País. 

Neste quadro, julgo do maior interesse o 
desenvolvimento das relações já iniciadas 
com o CEDEFOP e, nesse sentido, eu 
próprio me empenharei para que o Ministé
rio do Trabalho e Segurança Social assegu
re, dentro das atribuições que lhe são 
próprias, as condições adequadas a uma 
frutuosa colaboração. 

Finalmente, desejo manifestar a esperança 
- que éjá uma certeza - que Portugal com 
o auxílio das Comunidades Europeias e, em 
particular, do CEDEFOP e do Fundo 
Social Europeu, verá, a breve prazo, melho
rada significativamente a sua situação em 
matéria de emprego e formação profissio
nal, preparando-se assim para encarar com 
confiança e optimismo o desafio que a 
integração europeia representa para uma 
economia débil como ainda é a portu
guesa. 
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Formação Profissional 
em Portugal 
Um parecer de 
João António Gomes Proença, 
secretário nacional da União 
Geral de Trabalhadores 

A União Geral de Trabalhadores (UGT) 

felicita o CEDEFOP por esta iniciativa. A 

adesão à Comunidade Económica Europeia 

é, para Portugal, um acto de fundamental 

importância e que contribuirá decisivamen

te para o desenvolvimento económico e 

social. 

A formação profissional é uma das áreas em 

que mais significativamente se espera um 

avanço que nos aproxime da realidade 

existente nos países da Comunidade, em 

termos de troca de experiências e apoios 

técnicos, em que o CEDEFOP poderá ter 

um papel decisivo, e na apresentação, dis

cussão e realização de projectos na área das 

infraestruturas, nomeadamente a nível de 

Fundo Social Europeu. 

O questionário do CEDEFOP permite um 

abrir de discussão, necessariamente breve 

face ao espaço disponível, esperandose um 

aprofundamento posterior de muitas das 

matérias abordadas. O documento elabora

do pelo CEDEFOP de levantamento da 

estrutura da formação profissional em Por

tugal representa uma base de trabalho que 

interessa realçar. 

A UGT considera que a inovação tecnoló

gica sendo essencial para assegurar a com
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petitividade das empresas, não será aprovei

tada em todas as suas potencialidades se não 

houver homens capazes de as aplicar e sem 

organização social que assegure a sua utili

zação racional. 

Neste contexto a UGT considera como 

prioridade nacional, a que a adesão à CEE 

apenas concede maior acuidade, o investi

mento na educação e formação profissio

nal, como via para valorizar os recursos 

humanos, a mais importante riqueza da 

nação. 

A esta luz consideramos da máxima impor

tância a formação profissional, enquanto 

processo complementar ao educativo e via a 

privilegiar para a integração dos jovens no 

mundo laboral. 

Ainda de salientar a necessidade de um 

sistema de formação  reciclagem e recon

versão  de trabalhadores já integrados na 

vida activa, visando a sua preparação para 

resposta adequada a acções de reestrutura

ção, reconversão e inovação tecnológica, no 

domínio das empresas e sectores e também 

no plano regional, visando responder aos 

vectores dos programas de desenvolvimento 

regional. 

A UGT acompanha com a maior atenção a 

problemática da introdução das novas tec

nologias, no que concerne às suas implica

ções no conteúdo e na organização do 

trabalho. 

A UGT considera que é indispensável cons

truir um consenso social sobre a introdução 

e desenvolvimento de novas tecnologias, 

para que a mudança seja facilitada e as 

resistências reduzidas. 

A essa luz a UGT considera necessário: 

■ Que a introdução das novas tecnologias 

não se processe de forma selvagem, mas seja 

programada e negociada com os trabalha

dores e os seus sindicatos, por forma a que 

não sejam esquecidos os critérios sociais. 

■ Que as opções quanto às tecnologias a 

utilizar privilegiem o enriquecimento do 

conteúdo do trabalho em detrimento da 

desqualificação o que poderia transformar 

o trabalhador em robot, em vez de colocar 

os robots ao serviço do homem. 

■ Que os processos de reconversão dos 

sectores tradicionais quer industriais quer 

de serviços  sejam acompanhados de 

medidas mais globais de desenvolvimento, 

de diversificação de actividades ou explora

ção de outras áreas de serviços, que permi

tam moderar as pressões sobre o emprego e 

potenciar a valorização e aproveitamento 

dos recursos humanos que constituem, cada 

vez mais, a maior riqueza do Pais. 

■ Que as políticas educativas e de forma

ção profissional sejam flexibilizadas e ade

quadas à realidade em profunda e acelerada 

mutação e articuladas com uma política 

activa de criação de emprego. 

■ Que seja promovida a democracia 

industrial pelo desenvolvimento e enrique

cimento da participação dos trabalhadores 

a todos os níveis e em particular na 

empresa. 

O direito à informação, à consulta e à 

negociação na introdução de novas tecnolo
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gias são motivo de reivindicação por todo o 

movimento sindical europeu, estando a 

criarse áreas de consenso a nivel da CEE, 

como o prova a reunião de Val Duchesse do 

passado dia 12 de Fevereiro, em que esta 

problemática foi abordada pelos parceiros 

sociais (Confederações Sindicais e Patro

nais) e o Presidente da Comissão, Jacques 

Delors. 

Consideramos ainda conveniente a existên

cia de acções de formação sobre as novas 

tecnologias, tendo como destinatários os 

representantes dos trabalhadores, tendo em 

vista a capacitação destes para intervirem 

responsavelmente em processos negociais e 

de acompanhamento e avaliação da intro

dução de novas tecnologias. 

Para travar o empobrecimento do País, a 

UGT considera que não basta fazer uma 

gestão conjuntural da crise, mas se impõe a 

adopção de medidas estruturais visando o 

médio e o longo prazos. 

Para tal a UGT considera que tem de se 

apostar na modernização da economia, 

conquistando para Portugal uma posição 

mais favorável na divisão internacional do 

trabalho. Esse processo implicará a defini

ção de políticas articuladas visando: 

■ Reorganizar o espaço económico inter

no, promovendo a implantação de novas 

infraestruturas económicas e sociais para o 

desenvolvimento regional e para uma nova 

inserção de Portugal no mundo. 

■ Reduzir a dependência agroalimentar e 

energética e modernizar os sectores expor

tadores tradicionais, desenvolvendo o sec

tor de bens de equipamento  apoiandose 

e desenvolvendo as novas tecnologias. 

■ Desenvolver novos sectores de serviços 

que explorem as oportunidades da mundia

Iização (da oferta e da procura) de serviços e 

aproveitem a situação geográfica e as rela

ções de Portugal com a África e América 

Latina. 

A UGT tem estado desde a primeira hora 

activamente empenhada na implementação 

do Programa Nacional de Aprendizagem. 

Em todos os níveis da estrutura organizati

va da Comissão Nacional e das Comissões 

Regionais de Aprendizagem, têm tido um 

papel activo os representantes e técnicos 

indicados pela UGT. 

Tratase dum programa de formação de 

jovens em alternância que embora esteja a 

dar os seus primeiros passos, permite desde 

já retirar conclusões encorajadoras quanto 

à colaboração que as empresas, nomeada

mente as PME, podem dar aos esforços de 

formação. 

Para encorajar a formação na empresa 

considerase fundamental a descentraliza

ção das estruturas de dinamização e coor

denação dos programas de formação, os 

apoios técnicos, pedagógicos e financeiros; 

o incentivo à associação de grupos de PME 

duma mesma região para o desenvolvimen

to da formação e o apoio privilegiado a 

iniciativas locais de emprego que, inclusive, 

com o apoio das autarquias, articulem a 

criação de emprego e a formação profissio

nal. 

A UGT e os seus sindicatos dão uma grande 

importância à formação contínua. Nesse 

sentido, por um lado, tanto a UGT como 

alguns dos sindicatos  em particular na 

área dos serviços  têm estado e continuam 

empenhados na realização de cursos de 

formação, nomeadamente em horários 

póslaborais. 

Por outro lado, na nossa intervenção na 

negociação colectiva temonos vindo a 

bater pela concessão de créditos de horas e 

licenças com ou sem vencimento para for

mação e ainda pelo reconhecimento, pelas 

empresas, dos títulos ou certificados dos 

cursos de formação. 

A UGT dá ainda uma grande importância 

ao papel a desempenhar pelos Centros 

Protocolares de Formação em Cooperação, 

de gestão tripartida que, nomeadamente 

sob o controlo de todas as partes poderão 

desenvolver acções de formação de perío

dos de subutilização ou no âmbito de 

processos de reconversão. 

As convenções não prevêem, até hoje, nada 

nesta matéria. Porém, a UGT iniciou já 

contactos com algumas associações secto

riais e considera que, com os programas de 

reestruturação ou reconversão sectorial, se 

deverão articular programas de formação, 

geridos em comum, visando quer a adapta

ção às novas tecnologias, quer facilitar as 

transferências de trabalhadores excedentá

rios para empregos alternativos dentro ou 

fora da empresa. Estão neste caso sectores 

tradicionais como o têxtil e bacias de empre

go, onde os problemas são mais graves, 

como as de Setúbal, Tramagal, Águeda e 

outras. 

A UGT valoriza muito o diálogo e a troca de 

experiências com os sindicatos dos restantes 

países da CEE alargada e de toda a Europa 

Ocidental. Esse, é um processo de relacio

namento em que a UGT está empenhada 

desde a sua fundação e que ganhou novo 

alento após a nossa adesão à Confederação 

Europeia de Sindicatos. 

Julgamos que a participação no Conselho 

Económico e Social da CEE será desse 

ponto de vista muito útil, não só para o 

contacto com outros sindicatos, mas tam

bém com outros parceiros sociais. 

No que respeita ao domínio da formação 

profissional esperamos muito da colabora

ção com o CEDEFOP. 
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Formação Profissional 
em Portugal 
Um parecer de 
Rosa Maria Marques, membro 
do Conselho Nacional da CGTP 
Intersindical Nacional. 

A Formação Profissional (FP) pode reve
larse um meio fundamental de valorização 
da força de trabalho com reflexo positivo na 
modernização das empresas e, consequente
mente, no relançamento económico. Para 
concretizar esta potencialidade é necessário 
que esteja inserida numa política económica 
de desenvolvimento, na qual os sectores 
com prioridade estratégica de expansão 
estejam claramente identificados e em que o 
combate ao desemprego constitua o seu eixo 
central. 

Sendo esta condição básica de eficácia de 
uma política de FP, existem outros requisi
tos a preencher: 

■ Deve ser compatível e articulada com o 
sistema e a política educativa. 

■ Deve ter a baseála um sistema de 
estatísticas do emprego a níveis pormenori
zados que permitam tornar perceptíveis a 
situação e a tendência de evolução espontâ
nea dos diferentes segmentos do mercado de 
trabalho. 

O enquadramento coerente destes elemen
tos, requer a elaboração e concretização de 
um Plano Nacional de Formação Profissio
nal, medida que a CGTP reivindica desde o 
seu IV Congresso (1983). 

A actual fase de evolução económica e 
social do nosso país não se caracteriza pela 
introdução generalizada das novas tecnolo
gias. Aliás, a modernização da economia 
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portuguesa estando associada à reestrutura
ção e renovação dos sectores produtivos, 
não implica que a substituição de equipa
mentos e processos envelhecidos ou obsole
tos seja efectuada necessária e unicamente 
pela introdução generalizada de novas tec
nologias. 

Contudo, em alguns ramos da economia 
(bancos e seguros, comunicações e teleco
municações, transportes e material eléctri
co) as novas tecnologias têm já um papel 
importante. Em todo o caso a sua introdu
ção vai produzir ainda repercussões inadiá
veis aos níveis de emprego, na organização 
do trabalho ou no domínio de higiene e 
segurança no trabalho, áreas em que é 
suposto, atendendo a experiências estran
geiras, registaremse impactes significati
vos. 

É nosso entendimento que o desenvolvi
mento do nosso país, para o qual haverá 
sem dúvida a necessidade de importar novas 
técnicas e equipamentos, deverá, apesar 
disso, atender a duas preocupações: 

■ Motivar o aumento do conhecimento 
científico e procurar localizar em Portugal, 
pelo menos parcialmente, a concepção e 
contribuição de equipamentos sofistica
dos. 

■ Acompanhar o processo de introdução 
de novas tecnologias e de reestruturação de 
processos produtivos para o que deverão 
existir acções de reciclagem e promoção 
profissional e o diálogo constante com as 
organizações representativas dos trabalha
dores. 

Este diálogo pode e deve ser inserido na 
contratação colectiva a todos os níveis em 
que esta se pode desenvolver, empresa, 
sectores e confederal. A não se atenderem às 
preocupações referidas, a introdução gene
ralizada das novas tecnologias gerará uma 
maior instabilidade no mundo do trabalho e 
poderá mesmo conduzir o país a um desen
volvimento meramente fictício. 

Infelizmente, o diálogo com as organiza
ções sindicais a respeito desta problemática 
raramente tem existido. Ainda recentemen
te o Governo português resolveu adjudicar 
a digitalização da rede telefónica a duas 
multinacionais (Alcatel e Siemens) sem que 
houvesse qualquer contacto prévio, ou mes
mo «a posteriori», com as organizações 
sindicais do sector. Foi, desta forma, deci
dido implementar um projecto que carece 
de elevados recursos financeiros e que acar
retará, previsivelmente, uma redução subs
tancial dos postos de trabalho, sem que, 
publicamente, fossem divulgados os estu
dos sobre o projecto em termos da sua 
rentabilidade e oportunidade económica 
para o País. 

Em relação ao primeiro ponto da questão, a 
CGTP considera que a estratégia de desen
volvimento económico e nacional deve obe
decer simultaneamente a três parâmetros: I) 
permitir o pleno e racional aproveitamento 
dos recursos nacionais; II) diminuir o nosso 
elevadíssimo grau de dependência externa; 
III) promover o crescimento do emprego. 
Nestes termos, a CGTP defende que deverá 
ser dada atenção prioritária aos seguintes 
sectores: 
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Numero de homens e mulheres em relação à população 

total, números respectivamente dos acima de 14 anos e de 

pessoas com emprego 

homens mulheres 

Número de desempregados no grupo de homens e mulhe

res empregados 

Número de jovens até 24 anos no grupo de homens e 

mulheres desempregados 

homens 

■ Agricultura, o que exige a sua moderni
zação, para a qual é indispensável seguir as 
seguintes orientações: apoio do Estado ao 
associativismo dos agricultores que ultra

passe a excessiva fragmentação das proprie
dades rurais, no Norte do país; reposição da 
legalidade na zona de intervenção da Refor
ma Agrária; existência de mecanismos de 
incentivo à mecanização; incremento subs
tancial das acções de formação profissio
nal, sobretudo, para os jovens agriculto
res. 

■ Pesca, o que exige uma nova frota 
pesqueira que tire partido da nossa Zona 
Económica Exclusiva, tornandose necessá
ria, a montante, a reconversão da nossa 
indústria de construção e reparação naval, 
duramente atingida pela crise. 

■ Construção civil. 

■ Sectores industriais concorrenciais com 
as importações (metalurgia, siderurgia, 
fabricação de aparelhos e equipamentos) 
necessários para colmatar as insuficiências 
da nossa malha industrial e para criar 
condições para uma autonomia real no 
domínio 'das relações externas. Relativa
mente ao segundo ponto da questão, impor
ta referir previamente que a implementação 
da estratégia atrás definida carece que 
sejam preenchidas duas condições bási
cas: 

• Renegociar o conteúdo normativo ac
tual do Tratado de Adesão, atendendo aos 
múltiplos e gravosos obstáculos para o 
nosso desenvolvimento que ele encerra. 

• Concretizar o esquema de planeamento 
consagrado na Constituição da República 
Portuguesa. Para além destas condições 
gerais, a CGTP reclama, como se disse 
anteriormente, um Plano Nacional de For
mação Profissional (PNFP). O decretolei, 
Formação em Cooperação, publicado em 
meados deste ano, através do qual empre
sas, autarquias e sindicatos se podem can
didatar a subsídios do Estado, não consegue 
preencher a necessidade do PNFP. Efecti
vamente, esta medida reproduz os esque
mas vigentes na CEE no domínio da hierar
quização das acções de FP a apoiar o que 
não se enquadra nas prioridades estratégi
cas enunciadas. 

Por outro lado o Instituto de Emprego e 
Formação Profissional mantém subapro
veitadas as potencialidades de formação 
mais importantes do País. A CGTP reivin
dica a sua participação na gestão deste 
Instituto porque entende que só uma gestão 
tripartida responde às necessidades de 
desenvolvimento da formação profissional 
ligada ao emprego e integrada num plano 
nacional. 

A contratação colectiva pode constituir um 
espaço mais adequado para consagrar e 

conduzir as empresas a acções de formação 
interna. 

No caso das pequenas empresas interessa 
desenvolver o seu associativismo para que 
constituam o interlocutor válido neste pro
cesso. O associativismo constitui além dis
so, a única forma possível de rendibilizar 
equipamentos e instalações para a FP que 
seriam inviáveis financeiramente no quadro 
restrito de cada empresa. 

Este associativismo deverá ser incentivado 
• não só no plano sectorial mas também nos 
planos regional e local, procurandose 
angariar a colaboração, para além do poder 
público central, das autoridades regionais e 
locais. 

A existência de incentivos de fomento ao 
associativismo de pequenas empresas pode
rá contemplar esquemas de natureza diver
sa: apoio técnico e pedagógico, prémios 
para acções de formação, autorização para 
utilização de instalações públicas (escolas e 
centros estatais, por ex.) disponíveis, etc. 
Em qualquer caso, porém, tais incentivos 
deverão estar subordinados à lógica do 
Plano Nacional de Formação Profissional 
que reivindicamos. 

É, preferencialmente, no domínio dos con
tratos colectivos de trabalho que celebra
mos com as entidades patronais (associa
ções ou empresas) que procuramos criar 
condições que motivem os trabalhadores a 
participarem e reivindicarem acções de for
mação que valorizem as suas aptidões pro
fissionais. 

Sobretudo na contratação colectiva para as 
grandes empresas, é frequente estabelecer, 
nas regras de evolução e de promoção das 
carreiras profissionais, ou entre carreiras 
diferentes, a obrigatoriedade que este movi
mento ascendente do trabalhador seja 
acompanhado por acções de formação e 
informação profissional que o habilitem a 
desempenhar funções progressivamente 
mais qualificadas. O trabalhador terá todo 
o interesse em participar activamente nestas 
acções uma vez que, à evolução profissio
nal, está associada uma melhoria da sua 
remuneração mensal. 

Infelizmente, para a consagração destas 
regras deparamos normalmente com objec
ções e oposições das entidades patronais, 
mesmo quando estas são públicas. Tais 
atitudes não se radicam nos encargos decor
rentes da FP (que, aliás, a prazo serão 
compensados pela valorização e produtivi
dade acrescida da forma de trabalho) mas 
sim no facto de estas entidades pretenderem 
continuar a privilegiar a apreciação subjec
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tiva no domínio da mobilidade interna dos 
trabalhadores nas suas empresas. 

Além desta via, de formação contínua no 
quadro interno das empresas, procuramos 
criar condições de estudo e de trabalho aos 
trabalhadores que frequentam cursos de 
estabelecimentos de ensino e de formação 
reconhecidos oficialmente. 

É praticamente generalizada, nos contratos 
colectivos de trabalho, a existência de cláu
sulas específicas para os trabalhadores-es-
tudantes que ampliam os seus direitos esta
belecidos na lei. Em muitas empresas, con-
seguiu-se que, adicionalmente à redução 
dos horários de trabalho destes trabalhado
res, fossem elas a pagarem, pelo menos em 
parte, os encargos ou o estudo. 

Naturalmente que, os diplomas escolares 
permitem criar perspectivas de maior mobi
lidade profissional (dentro e fora das suas 
empresas) aos trabalhadores que os obte
nham, pois tais diplomas constituem facto

res de enquadramento e acesso profissionais 
em praticamente todos os contratos colecti
vos. 

A reciclagem e o aperfeiçoamento profissio
nais são não só importantes como indispen
sáveis, na fase de alterações tecnológicas 
que estamos a viver. 
Considerando ainda o papel que a recicla
gem pode ter na estabilização do emprego, a 
consagração da obrigatoriedade facultar e 
receber esse tipo de formação profissional, 
para além de estar prevista nalgumas con
venções colectivas, deve sê-lo de forma 
generalizada e fiscalizada a sua aplicação. 

É necessário valorizar os recursos humanos 
de Portugal e é inaceitável o papel de 
fornecedor de mão-de-obra barata para a 
Europa, que muitos nos pretendem atri
buir. Os sindicatos da CGTP tudo farão 
para a exigência de uma estratégia e planea
mento dos recursos humanos em que o 
binómio emprego-formação desempenhe o 

seu papel inseparável e mesmo de motor de 
desenvolvimento. 
O diálogo com outras organizações sindi
cais da Europa, e em particular dos países 
do Mercado Comum, tem sido preocupação 
da CGTP sempre, mesmo independente
mente da adesão de Portugal à CEE. Foi 
por esta razão que a CGTP solicitou a 
adesão à CES, que por razões meramente 
ideológicas e não estatutárias foi recusada. 
No entanto, os graves problemas com que se 
debatem os trabalhadores dos diferentes 
países da CEE, como o desemprego, a 
precarização do emprego, as desigualdades 
regionais etc., reforçarão inevitavelmente 
os laços entre os trabalhadores e as suas 
organizações. 
A CGTP tudo fará para que, num diálogo 
aberto e construtivo, se chegue a platafor
mas de acção comum e solidária que permi
tam a melhoria das condições de vida e de 
trabalho na Europa, a diminuição de explo
ração, um desenvolvimento mais justo. 
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Entrevista com 
Luís Ferrerò Morales 
Exsecretário de Estado do Emprego 
e exministro do Trabalho 

A qualidade da mãodeobra desempenha 
um papel fundamental na competitividade 
das empresas e na modernização da indús
tria portuguesa. 

Pode indicarnos as acções levadas a cabo 
pelas associações profissionais portuguesas 
para fazer face a esta modernização e em 
particular, pelas empresas, para fazer frente 
aos desafios levantados pelas novas tecno
logias. 

Que papel desempenha por exemplo o Cen
tro de Formação Técnica do LNETI (Labo
ratório Nacional de Tecnologia Industri
al)? 

O quadro de referência indispensável ao 
processo de modernização da indústria por
tuguesa  que não poderá deixar de passar 
também pela introdução de novas tecnolo
gias — não está ainda suficientemente claro 
a nível macroeconómico e, também por 
isso, não está suficientemente assumido e 
generalizado ao nível da gestão empresa
rial. 

Pressentese, contudo, a importância que as 
empresas, as suas associações e a própria 
administração vêm dando a este assunto e, 
no seu âmbito à formação profissional, 
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quando, como é o caso, começa a sentirse a 
carência de mãodeobra qualificada, em 
resultado do desmantelamento do ensino 
técnicoprofissional que, até 1974, prepara
va os operários qualificados e os quadros 
intermédios para a agricultura, a indústria e 
o comércio. 

As associações empresariais e as próprias 
empresas vêm denunciando estas carências 
e têmse posto à disposição da administra
ção para as corrigir e a partir de 1980 
verificouse uma cooperação estreita que, 
com razoável eficácia, permitiu: 

■ Lançar as primeiras experiências no 
domínio da aprendizagem hoje institucio
nalizada pelo DecretoLei 102/84 e em fase 
de implantação nos sectores prioritários. 

■ Relançar o ensino técnicoprofissional, 
pondo fim à total licealização do sistema de 
ensino. 

■ Desenvolver centros de formação pro
fissional, nos sectores mais dinâmicos da 
economia, em cooperação com os parceiros 
sociais. 

■ Planificar e iniciar a construção de uma 
rede de centros de formação profissional, 
descentralizada para satisfazer as necessida
des locais e regionais de formação profissio
nal. 

De destacar também o papel que a Associa
ção Industrial Portuguesa vem desenvol
vendo no domínio da formação profissional 
de quadros intermédios e de contramestres, 
desde 1960, através da COPRAI, e também 
as ligações que vem estabelecendo das 
empresas suas associadas com a administra

ção, no domínio da inventariação das neces
sidades de formação. 

Quanto ao Centro de Formação Técnica do 
Laboratório Nacional de Tecnologia Indus
trial, o seu papel no domínio das novas 
tecnologias é, por ora, apagado, desenvol
vendo mais a sua acção nos domínios da 
gestão. Será desejável que, num futuro 
breve, redescubra a sua verdadeira vocação 
e desenvolva acções específicas nesta área, 
como se espera da qualidade dos seus 
técnicos e dirigentes. 

Como é que se poderia fomentar em Portu
gal a formação nas empresas, tanto grandes 
como pequenas e médias empresas, que 
fazem parte da paisagem empresarial portu
guesa? 

Pode indicarnos a posição dos empresários 
na área da formação? 

Quais são as responsabilidades que o patro
nato pode assumir e quais as medidas por 
ele encaradas? 

Não é indiferente a dimensão da empresa na 
sua atitude perante a formação profissio
nal. 

Verificase, assim, que um número signifi
cativo de grandes empresas têm estruturas 
próprias de formação profissional voltadas 
para a satisfação das suas próprias necessi
dades, por vezes com o apoio técnicofinan
ceiro da administração pública. 

As dificuldades que a estas empresas se 
colocam no domínio da formação profissio
nal são as que decorrem, principalmente da 
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ausência de um sistema global, coerente
mente assumido aos diversos níveis de res
ponsabilidade. 

Já no campo das pequenas e médias empre
sas os problemas são diferentes e mais 
agudos, uma vez que estas não conseguiram 
ainda agruparse e organizarse com vista a 
resolver a suas necessidades de formação. 
Esta é uma tarefa a desenvolver com o apoio 
das suas associações e da administração, até 
como forma de rendibilizar meios e esfor
ços. 

No entanto, algumas medidas significativas 
ultimamente tomadas, vêm encorajar a for
mação profissional no interior das empresas 
e reconhecer, finalmente, o importante 
papel destas neste domínio. Refirome: 

■ Ao DecretoLei n? 165/85, de 16 de 
Maio, dito lei da Formação Profissional em 
Cooperação, que vem pôr à disposição das 
empresas importantes meios financeiros 
para o desenvolvimento de sistemas pró
prios de formação profissional. 

■ Ao sistema tripartido consignado no 
DecretoLei n? 102/84 para a gestão de 
sistema de aprendizagem, também ele for
temente apoiado financeiramente. 

■ E ao DecretoLei n? 247/85, de 12 de 
Julho que, finalmente consagra a gestão 
tripartida do Instituto do Emprego e For
mação Profissional. 

Parece que finalmente se reconheceu a 
importância das empresas e das suas orga
nizações neste domínio de formação profis
sional, não apenas como seu utente mas, o 
que é mais importante, como interlocutor 
no processo de concepção, planificação e 
execução do sistema. 

Importa, contudo, aprofundar esta partici
pação dos parceiros sociais até conseguir a 
sua participação na definição de uma 
política global de desenvolvimento dos 
recursos humanos que poderia passar pelo 
aprofundamento das atribuições do Conse
lho Permanente de Concertação Social, 
fazendoo evoluir para um Conselho Eco
nómico e Social, e ainda pela participação 
dos parceiros na Comissão Interministerial 
para o Emprego que funcionaria, de futuro, 
integrada naquele, então como órgão espe
cializado no dominio da política de empre
go e formação profissional. 

Quais são as acções levadas a cabo para 
fomentar a formação permanente? 

Os indicadores disponíveis sobre os projec
tos de formação profissional apresentados 
quer ao Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, ao abrigo do DL n°. 165/85, 
quer ao Fundo Social Europeu, são impres
sionantes, não apenas pelo seu volume 
financeiro mas principalmente pelo número 
de pessoas envolvidas e profissões contem
pladas. 

Se o grau de execução dos projectos apre
sentados vier, como se espera, a revelarse 
significativo, terseá encontrado, por esta 
via do apoio financeiro, a forma eficaz de 
encorajar a formação permanente. 

Quais são os sectores prioritários para o 
desenvolvimento da economia do seu pais? 

Quais são, em consequência, as principais 
qualificações que devem ser adquiridas 
pelos trabalhadores deste país? 

Portugal, faz parte, como é sabido, do 
conjunto de países que se encontram num 
estádio de desenvolvimento intermédio e 
esteve recentemente sujeito a uma política 
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restritiva que teve como objectivo nacional 
a redução do défice externo. 

Não houve por isso condições boas para 
perspectivar o desenvolvimento económico 
no futuro próximo, até pelo peso que isso 
significaria no endividamento externo, nem 
para desencadear as alterações estruturais 
que se têm por necessárias. 

Conseguida, porém, uma melhor situação 
financeira, é altura de definir uma estraté
gia de desenvolvimento que faça frente aos 
desafios que se nos colocam face à Europa 
onde nos integrámos, e às novas tecnolo
gias. 

Na matriz dessa estratégia, marcada como 
deve ser pelo aumento da competitividade 
do sistema produtivo, terá que se avaliar 
muito bem as carências de formação profis
sional e estabelecer mecanismos eficazes de 
satisfazêlas. De outro modo esse pode ser o 
elo fraco, nas perspectivas de desenvolvi
mento. 

Necessidades específicas e mais intensas vão 
verificarse no sector metalomecânico, da 
construção, do turismo, da electrónica e das 
telecomunicações. 

Como melhorar a conexão entre educação, 
formação, mercado de trabalho e econo
mia? 

Como tornála mais eficaz? 

Não obstante, como atrás se referiu, se 
terem verificado passos significativos no 

entrosamento da actividade económica e 
dos seus representantes na gestão do sistema 
de formação profissional da responsabili
dade do Ministério do Trabalho, há sectores 
autónomos onde esta preocupação não se 
verifica ainda, e muito menos ao nível do 
sistema educativo, onde apenas se ensaiam 
passos tímidos nesse sentido, na retoma do 
ensino técnicoprofissional. 

São necessárias medidas estruturais e englo
bantes que, por um lado, estabeleçam os 
parâmetros do desenvolvimento e, a partir 
deles, extraiam e desenvolvam as acções 
necessárias à adaptação dos recursos huma
nos às necessidades do desenvolvimento. 

É incontestável que a entrada de Portugal 
no Mercado Comum Europeu constitui um 
grande desafio para todas as empresas 
portuguesas. Esta facilitará sem dúvida a 
expansão de alguns sectores, mas em con
trapartida, poderá causar alguns problemas 
na competitividade de outros sectores. Qual 
a sua opinião a este respeito? 

Qual a contribuição da Formação Profis
sional para fazer frente a esta situação? 

Qual é neste caso o papel da iniciativa 
privada? 

Como pensa que, no domínio da formação, 
υ conjunto das empresas poderá reagir a 
este desafio? 

A formação profissional pode e deve 
desempenhar um papel decisivo na diminui
ção do nosso atraso. 

Com efeito, será através de adaptações do 
tecido industrial e do desenvolvimento das 
potencialidades da nossa mãodeobra a 
todos os níveis e da introdução de regras 
eficazes de gestão, que será possível atingir 
níveis acrescidos de produtividade. 

A formação profissional terá aqui um 
importante papel a desempenhar, na medi
da em que vão resultar movimentos signifi
cativos de adaptação produtiva  melhoria 
de produtos, novas formas e novas necessi
dades de produção, introdução de novas 
tecnologias  adaptações que exigirão, por 
um lado, necessidades acrescidas em termos 
de qualificação profissional e, por outro, 
necessidades de reciclar efectivos apreciá
veis. Só deste modo seremos competitivos e 
queremos sêlo. 

A iniciativa privada espera ser chamada a 
desempenhar o seu papel neste domínio, 
individualmente e através das suas associa
ções. Precisa, contudo, de conhecer melhor 
os dossiers que foram negociados com as 
Comunidades e necessita que o quadro legal 
em que se move seja igual aos dos países da 
Europa Comunitária e lhe permita actos de 
gestão mais eficaz dos recursos humanos. 

Posto o que, temos a certeza de que a 
iniciativa privada vai assumir e resolver os 
desafios que lhe são postos. 
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A formação 
em Portugal face ao 
desafio europeu 

Artur Mota 

Cada vez mais as políticas de valorização 
dos recursos humanos e de emprego 
revestem notória importancia no quadro 
das políticas de desenvolvimento dos 
países, nelas se inserindo logicamente as 
políticas da formação. 
Se tal se passa na generalidade dos 
países, relevância acrescida terão que 
assumir essas políticas em países com 
menores recursos ou menos desenvolvi
dos como Portugal. 
Convirá aliás recordar antes de mais que 
Portugal, pequeno país do continente 
europeu (92 mil quilómetros quadra
dos), tem desde há séculos contribuído 
para o desenvolvimento e enriquecimen
to de outras nações através de uma 
emigração extremamente significativa 
de cidadãos seus. 
A boa integração verificada, na maioria 

dos países membros da CEE, de largas 
centenas de milhares de trabalhadores 
portugueses assenta a meu ver no reco
nhecimento por parte destes países do 
contributo prestado por esses trabalha
dores, facto a que não será alheia a 
aptidão profissional por eles demonstra
da. 

Esta referência surge-nos como necessá
ria no início de um artigo em que nos 
propomos analisar a situação da forma
ção em Portugal no momento do ingres
so do meu pais na Europa das Comuni
dades. 

Para tal importa descrever as carac
terísticas essenciais da população portu
guesa e sua situação face ao emprego, 
dados a partir dos quais se poderão 
extrapolar com mais clareza boa parte 
das necessidades deformação. 

A procura de emprego 
e as necessidades de formação 
A população 
A população residente em Portugal é no 
ano de 1985 ligeiramente superior aos 10 
milhões de habitantes ('). De acordo com o 
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censo de 1981 essa população era de 9 818 
milhares, o que representa um acréscimo de 
quase 800 000 habitantes comparativamen
te com os dados do anterior Recenseamento 
Geral da População (1970). Ao longo da 
década de 1960 tinha-se verificado uma 
ligeira diminuição de população residente, 
facto a que não terão sido alheios os 
elevados fluxos migratórios ocorridos ao 
longo daquela década. A análise compara
tiva por grupos etários da população resi
dente nos anos de 60, 70 e 81 revela por sua 
vez que se verificou um envelhecimento da 
população, traduzido, quer no peso relativo 

dos grupos etários acima dos 50 anos (1960 
- 21,2%, 1981 - 27,1%) quer no movi
mento inverso verificado no grupo etário 
0 - 9 anos (1960-19,8%, 1981-16,8%). 
O crescimento populacional ocorrido entre 
1970 e 1981 deveu-se sobretudo às quebras 
verificadas nos fluxos de emigração ao 
longo da década de 1970, ao retorno de 
portugueses que viviam nas ex-colónias. 
A distribuição da população residente apre
senta uma densidade extremamente diferen
ciada consoante as regiões do país, oscilan
do o número de habitantes por quilómetro 
quadrado entre 14 no Alentejo e 319 na 
região autónoma da Madeira, numa média 
nacional de 107 habitantes. 

Emprego e desemprego 

A população activa representava, no ano 
1981, 42,5% da população residente, o que 
traduz uma elevação significativa face aos 
valores verificados em 1960 (37,7 %) e 1970 
(38,8%). Esta evolução explica-se com o 
crescente afluxo da população jovem e 
feminina ao mercado de trabalho. Diga-se, 
aliás, que só no continente português a taxa 
de actividade atinge 48,7 % no final do ano 
de 1983, assistindo-se a uma ligeira descida 
no final de 1984 (47,6%), explicável pelo 
progessivo envelhecimento da população 
portuguesa, pese embora, no mesmo 
período, ter aumentado a população resi
dente. 
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A taxa de actividade feminina em Portugal 
por sua vez subiu de 12,8% em 1960 para 
38,6% no final de 1984, sendo de 18,9 % e 
29% respectivamente em 1970 e 1981. 
No que respeita ao emprego, no final de 
1984, a população empregada distribuía-se 
assim pelos diferentes sectores de activida
de: 24,5% no sector primário, 34,6% no 
sector secundário e 40,9% no terciário. 
Verificou-se, aliás, no ano em referência 
uma contracção no emprego de cerca de 
1 %, havendo porém um acréscimo da 
população empregada na agricultura, o que 
poderá traduzir a natureza residual do 
sector ou desemprego oculto. Diga-se, no 
entanto, que os dados do censo de 1981 
(19,8%) revelavam uma diminuição per
centual da população empregada no sector 
primário face aos dados de 1970. Destaque-
-se, em qualquer caso, o grande peso da 
população empregada no sector primário 
comparativamente à média dos países da 
CEE . 

No final de 1984 a população empregada em 
Portugal era de 4 079 milhares, sendo três 
milhões empregados por conta de outrem. 
Interessará referir igualmente que a estrutu
ra empresarial portuguesa apresenta uma 
fortíssima concentração de empresas com 
menos de 100 trabalhadores (97,3%) exis
tindo apenas 2,7 % que ocupem mais de 100 
trabalhadores. Porém, este 2? grupo absor
ve 45,4% do emprego total. 

Outro ponto que importa destacar é o baixo 
nível educativo da população empregada. 
Com efeito (2), 72% da população empre
gada possuía no máximo o ensino prepara
tório e 11 % não sabia 1er nem escrever. Por, 
outro lado, apenas 3 % dessa população 
detinha formação superior. 

No que concerne ao desemprego, no final de 
1984, 493 000 pessoas encontravam-se de
sempregadas, o que corresponde a uma taxa 
de 10,8%. Esta taxa tem crescido gradual
mente nos últimos anos, não sendo substan
cialmente diversa dos parâmetros euro
peus. 

O desemprego feminino é bastante superior 
ao masculino o que ressalta do facto de que 
dentro do número de desempregados ante
riormente citado, quase 300 000 correspon
dam a desemprego feminino. Diga-se ainda 
que no final do ano de 1982 a taxa de 
desemprego feminino era cerca de 5 vezes 
superior à masculina. 

Por níveis etários, no final de 1984, cerca de 
272 000 desempregados tinham menos de 
25 anos e 221 000 idade superior. 

No conjunto da população desempregada, 
183 500 procuravam o 1? emprego e 
309 000 procuravam novo emprego. O nível 
deformação da população desempregada é 
igualmente muito baixo verificando-se, no 
entanto, um melhor nível de habilitação dos 
trabalhadores que procuram pela primeira 
vez emprego. 

O desemprego em Portugal revela uma 
preocupante tendência para se revelar de 
longa duração atendendo ao acréscimo veri
ficado na população desempregada há mais 
de 12 meses (19,44% no final de 1984 
quando no ano anterior era de 16,6%). A 
caracterização anteriormente efectuada in
dicia a gravidade que assume o problema do 
desemprego em Portugal e revela já de 
forma inequívoca as carências de formação 
com que o país se defronta. 

Assimetrias regionais 

Apesar da sua dimensão, Portugal apresen
ta acentuadas diferenciações a nível regio
nal. Desde logo, constata-se uma densidade 
populacional extremamente baixa em re
giões como o Centro e o Alentejo, a que se 
liga um grande envelhecimento, acentuado 
fenómeno igualmente verificável no Norte 
Interior. Em contrapartida, o crescimento 
populacional é manifesto nas regiões de 
Lisboa, Porto e Algarve. Idêntica tendência 
se verifica nas taxas de actividade. 

Quanto à população empregada, 65 % con-
centra-se nas regiões do Norte e Lisboa. No 
plano estrutural importa dizer que nestas 
regiões predomina o emprego nos sectores 
secundário e terciário, enquanto nas regiões 
do Norte Interior e Alentejo prevalece a 
actividade primária. Quanto às regiões 
autónomas da Madeira e Açores, predomi
na o emprego no sector terciário, vindo logo 
a seguir na Madeira o sector secundário e 
nos Açores o sector primário. 

Na última década a estrutura do emprego 
tem evoluído, sendo as regiões do Alentejo, 
Açores, Centro e Norte Interior aquelas em 
que se operaram maiores alterações. No 
Alentejo, o sector primário passou de 
57,3 % para 24,9% enquanto que os secto
res secundário e terciário passaram de 
15,7% e 27% para 27,6% e 47,5%. Nos 
Açores, o sector primário diminuiu de 
49,8% para 31,7%, havendo um cresci
mento dos outros sectores, mais acentuado 
no terciário. Na região Centro, o sector 
primário decresceu de 44 % para 30,6 % e os 
sectores secundário e terciário aumentaram 
de 30,4 % e 25,6 % para 39 % e 30,4%. Por 
último, no Norte Interior houve um decrés
cimo de 15% no sector primário, a que 
corresponde um acréscimo de 7,9% no 
secundário e 7,1 % no terciário. 

Julga-se útil destacar que são as regiões do 
Centro, Norte Litoral e de Lisboa que 
produzem o essencial do produto agrícola, 
sendo a última a de maior produtividade. A 
qualidade dos solos, uma melhor irrigação, 
uma maior racionalização das culturas e 
uma maior modernização explicam este 
facto, sendo de salientar que é nestas regiões 
que há uma diminuição mais acentuada e 
rápida da população activa no sector. A 
modernização da agricultura surge assim 
como o problema essencial das restantes 
regiões. 

A taxa de desemprego mais elevada no final 
de 1981 era a do Algarve e a mais baixa a dos 
Açores. As taxas mais altas de desemprego 
de jovens e de mulheres eram as do Alentejo 
e as mais reduzidas nos Açores. 

Numa referência breve à procura e oferta de 
emprego por sectores de actividade, consta
ta-se que o maior número de pedidos se 
concentra no sector terciário e os empregos 
oferecidos se situavam nos sectores da cons
trução civil, madeira, metalomecânica e 
têxteis para operários qualificados. Verifi
ca-se, assim, uma dificuldade nítida de 
inserção da população feminina e a necessi
dade de acções de formação profissional 
capazes de responder ao desajustamento 
existente no mercado de emprego. 
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Quanto a níveis de formação da população 
empregada, as percentagens de pessoas 
analfabetas (3) são bastante mais elevadas 
nas regiões do Norte Interior, Centro Inte
rior, Alentejo e Madeira, do que nas restan
tes regiões. A população escolarizada 
aumentou sensivelmente a partir de 1970 em 
todas as regiões, verificando-se porém, ain
da em 1981 que os fluxos de saída do sistema 
de ensino até ao nível do 6? ano se elevavam 
a 70% nas regiões do Norte, Centro e 
Alentejo, enquanto para as restantes 
regiões rondam os 50 %. 

A formação em Portugal 

De uma forma não exaustiva apontaram-se 
qualitativa e quantitativamente as princi
pais dificuldades com que Portugal se 
defronta em matéria de emprego e que 
revelam nítidas carências no que toca às 
necessidades de formação. Será que a capa
cidade de formação existente no país conse
gue responder a essas necessidades? O escla
recimento desta questão passa necessaria
mente por uma descrição, ainda que sinté
tica, do que é a formação em Portugal. 

Liminarmente terá que se reconhecer que 
não existe um sistema de educação e forma
ção integrado a nível nacional, nem sequer 
se podendo afirmar que existam sistemas 
distintos e articulados. 

Esta prevenção é tanto mais necessária 
quanto não é só por uma preocupação de 
sistematização que iremos focar separada
mente a educação e a formação profissio
nal. Mas, julga-se útil destacar o interesse 
que a temática da formação tem vindo a 
assumir em Portugal nos últimos anos, o 
que se tem vindo a traduzir, desde logo, 
num apreciável esforço de inovação ou 
recriação a nível legislativo e de lançamento 
de acções de formação. 

O sistema português de ensino 
e a Formação Profissional 

O sistema de ensino em Portugal compreen
de os seguintes níveis: 
Ensino Básico - Engloba o ensino primá
rio (4 anos) e o ensino preparatório (2 anos) 
- A sua frequência é obrigatória. 

Ensino Secundário - É constituído por um 
curso geral de 3 anos (7?, 8? e 9? de 
escolaridade) e pelo curso complementar de 
2 anos mais um (10?, 11° e 12° anos). Em 
regime nocturno mantêm-se as vias tradi

cionais e paralelas (a liceal e a técnica). A 
partir de 1983/1984 foi relançado o ensino 
técnico-profissional, (e profissional) visan
do a preparação para a vida activa de jovens 
com menos de 25 anos habilitados com o 
nono ano de escolaridade. 

Ensino Superior - Abarca o Ensino Supe
rior Universitário com a duração de 4 a 6 
anos (confere o grau de licenciatura) e o 
Ensino Superior não Universitário (com a 
duração de 2 a 4 anos confere o grau de 
bacharel). 

No total da população escolar (dados de 
1982/1983 a escolaridade obrigatória repre
sentava 67 %, enquanto o secundário unifi
cado (7?, 8? e 9? anos) representavam 
18,1% e o secundário complementar 
10,6%. O ensino superior correspondia a 
4,7%. 

Numa análise de eficiência de sistema, 
salientam-se como preocupantes os indica
dores sobre repetência e abandono no ensi
no oficial, que corresponde aproximada
mente a 93 % do sistema de ensino. 

No que se refere ao ensino primário as taxas 
de repetência atingiram 4 1 % e 27%, res
pectivamente, nos dois primeiros anos e nos 
dois últimos. No ensino preparatório essa 
taxa situava-se entre 15% e 18% em 1982, 
enquanto no ensino secundário os valores 
eram igualmente elevados. 

Quanto aos abandonos, as taxas atingiam 
9 % no 4? e 5? ano da escolaridade e 7 % no 
6? ano, o que traduz um não cumprimento 
elevado da escolaridade obrigatória. De 
referir ainda que ao nível do 6? ano (termo 
da escolaridade obrigatória) o abandono 
com diploma (que corresponde ao não 
prosseguimento de estudo) atingiu, em 
1981, 17%. 

O ensino secundário apresenta taxas de 
abandono no 7°, 8? e 9? anos de 14,11 % e 
9% respectivamente. 

Estas referências evidenciam a necessidade 
de se melhorar a qualidade de ensino, por 
forma a aumentar desde logo o cumprimen
to da escolaridade obrigatória e seu progres
sivo alargamento. 

Neste domínio a experiência iniciada em 
1983/1984 (e substancialmente alargada 
nos anos seguintes) apresenta a virtualidade 
de poder corresponder melhor às expectati
vas dos jovens e da actividade económica, 
pese embora não responder globalmente às 
necessidades detectadas. Com efeito, a 
grande maioria dos alunos abandona o 
sistema de ensino até ao nível do 9? ano 
(cerca de 120 000 alunos em 1983), saben-

do-se que as saídas até ao 6? ano represen
tavam cerca 76% deste valor. 

A absorção dos jovens que deixam o sistema 
por outros esquemas de formação inicial é 
extremamente diminuta. Assim, no ano de 
1983 o número total de formados em cursos 
nos domínios da saúde, turismo, agricultu
ra e marinha foi cerca de 1 760. 

No plano nacional, estima-se que o número 
total de formados em cursos de formação 
(não integrados no sistema de ensino) se 
aproximará dos 11 000 enquanto as neces
sidades de formação de profissionais quali
ficados tendencialmente se cifram em 
40 000 por ano (4). 

Foi neste quadro e no reconhecimento da 
insuficiência e inadequação dos esquemas 
de formação existentes para responderem às 
necessidades do país que, em Março de 
1984, foi publicado o Decreto-Lei n? 102/ 
/84, que aprovou o regime da Aprendiza
gem, baseado no sistema de formação em 
alternância, destinado aos jovens saídos do 
sistema escolar visando facultar-lhes a 
obtenção das técnicas e conhecimentos 
indispensáveis ao exercício de uma profis
são qualificada. Dotado de uma estrutura 
organizativa própria de carácter tripartido, 
inserida no âmbito do Instituto de Emprego 
e Formação Profissional, foram considera
dos prioritários cinco sectores de activida
de: agro-alimentar, electrónica, informáti
ca, metalomecânica e serviços. Relativa
mente a cada um deles, foram elaborados 
programas de formação para as diversas 
profissões escolhidas, tendo sido previsto 
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inicialmente que o programa de formação 
abarcasse 20 000 jovens. No entanto, prati
camente no final de 1985 os números pre
visíveis de jovens a englobar situavam-se em 
3 000, o que sendo mais realista enquanto 
objectivo, pode mesmo assim não ser alcan
çável. A tal erro de previsão ou planeamen
to não será porventura alheio o lançamento 
de outras iniciativas governativas ligadas à 
formação profissional cujo acolhimento 
por parte das empresas terá contribuído 
para uma menor adesão da sua parte ao 
novo sistema de aprendizagem. 

Dirse-á pois que a capacidade de resposta 
dos sistemas de formação inicial se revela 
francamente deficitária para além de espe
lhar graves problemas cuja resolução se 
revela urgente o que implicará uma melho
ria qualitativa do sistema de ensino ajustan-
do-o às necessidades da realidade socioeco
nómica, para além do aumento quantitativo 
das estruturas de formação. 

Não se contestam as virtualidades que pro
jectos recentes como a experiência de ensino 
técnico-profissional e o lançamento do sis
tema de aprendizagem poderão traduzir. 

Mas mesmo aqui, estas iniciativas de sinal 
positivo poderão ser comprometidas se não 
forem rodeadas das condições mínimas 
capazes de lhe facultar o seu correcto 
desenvolvimento. 

A formação contínua 

Antes de mais importa referir a escassez de 
informação disponível a nível nacional 
sobre a formação profissional realizada 
exclusivamente por empresas ou outras 
entidades. A dimensão e o peso relativo 
dessa formação será possivelmente melhor 

conhecido a partir da adesão de Portugal à 
CEE, dado que a apresentação de projec
tos, elegíveis junto do FS Europeu permitirá 
ter um quadro mais nítido do que é essa 
componente da formação, cuja importân
cia em qualquer caso é de salientar. 

Os dados disponíveis reflectem apenas a 
actividade desenvolvida a nível estatal e a 
formação prosseguida através de coopera
ção entre o Estado e as empresas ou outras 
entidades. Estudo recentemente publica
do (5) refere que o conjunto das acções 
realizadas pelo Estado (ou com a sua coo
peração) terá abrangido, em 1983, 65 000 
trabalhadores, o que corresponde a menos 
de 2 % da população empregada. 

O alargamento previsto da rede de centros 
de formação profissional (da qual releva a 
projectada criação de 25 novos centros de 
formação profissional pelo Instituto do 
Emprego e Formação Profissional, 10 dos 
quais co-financiados pela Comunidade 
Económica Europeia) possibilitará um 
acréscimo acentuado da capacidade de for
mação disponível a médio prazo. 

A publicação do Decreto-Lei n? 165/85, em 
16 de Maio, que veio regulamentar a forma
ção desenvolvida por empresas ou outras 
entidades, permite definir áreas prioritárias 
de acção, segundo programas-tipo. A apli
cação desta legislação poderá funcionar 
como estímulo importante à formação pro
fissional e poderá contribuir igualmente 
para um sensível desenvolvimento da for
mação profissional em Portugal, conse-
guindose até ter uma ideia mais clara e 
precisa da formação profissional ministra
da em empresas ou outras entidades. 

Idêntico efeito incentivador e clarificador 
terá decerto o propósito e realização de 
acções com o apoio do Fundo Social Euro

peu, bem como a participação dos parceiros 
sociais na gestão do Instituto do Emprego e 
Formação Profissional. 

Apesar do que fica dito, não pode deixar de 
se referir a ausência de programas de for
mação dirigidos a segmentos da população 
activa com carências manifestas no acesso 
ao emprego. Bastará referenciar a ausência 
de acções dirigidas a desempregados de 
longa duração ou a trabalhadores cuja 
requalificação ou reciclagem se revele 
necessária no quadro de reestruturação de 
sectores da actividade. 

O estádio actual 
e o desafio europeu 
Do que anteriormente se referiu decorre, 
sem dúvida, a constatação de que não são 
fáceis os problemas que Portugal enfrenta 
do domínio da formação profissional no 
momento actual. 
Procuramos dar, ao longo deste artigo, uma 
caracterização do país neste domínio, em 
que terão ressaltado mais as dificuldades do 
que os aspectos positivos, que igualmente 
existem e que permitem antever o futuro 
com uma maior dose de optimismo. 

Fizémo-Io, deliberadamente, sobretudo 
porque consideramos que também no 
domínio da formação o ingresso de Portu
gal na CEE é um desafio com que o país se 
confronta, sendo algo que envolve uma 
apreciação objectiva e fria do estádio actual 
de toda a estrutura de formação nacional, 
ponto de partida necessário para o desen
volvimento de estratégias ponderadas e efi
cazes para os anos futuros. 
Que a questão da valorização dos recursos 
humanos foi uma das que mereceu maior 
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atenção às Comunidades Europeias e aos 

responsáveis nacionais no quadro das aju

das da préadesão decorreu desde logo, do 

facto de essas ajudas terem sido orienta

das: 

■ Para o apoio à criação de 10 novos 

Centros de Formação Profissional, do Ins

tituto do Emprego e Formação Profissio

nal, integrado no Ministério do Trabalho. 

■ Para o Programa de Apoio ao De

senvolvimento Regional Agrário (PADAR) 

no domínio da formação profissional 

agrícola. 

■ Para o Instituto de Apoio às Pequenas e 

Médias Empresas (IAPMEI) em matéria de 

formação profissional para as pequenas e 

médias empresas. 

Neste plano, a consideração de todo o 

território do pais como região de prioridade 

absoluta no quadro do Fundo Social Euro

peu constitui um relevante 2? sinal da 

atenção que as Comunidades atribuíram a 

Portugal neste domínio e que lhe possibili

tará um acesso em condições mais favorá

veis a apoios comunitários para a formação 

profissional. 

Realcese, a este propósito, que a resposta 

de actividade económica e de outras entida

des nacionais às possibilidades de apoio em 

matéria deformação profissional por parte 

do Fundo Social constituem indicador 

extremamente positivo do interesse crescen

te que a questão da formação está a desper

tar a nível nacional. 

O reconhecimento da necessidade da 

melhoria e modernização de toda a activi

dade de formação em Portugal, de que são 

testemunho os apoios já prestados pelas 

Comunidades nos anos que precederam a 

adesão, indiciam e fazem prever uma 

sequência de cooperação desta área. 

Essa cooperação e assistência são essen

ciais, quer num plano de apoio por parte das 

instâncias e instituições das Comunidades, 

quer no quadro da cooperação bilateral, 

onde a experiência adquirida por outros 

países poderá servir como ponto de referên

cia de inequívoco valor. 

Mas a melhoria da situação portuguesa em 

matéria de formação terá que ser entendida 

e assumida pelo todo nacional a quem 

compete naturalmente desenvolver o esfor

ço motor neste desafio rumo ao desenvolvi

mento económico e social do país. 

O estabelecimento de um plano nacional de 

formação deverá constituir um objectivo de 

curto prazo, nele se articulando todos os 

interessados, definindose objectivos de 

curto e médio prazo, através do escalona

mento de prioridades e de convenientes 

acções de controlo de execução. 

A concretização deste objectivo exigirá 

naturalmente um amplo esforço de partici

pação de parceiros sociais e económicos, 

residindo aí desde logo um dos factores 

determinantes do seu êxito. A experiência 

recente de participação de parceiros sociais 

em áreas como a aprendizagem deverá 

servir como exemplo a seguir neste cam

po. 

Assume igualmente fulcral importância 

para a consecução deste objectivo a coorde

nação e articulação dos diversos departa

mentos ministeriais a nível central e regio

nal. 

A definição clara de competências e atribui

ções talvez seja a primeira de toda uma série 

de acções a desenvolver. A não existência de 

uma leiquadro da formação profissional é 

uma lacuna que importaria com urgência 

preencher. Mas para além dela avulta a 

premência de se racionalizarem estruturas e 

meios humanos e materiais existentes, o que 

num país de limitados recursos como Por

tugal, é uma preocupação a que não pode 

deixar de se atribuir relevância acentuada. 

De tudo o que se deixou dito ao longo deste 

texto ressaltam claramente zonas carentes 

de actuação prioritária. 

Neste plano avultam nomeadamente as 

seguintes: 

■ O baixo grau de educação da população 

activa e a persistência de uma taxa de 

analfabetismo bastante elevada. 

■ A reduzida eficácia dos sistemas de 

educação e formação, com patente falta de 

capacidade de resposta às necessidades 

detectadas. 

■ Dificuldades em matéria de coordena

ção e articulação das acções promovidas a 

nível de planeamento, racionalização de 

meios e avaliação. 

■ Reduzida experiência de participação de 

parceiros sociais ou económicos na concep

ção e desenvolvimento das acções de educa

ção e formação. 

Não se pretende com esta enumeração afir

mar que estes são os principais problemas 

com que Portugal se defronta no domínio 

da educação e formação. Os reflexos da 

introdução de novas tecnologias na forma

ção profissional, a presumível necessidade 

de acções de requalificação ou reciclagem 

de trabalhadores inseridos em sectores de 

actividade sujeitos a processos de reestrutu

ração, a falta de profissionais qualificados a 

nível intermédio, ou as carências no 

domínio do pessoal formador poderiam ser 

igualmente apontadas como zonas prioritá

rias de atenção quando se procuram enun

ciar aspectos ou áreas de preocupação no 

domínio da formação em Portugal. 

Pareceunos porém necessário evidenciar 

que a resolução das dificuldades sentidas a 

nível nacional em matéria de educação e 

formação, terá que passar por um escalona

mento das medidas e programas a seguir. 

O impacte positivo que Portugal espera da 

sua integração nas Comunidades Europeias 

exigirá obviamente um amplo esforço 

nacional a todos os níveis. A valorização 

dos recursos humanos terá que constituir 

uma das zonas nucleares desse esforço até 

porque, conforme se salientou, muito há a 

fazer neste domínio e ninguém ignora hoje a 

importância que a formação tem na moder

nização e desenvolvimento das socioecono

mias. 

(') 10 173,7 milhares dos quais 4 882,2 milhares do sexo 
masculino e 5 291,5 milhares do sexo feminino 
segundo o Anuário Estatístico de 1983 do Instituto 
Nacional de Estatística. 

(2) 2? semestre de 1982  Inquérito Permanente ao 
Emprego  INE. 

(J) A taxa de analfabetismo ronda os 18 % da população 
com idade superior a 10 anos (Programa de Moder
nização de Economia Portuguesa  Ensino e For
mação Profissional  Agosto de 1985). 

(*) Mí Cândida Soares, M? Margarida Abecassis 
Estratégia de Desenvolvimento dos Recursos Huma
nos em Portugal (Reflexos sobre o Emprego)  Série 
Estudos do M.T.S.S. 

(!) Programa de Modernização de Economia Portugue
sa  Ensino e Formação Profissional (primeira ver
são)  Departamento Central de Planeamento, 
Agosto de 1985. 
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Formação e emprego 
dos jovens 
em Portugal 

Jean Vincens 

Desde 1960, nos países industrializados 
europeus, a integração dos jovens na 
vida activa efectuouse segundo um 
modelo evolutivo cujos contornos traçá
mos. Portugal seguiu esta evolução com 
um certo atraso. Desde 1974, a crise 
económica mundial e os acontecimentos 
específicos de Portugal modificaram os 
dados deste problema de integração. A 
política deformação lançada há pouco 
segue a direcção correcta mas as condi
ções necessárias ao seu êxito implicam 
constrangimentos. 

Em todos os países, desde 1950, «a explosão 
escolar» reduziu fortemente as taxas de 
actividade dos jovens, até 17 ou 18 anos e, 
inversamente, contribuiu para aumentar as 
taxas de actividade das mulheres adultas. A 
entrada mais tardia na vida activa, asso
ciada às aposentações antecipadas, trans
formou profundamente as estruturas da 
população activa. O trabalho tende a ser 
reservado aos adultos, de um modo geral 
entre 20 e 60 anos. Esta evolução é, simul
taneamente, a causa e a consequência das 
mudanças de organização do trabalho e das 
relações intergerações que existiam nas 
empresas tradicionais. A evolução econó-
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mica acarreta também fortes modificações 
do conteúdo e da estrutura dos empregos e 
cria novas relações entre as funções ligadas 
à competência e as funções ligadas à 
autoridade hierárquica. A multiplicação 
dos especialistas surgiu, simultaneamente, 
nos domínios da educação, da saúde e da 
investigação, mas também em numerosas 
funções técnicas, nomeadamente em razão 
do desenvolvimento das novas tecnologi
as. 

Para que este modelo de desenvolvimento 
seja coerente, deverão estar reunidas várias 
condições. Importa que os elos entre a 
formação adquirida e as perspectivas pro
fissionais sejam suficientemente estreitos e 
que as modalidades de passagem do sistema 
educativo para o sistema de empregos sejam 
adaptadas à situação criada pelo prolonga
mento dos estudos. 

Cada país industrializado construiu um 
modelo particular de relações entre forma
ção e emprego segundo as suas característi
cas económicas e culturais. A Alemanha, o 
Japão, a França ou o Reino Unido resolve
ram, de modo diferente, os problemas que 
se lhes deparavam. Por toda a parte verifi
ca-se, no entanto, a importância da compe
tição entre os jovens no seio do sistema 
educativo, bem como uma ligação entre a 
hierarquia das formações ou dos estabeleci
mentos educativos e o acesso aos empregos 
facultados aos principiantes. O sistema edu
cativo desempenha, pois, o duplo papel de 
formação e de diferenciação (ou de selec
ção). Desempenha estes dois papéis em 

ligação mais ou menos estreita com as 
organizações profissionais que podem to
mar uma parte importante e directa na 
formação. 

A crise económica perturbou este modelo. 
A redução dos meios de financiamento e das 
perspectivas de emprego provocaram (no
meadamente nos Estados Unidos), uma 
diminuição da procura de formação. Inver
samente, noutros países, o receio de desem
prego levou a que se prolongasse a escola
ridade. Além disso, as transformações tec
nológicas em curso conduziram certos 
países a aumentar os seus esforços no sector 
da formação, considerada como uma das 
soluções para a crise e, sobretudo, como 
uma condição necessária para um relança
mento ulterior do crescimento. No entanto, 
de imediato, o aumento do desemprego dos 
jovens, chamava mais uma vez a atenção 
para as modalidades da entrada na vida 
activa, para o papel diferenciador dos 
diplomas e para o problema das desclassifi
cações e da falta de qualificações. 

Analisar o emprego dos jovens consiste, 
portanto, em estudar não só a entrada na 
vida activa, a passagem de uma situação 
onde predomina o estatuto de aluno ou de 
estudante, para uma situação onde predo
mina o trabalho (eventualmente a procura 
de emprego), mas também os primeiros 
anos da vida activa, até que o trabalhador 
deixe de ser considerado pelos empregado
res como um principiante. Os modelos de 
emprego dos jovens diferirão de país para 
país e de período para período. Tais mode-



los caracterizar-se-ão pela repartição do 
fluxo anual de pessoas que entram no 
mercado de trabalho segundo os níveis e a 
natureza das formações iniciais, pelas par
ticularidades dos empregos a que os jovens 
principiantes podem aceder, pela competi
ção eventual com outros trabalhadores mais 
antigos. O exame dos esquemas de recruta
mento da mão-de-obra por profissão ou por 
sector, mostra bem quais os canais de 
inserção e de mobilidade ulterior. O desem
prego dos jovens é, assim, uma resultante 
da situação económica geral e do seu impac
te na população específica constituída pelos 
jovens trabalhadores ('). Durante os anos 
de crescimento, a baixa taxa de desemprego 
global (2 a 4 % consoante os países) era 
acompanhada de combinações muito dife
rentes de desemprego segundo a idade. A 
taxa de desemprego dos jovens de menos de 
25 anos era, assim, praticamente igual à dos 
adultos, na Alemanha, e duas ou três vezes 
superior nos Estados Unidos ou em França. 
Esta diferença estava ligada a dois fenóme
nos: em primeiro lugar, o facto de a maior 
parte das primeiras entradas no mercado de 
trabalho surgir antes dos 25 anos e de 
existir, muitas vezes, um período de desem
prego antes do primeiro emprego. Em segui
da, as mudanças de empregador, voluntá
rias ou não, são muito mais frequentes 
durante os primeiros anos da vida activa e, 
muitas vezes, associadas ao desemprego. 
Estas constatações exigem uma explicação, 
que reside precisamente nas relações entre o 
sistema educativo e o sistema de emprego 
nos países onde a formação inicial é desen
volvida, bem como na divisão do trabalho e 
na gestão da mão-de-obra (*-). 

As taxas elevadas de desemprego, que ac
tualmente se observam na maior parte dos 
países europeus, não fizeram desaparecer o 
fosso entre as taxas de desemprego por 
idade; neste contexto de insuficiência geral 
de emprego, as modalidades da crise exer
cem uma influência evidente: se a maior 
parte dos trabalhadores ocupados conser
vam os seus empregos e se a população 
activa cresce por razões demográficas, a 
ausência de criação de empregos leva ao 
aparecimento de uma fila de espera com
posta por jovens. Se, pelo contrário, as su
pressões de emprego são numerosas, embo
ra compensadas pela criação de outros em 
sectores diferentes, os jovens têm mais 
possibilidades de encontrar uma ocupação e 
os outros trabalhadores estarão mais amea
çados. Além disso, é provável que se o 
crescimento global do emprego for nulo, 
maior número de empresas procurarão 

meios para aumentar a flexibilidade do 
volume da sua mão-de-obra, designada
mente recrutando pessoas por períodos de 
curta duração. Se estes empregos são, com 
mais frequência, propostos aos principian
tes, o período de precaridade caracterizado 
por um desemprego recorrente, será prolon
gado e uma percentagem crescente de 
jovens encontrar-se-á nesta situação. 

Esta análise sugere que fenómenos aparen
temente semelhantes (*) se explicam por 
razões diferentes consoante a importância 
do desemprego global. Daí que as políticas 
de luta contra o desemprego devam assentar 
numa compreensão suficiente dos mecanis
mos em causa em cada caso. Reciprocamen
te, as políticas de formação inicial, em 
especial as de formação profissional só 
podem ser eficazes (4) se estiverem em con

sonância com os modos de utilização da 
mão-de-obra pelas empresas ou se forem 
capazes de as modificar. 

Estes elementos de análise contribuem para 
esclarecer a situação de Portugal que, nos 
últimos vinte cinco anos, conheceu uma 
evolução totalmente específica. 

Portugal não escapou ao movimento geral 
de escolarização dos jovens, se bem que 
com um certo atraso em relação à maior 
parte dos países da Europa Ocidental. O 
efectivo total de alunos evoluiu do seguinte 
modo (s). 

1960-61 1970-71 1977-78 1981-82 
1 147 200 1 503 300 1 905 200 1 950 000 
As taxas de escolarização aumentaram, 
sobretudo as relativas às mulheres (6). 

Taxas de escolarização 

Idade 

Total 

H 

M 

1960 

1 0 - 1 4 

47,8 

51,1 

44,4 

1 5 - 1 9 

11,4 

13,0 

9,9 

2 0 - 2 4 

3,4 

4,3 

2,6 

1970 

1 0 - 1 4 

80,4 

82,3 

78,5 

1 5 - 1 9 

18,0 

16,6 

17,3 

2 0 - 2 4 

5,7 

5,6 

5,7 

1980 

1 0 - 1 4 

82,0 

83,3 

80,4 

1 5 - 1 9 

31,2 

29,1 

33,4 

2 0 - 2 4 

10,0 

7,5 

12,6 

Apesar desta subida, a taxa de escolarização continua a ser bastante fraca, em relação à 
a tempo inteiro nas escolas secundárias dos outros países (7). 

Taxa bruta de inscri
ções nas escolas se
cundárias (% do gru
po etário) 

Portugal 
(1977) 

55 

Itália 
(1980) 

73 

Grécia 
(1980) 

81 

Reino 
Unido 
(1979) 

82 

França 
(1980) 

85 

Espanha 
(1979) 

87 

Por razões que se prendem com a situação 
económica do país após a Segunda Guerra 
Mundial, com as modalidades do cresci
mento que conheceu e com a política de 
ensino, Portugal ainda não logrou construir 
o sistema de formação inicial capaz de 
responder às suas necessidades do futuro 
próximo e, nomeadamente, às possibilida
des que lhe pode oferecer a sua entrada na 
Comunidade Europeia. Além disso, as rela
ções entre o sistema de formação e o sistema 
de emprego parecem estar numa fase de 

mudança inevitável que importa analisar. 

Em 1960, 40 a 45 % da população activa 
portuguesa encontrava-se no sector 
agrícola. O rendimento «per capita» era 
fraco, sendo a indústria principalmente 
composta por pequenas empresas, com pre
dominância das actividades tradicio
nais (8). 

As taxas de actividade por idade reflectiam 
esta estrutura económica. 
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Idade 

H + M 

H 

M 

1014 

22,7 

35,1 

8,8 

1519 

55,9 

83,7 

27,8 

20 24 

56,7 

88,1 

26,2 

2 5  2 9 

53,0 

90,3 

18,2 

3034 

51,8 

90,1 

15,6 

5559 

47,2 

90,0 

13,0 

6 0  6 4 

42,1 

82,1 

11,9 

65 e mais 

30,2 

65,2 

7,9 

Constatase que as taxas de actividade dos 

jovens e dos trabalhadores de mais de 60 

anos eram elevadas e que a actividade 

feminina era fraca em todos os grupos 

' etários. Numa economia deste tipo, a maior 

parte dos jovens começam precocemente a 

sua vida activa. A aprendizagem mais ou 

menos informal é muito corrente e existem 

muitos «empregos de jovens» — muitas 

' vezes muito jovens  que ocupam um lugar 

bem específico na divisão do trabalho. A 

maior parte das qualificações de operários 

ou" de empregados podem ser adquiridas no 

terreno e o ensino secundário ou superior 

tem por missão formar os especialistas e 

uma parte dos quadros. Não é necessário, 

pois, ter uma política de educação de massa. 

Basta poder formar uma elite de boa quali

dade para que o sistema se possa perpetuar 

ou mesmo satisfazer as necessidades de um 

crescimento que, nos primeiros tempos, não 

abala as estruturas das qualificações nem a 

organização das empresas. O desemprego 

aparente pode ser fraco. Em 1960, as taxas 

de desemprego por sexo eram as seguin

tes (9). 

Idade 

1024 

25 e + 

Total 

H + M 

5,8 

0,9 

2,4 

H 

7,3 

1,1 

2,8 

M 

1,0 

0,3 

0,6 

A taxa de desemprego feminino era fraca 

muito provavelmente porque as mulheres se 

declaram mais inactivas à procura de um 

emprego. O desemprego dos adultos é igual

mente fraco, o dos jovens de sexo masculino 

é muito mais elevado, sem dúvida porque os 

mecanismos de integração no emprego não 

são eficazes. O desemprego disfarçado na 

agricultura é forte. Este modelo funcionou 

pelo menos até 1974, essencialmente graças 

a dois reguladores, o crescimento económi

co e a emigração. Entre 1960 e 1974, porque 

mais de 1 400 000 emigram, a população, 

total e activa, praticamente não varia. O 

emprego agrícola diminui fortemente, o 

emprego secundário aumenta mas a sua 

estrutura não muda muito, pelo menos até 

1970. As taxas de actividade das mulheres 

aumentam, bem como o desemprego femi

nino entre os 10 e os 14 anos (6,5% em 

1970). Os mecanismos de integração na vida 

activa, por muito imperfeitos que sejam, 

continuaram a funcionar sem ruptura 

socialmente insuportável. O êxodo rural 

interno forneceu uma «oferta ilimitada de 

mãodeobra» às zonas urbanas e a trans

formação dos empregos e das qualificações 

operouse bastante lentamente de tal forma 

que o sistema educativo pôde dar resposta 

durante um certo tempo. 

Os acontecimentos de 1974  crise econó

mica mundial e tranformações políticas em 

Portugal  , provocaram a introdução de 

um outro sistema. A emigração regista uma 

forte redução pelo que a população activa 

aumenta de cerca de 20%, entre 1970 e 

1981. Prossegue o êxodo rural, acentuamse 

os desequilíbrios regionais, aumenta a taxa 

de actividade feminina, atingindo 39 % em 

1984. A estrutura das actividades modifi

case ligeiramente, a parte das indústrias 

mecânicas e químicas aumenta, bem como o 

emprego na Função Pública, Banca e Segu

ros. 

O desemprego global aumenta e ultrapassa 

10% em 1984, ao mesmo tempo que se 

transforma. O desemprego feminino atinge 

15%, continuando o desemprego dos 

jovens a ser mais elevado que o dos adul

tos. 

Tendo sido instaurada, após 1974, uma 

legislação garantindo o emprego, o desem

prego dos jovens é cada vez mais um 

fenómeno de fila de espera, sendo de notar a 

parte importante dos pedidos de primeiro 

emprego. No segundo semestre de 1981, 

65 % dos desempregados tinham menos de 

24 anos, dois terços dos quais procuravam o 

primeiro emprego ( ,0). A evolução recente 

mostra, todavia, que o número absoluto das 

pessoas que procuram o primeiro emprego 

praticamente não varia e que o aumento do 

desemprego global se deve aos que procu

ram um novo emprego. Esta situação reflec

te, simultaneamente, o movimento de rees

truturação da economia portuguesa e uma 

flexibilidade das obrigações legais sobre a 

estabilidade do emprego. 

■ É este o modelo de integração dos jovens 

na vida activa que predomina agora em 

Portugal. 

A integração progressiva, começando mui

to cedo e ocupando muitas vezes «empregos 

de jovens» tornase cada vez menos fre

quente, por várias razões: redução da parte 

do emprego agrícola, e do desemprego 

disfarçado na agricultura, mudança da 

organização do trabalho nas empresas, 

recusa por parte dos jovens de certos empre

gos (nomeadamente os serviços domésti

cos), aumento da taxa global de desempre

go. De momento, coexistem o antigo e o 

novo modelos. Continua a verificarse a 

rejeição da escola e uma taxa elevada de 

ahondónos prematuros, motivados pelos 

desejo de trabalhar, isto é de aumentar o 

rendimento das famílias, e pela ideia de que 

continuar os estudos não serve de nada. 

Constatase também, porém, que os jovens 

têm uma atitude muito realista em relação 

às perspectivas profissionais abertas pela 

formação (") . A procura de trabalho por 

parte das empresas muda progressivamen

te. Na indústria, a parte das actividades 

tradicionais diminui, em proveito dos 

ramos onde a proporção de quadros e de 

pessoal muito qualificado é mais eleva

da (12). 

A melhoria da produtividade é uma das 

condições da manutenção ou da restaura

ção da vantagem de competitividade ligada 

às diferenças do custo de trabalho em 

relação aos outros países europeus. Isto 

vaise traduzir por uma procura acrescida 

de mãodeobra qualificada, que dado o 

conteúdo das qualificações exigidas, não 

poderá ser formada no terreno. 

Neste contexto, as autoridades portuguesas 

tentam desenvolver uma política de forma

ção e de emprego dos jovens com três 

objectivos: conter e reduzir o desemprego, 

elevar o nível geral de educação, favorecen

do a igualdade de oportunidades, formar a 

mãodeobra necessária à recuperação e à 

inflexão do crescimento económico em liga

ção com a adesão à Comunidade. 

O desemprego global corre o risco de 

aumentar, visto que a população activa vai 

aumentar e o êxodo rural vai prosseguir. A 

política destinada a atenuar o desemprego 

consiste em refrear este êxodo, em aumen

tar o emprego nas indústrias tradicionais, 

favorecendo, no entanto, a sua moderniza

ção e, enfim, relançar o sector da constru

ção civil (13). Quais os efeitos possíveis no 

desemprego dos jovens? O êxito desta 
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política implica provavelmente a manuten
ção de um desemprego camuflado na agri
cultura e a utilização de uma mãodeobra 
de baixo custo nas indústrias tradicionais. 
Podemos ver aqui factores favoráveis ao 
emprego dos jovens. Mas para tanto, será 
preciso que a evolução das aspirações não 
contrarie esta política. Um outro processo 
para reduzir o desemprego dos jovens con
siste em diminuir as taxas de actividade, 
nomeadamente os dos 1014 anos e dos 
1519 anos, elevando as taxas de escolari
zação. Esta política não é necessariamente 
incompatível com a precedente em razão da 
heterogeneidade da população em causa. 

A elevação do nível geral de educação e a 
melhoria da formação profissional exigida 
pelo crescimento económico são dois objec
tivos inseparáveis. No caso de Portugal de 
hoje, a elevação do nível de educação não se 
reduz ao prolongamento da escolaridade; 
exige também um esforço considerável para 
melhorar o que existe, quer no ensino 
primário (quatro primeiros anos de estudos) 
como no ensino preparatório (5? e 6? anos 
de estudos). Como inserir aqui a formação 
profissional? Após 1974, houve um esforço 
para unificar os três primeiros anos do 
ensino secundário (7? ao 9°. anos de estu
dos) a fim de evitar as especializações 
prematuras e favorecer a igualdade de opor
tunidades, ao mesmo tempo que se elimina
va a distinção entre o ensino dito geral e o 
ensino técnico, nomeadamente manual. 
Desde há alguns anos, é feito um esforço 
para desenvolver novamente o ensino pro
fissional e, designadamente a aprendizagem 
(Lei de 1984). 

Esta política parece seguir a direcção cor
recta. Há, no entanto, que insistir nas 
condições necessárias ao seu êxito e, nomea
damente nos seguintes pontos: 

■ A preocupação de assegurar a igualdade 
de oportunidades não deve conduzir a atra
sar demasiado a diferenciação dos diferen
tes tipos de ensino. Na situação em que 
Portugal se encontra, a unificação aparente 
contribui, na realidade, para manter a desi
gualdade, desencorajando os alunos que 
não têm aproveitamento e que não vêem a 
utilidade de prolongar os estudos. 

■ Durante longos anos, haverá que, simul
taneamente, formar uma proporção cres
cente a cada nova classe etária que chega ao 
fim da escolaridade obrigatória e dar uma 
nova oportunidade a uma parte dos jovens 
de 14 a 24 anos que tenham abandonado os 
estudos prematuramente. Tendo em conta a 
carência dos meios, estes dois objectivos são 
parcialmente contraditórios. 

r à "^ S 

■ A economia precisará cada vez mais de 
trabalhadores com uma formação muito 
sólida. Assim, se for necessário escolher 
entre a quantidade e a qualidade (por razões 
financeiras), há que dar prioridade à quali
dade. 

■ A qualidade dos formados depende, ao 
mesmo tempo, da qualidade da formação e 
da selecção inicial. É essencial que Portugal 
evite que o desenvolvimento geral da esco
larização dos jovens seja acompanhado de 
uma hierarquização dos canais de formação 
tal, que o ensino profissional, nomeada
mente nas especialidades industriais, ape
nas receba os alunos que não puderam 
aceder ao ensino geral secundário. 

■ A coerência entre estas diferentes condi
ções exige uma forte coordenação entre a 
política de formação, a política do emprego 
e o comportamento dos empregadores. As 
formações profissionais atrairão jovens de 
qualidade se as perspectivas de emprego 
forem atraentes, isto é se os salários ofere
cidos forem bastante elevados, se existirem 
perspectivas de carreira e se a colocação 
após os estudos se processar sem dificulda
de. Esta coerência estabelecese no terreno e 
exige uma atitude pragmática por parte dos 
diferentes sectores. 

■ Esta política supõe a aceitação do 
seguinte postulado: a igualdade de oportu
nidades é impossível se o desemprego dos 
jovens aumenta. Para lutar contra este 
desemprego há que favorecer o crescimen
to, que, por seu turno, tende a exigir 

trabalhadores que possuem uma formação 
de qualidade. Para alcançar este objectivo 
há que aceitar que durante todo o período 
de transição, os jovens entrem em competi
ção para aceder ábs diferentes sectores de 
formação mais atraentes, que oferecerão 
um número de lugares inferiores aos pedi
dos dos jovens. 

Estas observações são igualmente válidas 
para a aprendizagem como para a formação 
escolar propriamente dita. É normal que o 
contrato de aprendizagem seja distinto de 
um contrato de trabalho como o prevê a Lei 
de 1984. Mas seria grave que nas especiali
dades industriais mais necessárias, os 
empregadores não reconheçam a qualidade ι 
da formação assim ministrada e não assegu
rem empregos aos antigos aprendizes, com 
a consequente mobilidade inevitável. 

Em matéria de formação e de emprego dos 
jovens, Portugal deve fazer tudo ao mesmo 
tempo, numa conjuntura em que a tendên
cia ao acréscimo do desemprego baralha as 
perspectivas. 

Mais uma razão para bem definir os objec
tivos essenciais e identificar correctamente 
as condições que deverão ser preenchidas 
para os alcançar. 

Em 1981, as taxas de actividade dos jovens 
eram as seguintes: 

10-14 anos 

10,0 

15- 19 anos 

54,7 

20 - 24 anos 

74,7 

E provável que em 1990, a taxa de activida
de dos 1014 anos terá baixado fortemente 
mas a dos 1519 deverá ainda ser de 
45 — 50 %. A dos 20  24 anos pode perma
necer e até aumentar se o acréscimo da 
escolarização for mais do que compensado 
pela entrada na vida activa de jovens mulhe
res que, actualmente, não trabalham nem 
estudam. Temos pois a impressão de uma 
continuidade. A política de formação acele
raria em muito escassa medida a evolução 
dos últimos vinte anos. Esta impressão é 
ilusória na medida em que as mudanças 
qualitativas são importantes. O papel da 
formação inicial modificase em ligação 
com as mutações da sociedade portuguesa, 
nomeadamente com a concentração da 
população nas zonas litorais e com a urba
nização. 

Nos próximos anos, poderseá provavel
mente distinguir com maior clareza quatro 
categorias de jovens que saem das esco
las: 

■ Os que terminam a escolaridade obriga
tória ou que abandonam pouco tempo 
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depois. Continuarão a ser os mais numero
sos se bem que a sua parte diminua. A 
situação no mercado de trabalho será sem 
dúvida cada vez mais difícil visto que as 
tansformações económicas suprimem uma 
parte dos empregos a que poderiam aceder. 
Mas não se pode excluir totalmente o 
aparecimento de outros empregos ligados a 
um sector «informal» ou ao trabalho clan
destino. 

■ A segunda categoria compreenderá os 
que tiverem recebido, no sistema educativo 
ou através da aprendizagem, uma formação 
profissional sólida e correspondente às 
necessidades da economia. Uma proporção 
crescente de jovens deverá figurar nesta 
categoria. A sua entrada na vida activa 
deverá processarse sem dificuldade se as 
condições acima citadas estiverem reuni
das. 

■ Um outro grupo compreenderá os 
jovens que terminam os estudos secundá
rios gerais, ou que iniciam mesmo estudos 
superiores e os abandonam pouco depois. 
Estes jovens entram na vida activa cerca dos 
1820 anos e provavelmente alguns deles 

correm o risco de não encontrar empregos 
que respondam aos seus anseios. É talvez 
para estes que as diferenças segundo o sexo 
sejam mais acentudas. 

■ Enfim, teremos os jovens que adquiri
ram uma formação técnica aprofundada ou 
uma formação universitária pedida pela 
economia. A sua entrada na vida activa 
deverá processarse sem dificuldades. 

A elevação geral das taxas de escolarização 
traduzirseá, pois, por uma diferenciação 
crescente dos jovens. Se a política que visa 
desenvolver a formação profissional atingir 
os seus objectivos, o fosso entre os que 
acabarem os estudos após a escolaridade 
obrigatória ou alguns anos de secundário e 
os que tiverem adquirido uma formação 
profissional completa tenderá a acen
tuarse. Um fenómeno análogo poderá sur
gir a nível dos estudos superiores. 

Esta diferenciação é inevitável. Mas há que 
estar atento aos seus efeitos pois poderia 
contrariar o êxito da política de formação 
profissional e criar, no mercado de traba
lho, um dualismo fundado na natureza dos 
estudos e da formação realmente adquirida. 

Mas talvez que certos desequilíbrios sejam o 
preço a pagar para melhor assegurar um 
desenvolvimento duradouro. 

(') Especificidade ligada, no essencial, ao facto de se 
iniciarem na vida activa. 

(2) A influência eventual dos preços relativos do traba
lho dos principiantes e dos trabalhadores com 
experiência manifestase precisamente por intermé
dio desta divisão do trabalho e da gestão da 
mãodeobra, nomeadamente dos aumentos de salá
rio em função da antiguidade. 

(3) As diferenças ou a ausência de diferenças entre a 
taxa de desemprego dos jovens e dos adultos. 

Π Quer para ajudar a reduzir directamente o desem
prego, quer para contribuir para melhorar a eficácia 
da economia. 

(s) OCDEExamens des politiques nationales d'éduca
tion. Portugal. Paris 1984, p. 14. 

(') OCDEFaciliter l'emploi des jeunes. Politiques 
pour l'Irlande et le Portugal. Paris 1984, p. 140. 

(7) OCDEEtudes économiques 198384. Portugal. 
Paris, Junho de 1984. 

(") CEDEFOPDescrição do Sistema de Formação 
Profissional em Portugal por Artur Mota, Eduardo 
Marçal Grilo e Maria Cândida Soares. Berlim, Maio 
de 1985, p. 134 da tradução francesa. 

(') Idem, nota 8, p. 139. 
(10) OCDERelatório sobre a Educação. Op. cit. p. 

44. 
(") OCDEFacilitar o emprego dos jovens. Op. cit. 
C2) CEDEFOPDescrição . . . Op. cit. 
(") CEDEFOPDescrição . . . Op. cit. 
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CEDEFOP 
Centro Europeu para 
o Desenvolvimento da 
Formação Profissional 
D-1000 Berlin 15 
Bundesallee 22 
Tel. (0 30) 88 41 20 
Telex 184 163 

profissional é oferecida a 
Maria, Petrus e Miguel 

em seus países? 
Em foco: 
O Ensino Profissional na 
Espanha, Grécia e em Portugal. 
Para se ter uma opinião sobre o Ensino Profissional 
nos nossos novos países membros da Comunidade 
Europeia e poder compará-lo com o nosso Sistema 
de Formação Profissional, constituem os três estu
dos: 
«O Ensino Profissional na Espanha» 
«0 Ensino Profissional na Grécia» 
«O Ensino Profissional em Portugal» 
a matéria bàsica para compreendê-los. 
Em aproximadamente 150 páginas por país são 
apresentados detalhadamente competências, 
financiamento e tendências, do curso 
básico de formação pro fissiona/ e 
curso (s) de aperfeiçoamento, 
os quais são ¡lustrados 
com tabelas e gráficos. 
0 preço por estudo para os 
interessados é de ESC 
570, - sem incluir o 
Imposto de 
Circulação de 
Mercadorias 
(ICM). 

Caso houver interesse, escreva-nos 
solicitando o estudo. À disposição estão 

no momento as seguintes edições: 
Descrição do Sistema de Formação Profissio
nal na Espanha 
em espanhol 
em francês 
Descrição do Sistema de Formação Profissio
nal na Grécia 
em grego 
em alemão 
Descrição do Sistema de Formação Profissio
nal em Portugal 
em português 
em francês 
Prevê-se a tradução para outras línguas europeias. 
Comunique-nos também se estiver interessado em 
receber informações sobre o trabalho do 
Centro Europeu para o Desen
volvimento da Formação 
Profissional (CEDEFOP). 

O CEDEFOP vem trabalhando desde 
há dez anos ao serviço dos Estados-
-membros e da Comissão, na investiga
ção, na informação, na documentação 
sobre os temas do emprego dos jovens, 
da formação dos adultos, da correspon
dência dos níveis de qualificação, da 
comparação dos sistemas de formação 
profissional, da formação dos grupos 
desfavorecidos, etc. 
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