
Formação para profissionais-
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Introdução
Na terceira unidade, são introduzidos alguns conceitos-chave e descrição de estratégias e abordagem para 

reforçar a cooperação entre EFP-Empresas.

Development of technical profiles and training curriculum for the ports and logistics’ sector

Duração de 10h de aprendizagem autónoma

Uma vez concluída esta unidade, o participante será capaz de:
Compreender o conceito de formação em contexto de trabalho e de que forma pode ser 
reforçado;

Desenhar estratégias de Mentoring de base organizacional;

Disponibilizar orientação e aconselhamento profissional a formandos do sistema de 
aprendizagem e em contexto de trabalho;

Identificar estratégias para reforçar a cooperação entre organizações de EFP e setor 
empresarial.

A Unidade integra quatro módulos:
Formação em contexto de trabalho

Mentoring em contexto de trabalho

Orientação profissional em contexto de trabalho

Cooperação entre EFP e empresas

http://onboard-project.eu/
https://twitter.com/Onboard_project
https://twitter.com/Onboard_project
http://onboard-project.eu/


Formação em contexto de 
trabalho
Unidade 3
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Formação em contexto de trabalho

Qual é o conceito de formação em contexto de trabalho?

• Formação em contexto de trabalho é aprendizagem que 
ocorre enquanto se trabalha ou se está no contexto de 
trabalho* e pode ser:

* European Union. 2018. “Promoting adult learning in the workplace – Final report for the ET 2020 Working Group 2016-2018 on Adult Learning”. Disponível aqui.
** - CEDEFOP. 2003. “Facing up to the learning organisation challenge Key issues from a European perspective”. VOLUME I. Disponível aqui.

• Ocorre em contexto organizado e
estruturado e leva a uma qualificaçãoFormal

• Ocorre em contexto organizado e 
estruturado, mas não permite nenhuma 
qualificação

Não-formal

• Resultante das atividades diárias (não 
organizado e não permitindo qualificação)Informal

• Está também relacionado com outros dois conceitos:

Aprendizagem ao 
Longo da Vida

Aprendizagem contínua

Organizações 
Aprendentes

Organizações que são, 
simultaneamente, eficientes 

do ponto de vista 
económico e locais 

profícuos para trabalhar e 
aprender**

http://onboard-project.eu/
https://twitter.com/Onboard_project
https://twitter.com/Onboard_project
http://onboard-project.eu/
http://www.eurydice.si/wp-content/uploads/2019/04/promotion-of-adult-learning-in-the-workplace-ET-2020-final-report-Group-on-Adult-learning.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/files/3028_I_en.pdf
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Formação em contexto de trabalho

O objetivo da formação em contexto de trabalho: perspetiva económica

Contribui para a 
qualidade de produtos / 

serviços

Permite obter elevados 
níveis de qualidade

Permite informar novos 
colaboradores

Permite atualizar 
competências de 

colaboradores 
experientes

Oportunidade para 
aprender algo novo: 

Tecnologia, qualidade, 
entrega de serviços

Reduz erros, 
maximizando resultados

Oportunidade para 
colaboradores 

transmitirem feedback / 
propostas de melhoria

Melhora comunicação e 
relações

http://onboard-project.eu/
https://twitter.com/Onboard_project
https://twitter.com/Onboard_project
http://onboard-project.eu/
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Formação em contexto de trabalho

O objetivo da formação em contexto de trabalho: perspetiva da formação e aprendizagem

* European Union. 2018. “Promoting adult learning in the workplace – Final report for the ET 2020 Working Group 2016-2018 on Adult Learning”. Disponível aqui.

Necessidade da/e…

Aprendizagem 
continua em 
contexto de 

trabalho

Maior 
adaptabilidade 
ao contexto de 

trabalho

A relevância do/a…

Contexto de 
trabalho como 

contexto 
privilegiado de 
aprendizagem

Aprendizagem 
em contexto de 
trabalho para os 

indivíduos

Aprendizagem 
em contexto de 
trabalho para 
empregadores

Aprendizagem 
em contexto de 
trabalho para a 

sociedade

Mudanças demográficas
Flexibilidade do Mercado de trabalho

4ª Revolução industrial

Desenvolvimento 
do indivíduos: bem 

estar pessoal, 
económico e social.

Lucro: inovação, 
motivação de 

colaboradores e 
económico.

Aumento da 
participação na 

aprendizagem: tem 
impacto 

económico, cívico e 
social e a nível da 
participação social 

e igualdade. 

Aumento de 
competências ao 
longo da vida dos 

colaboradores;
Inovação 

económica;
Definição de 

funções.

http://onboard-project.eu/
https://twitter.com/Onboard_project
https://twitter.com/Onboard_project
http://onboard-project.eu/
http://www.eurydice.si/wp-content/uploads/2019/04/promotion-of-adult-learning-in-the-workplace-ET-2020-final-report-Group-on-Adult-learning.pdf
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Formação em contexto de trabalho

Como promover formação em contexto de trabalho?

* European Union. 2018. “Promoting adult learning in the workplace – Final report for the ET 2020 Working Group 2016-2018 on Adult Learning”. Disponível aqui.

1. Adoção de 
uma cultura de 
aprendizagem 
que promova a 
aprendizagem 

ao longo da 
carreira dos 

colaboradores.

2. Orientar 
aprendentes 

para percursos 
de 

aprendizagem 
ao longo da 

vida 
(reconheciment

o de 
competências 

prévias; 
orientação e 

apoio 
profissional).

3. Assegurar o 
estabeleciment

o e 
manutenção de 

cooperação 
entre 

diferentes 
stakeholders

4. Assegurar a 
coordenação e 
da gestão do 

trabalho e 
cooperação 

entre todos os 
stakeholders.

5. Assegurar 
uma 

comunicação 
clara e 

compreensível 
com e entre 

todos os 
stakeholders.

6. Demonstrar 
o custo-

benefício em 
investir em 

formação em 
contexto de 

trabalho.

7. 
Aprendizagem 
alinhada com 

as necessidades 
dos 

aprendentes.

8. 
Aprendizagem 

em contexto de 
trabalho 

corresponde às 
necessidades 

de 
colaboradores

9. Assegurar a 
qualidade da 

aprendizagem 
promovida em 

contexto de 
trabalho.

10. Estabelecer 
um sistema de 
monitorização 

e avaliação 
efetivo e que 

assegure a 
qualidade. 

http://onboard-project.eu/
https://twitter.com/Onboard_project
https://twitter.com/Onboard_project
http://onboard-project.eu/
http://www.eurydice.si/wp-content/uploads/2019/04/promotion-of-adult-learning-in-the-workplace-ET-2020-final-report-Group-on-Adult-learning.pdf
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Formação em contexto de trabalho

Porque é que a formação em contexto de trabalho é relevante para a formação de jovens formandos?

• A formação em contexto de trabalho tem por base princípios que são cruciais para a qualificação e 
formação de jovens e que tem impacto positivo no Sistema de Aprendizagem:

Cultura de aprendizagem nas empresas

Orientação e apoio profissional

Cooperação entre EFP-Empresas

Formação à medida

Correspondência entre necessidades 
de colaboradores e as das empresas

Elementos chave 
para a formação 
em contexto de 

trabalho

Essencial para 
assegurar a 

qualidade dos 
cursos de 

Aprendizagem

http://onboard-project.eu/
https://twitter.com/Onboard_project
https://twitter.com/Onboard_project
http://onboard-project.eu/


Mentoring em contexto de 
trabalho
Unidade 3
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Mentoring em contexto de trabalho

Estratégia para reforço de competências e integração de jovens em empresas

* CEDEFOP. (2014). Terminology of European education and training policy - 2nd edition, A selection of 130 key terms. Office of the EU. Luxembourg. pp. 80. Disponível aqui.
** Management Mentors. The Differences Between Coaching & Mentoring. Acessed on 1st of July 2019. Disponível aqui.

• Uma estratégia que contribui para a formação e adaptação de jovens ao contexto de trabalho é o mentoring. 

• Mentoring pode ser visto como uma relação de desenvolvimento em que um colaborador sénior com mais 
experiência, o mentor, apoia e orienta um colaborador menos experiente, o mentee, tendo em vista o seu 
desenvolvimento pessoal, profissional e de carreira.

• Procura proporcionar um ambiente de segurança em que o mentee se sinta capaz de partilhar 
receios e constrangimentos ao seu sucesso profissional e pessoal.

Orientado para a relação

• Para ter impacto leva tempo de ambas as partes, para estabelecer um clima de confiança propício 
a que o mentee partilhe.

Sempre de longa duração

• O objetivo fundamental é o desenvolvimento do mentee, não apenas para assegurar a sua 
função, mas também em termos de futuro. 

Focado no desenvolvimento

• Para determinar o objetivo estratégico do mentoring, as áreas a analisar, o modelo de mentoring
e a forma como a relação será gerida.

É necessário desenhar a intervenção

• Apesar de o/a gestor/a poder fazer sugestões ao colaborador em relação a como beneficiar do 
mentoring, o/a gestor/a não tem qualquer vínculo com mentor.

O gestor direto está envolvido, apenas 
de forma indireta

http://onboard-project.eu/
https://twitter.com/Onboard_project
https://twitter.com/Onboard_project
http://onboard-project.eu/
https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf
https://www.management-mentors.com/resources/coaching-mentoring-differences


Onboard - Perfis Técnicos e Currículos de Formação para o setor de Portos e Logística

O papel do Mentor 

Ajudar o formando 
a explorar desafios 
e aspirações atuais 

Conversar com o 
mentee sobre 

escolhas e opções 
a seguir

Discutir  sobre 
possíveis 

consequências 
dessas opções 

Ajudar o formando a 
definir soluções para 
seguir em frente e a 

determinar os 
próximos passos 

Mentoring em contexto de trabalho

http://onboard-project.eu/
https://twitter.com/Onboard_project
https://twitter.com/Onboard_project
http://onboard-project.eu/
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Benefícios do Mentoring

O mentoring pode ter uma estrutura mais formal ou ser assegurado por um "colega de trabalho". 
Os benefícios incluem:   

Formando
• Auxilia na transição do centro/escola de formação para o contexto de trabalho
• Potencia o desempenho e evolução do formando, dado o acompanhamento
• Mantém formando motivado, dado ter o apoio e orientação necessária

Empresas e colegas
• Maior capacidade de recrutamento e manutenção de colaboradores qualificados.
• O envolvimento da empresa na identificação de necessidades dos formandos, promove as competências e 

capacidade da empresa para promover formação em contexto de trabalho.
• Valorização dos colegas que assumem o papel de mentores, que se sentem valorizados e recompensado.
• Promove coesão da equipa e trabalho em cooperação.

São vários os benefícios do mentoring, sendo importante promover a sua integração nas empresas.
Os profissionais que pretendam ser mentores, devem beneficiar de formação para o efeito.

Mentoring em contexto de trabalho

* Marine Sector Skills to Support Innovation and Recruitment –SEEDA Contract SE22108. See here and click on Workforce Development then Marine Apprenticeship Report June 2008.

http://onboard-project.eu/
https://twitter.com/Onboard_project
https://twitter.com/Onboard_project
http://onboard-project.eu/
https://www.marinesoutheast.co.uk/docs/research/
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4 Etapas-chave na relação de mentoring

Mentoring em contexto de trabalho

• A relação entre Mentor-Mentee é fundamental no mentoring e, neste sentido, o estabelecimento, manutenção e reforço 
de uma relação é crucial nos programas de mentoring:

Conhecimento mútuo

• Estabelecer e contruir uma relação e de confiança. 

• Nesta fase, é essencial assegurar que as expectativas de ambas as partes sejam mutuamente compreendidas.

Definição de objetivos – conciliar expectativas de aprendizagem através de…

• Identificação de oportunidades de aprendizagem em contexto de trabalho e de que forma se enquadram na função

• Acordar as datas das reuniões.

• Definição de regras base que, caso necessário, podem ser formalizadas.

Progresso

• Este deve ser o processo mais longo na relação. Em reuniões acordadas, o formando reúne-se para rever, avaliar e fornecer feedback sobre os alvos, bem como, 
junto com o mentor, acordar objetivos e metas futuras.  Todos contribuirão para a formação prestada pelo provedor da formação. 

Finalização

• Pode ser difícil terminar o relacionamento.  No entanto, a definição do fim da relação é importante.  Uma reunião final pode ser útil para uma revisão final, uma 
reflexão sobre a distância percorrida e confirmando futuras estratégias de apoio que podem vir a ser implementadas para o futuro desenvolvimento do formando e 
da carreira profissional. 

• Pode também incluir uma celebração pelo realização.

http://onboard-project.eu/
https://twitter.com/Onboard_project
https://twitter.com/Onboard_project
http://onboard-project.eu/


Onboard - Perfis Técnicos e Currículos de Formação para o setor de Portos e Logística

How Mentoring Programs work?

Desafios 

Opções

Consequências 

Soluções 
criativas

Conclusões

Mentoring em contexto de trabalho

• Que desafios o Mentee está a enfrentar?Desafiors

• Que opções tem o Mentee para ultrapassar esses 
desafios?Opções

• As consequências das opções selecionadas devem ser 
discutidas entre as duas partesConsequências

• Uma oportunidade para o mentor partilhar experiências 
e conhecimento, identificando outras opções Soluções criativas

• O Mentee decide sobre o próximo passo, assumindo o 
compromisso de passar à ação.Conclusões

Como é que o programa de Mentoring funciona?

• O Modelo dos cinco Cs de Mentoring disponibiliza orientações sobre tópicos sobre os quais mentor e mentee 
podem discutir ao longo da sua relação::

* Pegg, M. (1999). The art of mentoring. Industrial and Commercial Training Volume 31 . Number 4 . 1999 . pp. 136±141. Disponível aqui.

http://onboard-project.eu/
https://twitter.com/Onboard_project
https://twitter.com/Onboard_project
http://onboard-project.eu/
http://www-oc.chemie.uni-regensburg.de/diaz/img_diaz/theartofmentoring.pdf
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Porque é o mentoring é importante para o reforço de competências de jovens formandos?

Mentoring em contexto de trabalho

Aumenta a autoconfiança do mentee

Ajuda o mentee a aprender a gerir de forma profícua a sua carreira

Permite que o mentee aprenda a comunicar e a fazer-se ouvir

Educa o mentee a aceitar e integrar feedback em área importantes

Melhora as competências de relacionamento interpessoal do 
mentee

Permite o estabelecimento de uma rede de parceiros importante 
para o mentee

Ajuda o mentee a conhecer de forma mais aprofundada a cultura 
organizacional e as respetivas regras, fatores críticos para a sua 
integração

Envolvimento 
dos formandos 

num percurso de 
aprendizagem ao 

longo da vida

Formandos 
adaptados ao 

context de 
trabalho

Integração e 
manutenção de 

jhovens 
qualificados nas 

empresas

Aquisição e 
desenvolvimento 

de soft skills 
pelos formandos

http://onboard-project.eu/
https://twitter.com/Onboard_project
https://twitter.com/Onboard_project
http://onboard-project.eu/


Orientação profissional em 
contexto de trabalho
Unidade 3
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Orientação profissional em contexto de trabalho

O que é orientação profissional e porque é que é relevante?

* - European Lifelong Guidance Policy Network. (2014). “Lifelong Guidance Policy Development: Glossary”. Disponível aqui.
** - European Union (2008). Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 21 November 2008 on better integrating lifelong guidance 
into lifelong learning strategies (2008/C 319/02). Disponível aqui.

• Diferentes decisores politicos consideram-na relevante a vários níveis:• Orientação profissional é definida pela European 
Lifelong Guidance Policy Network como:

• Considera estratégico integrar a Orientação Profissional em estratégias de aprendizagem ao longo da vida, 
sensibilizando organizações de EFP e empresas para o impacto que tem na resposta das suas necessidades e 
concretização dos seus objetivos.

OECD. 2004. “Career Guidance: A Handbook for Policy Makers”. Disponível aqui.
OECD

• Salienta a necessidade de “assegurar e facilitar a participação e o acesso dá população a informações e 
orientação a nível profissional e de carreira, ao longo das suas vidas.”

International Labour Organisation. (2004). “R195 - HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT RECOMMENDATION, 2004 (NO. 
195). Recommendation concerning Human Resources Development: Education, Training and Lifelong Learning Adoption: 

Geneva, 92nd ILC session”. Disponível aqui.

ILO

• Define orientação como “um processo contínuo que permite que que um cidadão, de qualquer idade, em 
qualquer fase da sua vida, identifique as suas capacidades, competências e interesses; no sentido de tomar 
decisões informadas sobre o seu percurso educativo, de formação e de carreira; e de gerir o seu percurso de 
vida em termos de aprendizagem, trabalho e noutros contextos em que essas competências são adquiridas 
ou mobilizadas. A orientação cobre um conjunto de atividades individuais e coletivas relacionadas com a 
disponibilização de informação, aconselhamento, avaliação de competências, apoio e desenvolvimento de 
competências de tomada de decisão e gestão de carreira.”

EU

• Orientação profissional ou ao longo da vida 
tendo a ganhar relevância nos últimos 10 anos, 
a nível nacional e Europeu, fundamentalmente 
pela velocidade e evolução contínua da 
sociedade e, por consequência, do Mercado de 
trabalho.

“Conjunto de atividades que permitam que um 
cidadão, de qualquer idade, em qualquer fase da sua 
vida, identifique as suas capacidades, competências e 
interesses; no sentido de tomar decisões informadas 

sobre o seu percurso educativo, de formação e de 
carreira; e de gerir o seu percurso de vida em termos 
de aprendizagem, trabalho e noutros contextos em 

que essas competências são adquiridas ou 
mobilizadas.”

http://onboard-project.eu/
https://twitter.com/Onboard_project
https://twitter.com/Onboard_project
http://onboard-project.eu/
http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/english/elgpn-tools-no.-2-llg-glossary/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:42008X1213(02)
http://www.elgpn.eu/
https://www.oecd.org/education/innovation-education/34060761.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R195
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A mudança de paradigma sobre orientação profissional na Europa

* Decreto-Lei n.º 190/91 de 17 de maio. Diário da República n.º 113/1991, Série I-A de 1991-05-17. Ministério da Educação: Lisboa. Disponível aqui.
** CEDEFOP. 2008. “From policy to practice A systemic change to lifelong guidance in Europe ”. Disponível aqui.

• É óbvio que a constante mudança e diversidade social exige que a orientação professional 
seja integrada no conceito mais abrangente de “orientação ao longo da vida”;

• Tal significa que é importante garantir a existência de orientação professional de jovens 
em organizações de EFP e também em empresas;

• A maioria dos países Europeus, incluindo Portugal, Irlanda e Reino Unido, têm 
implementadas estatérgias e políticas de orientação professional no Sistema de EFP. 
Alguns exemplos são:

A existência de Serviços de Psicologia e Orientação em escolas/centros de EFP desde 1991*

O estavelecimento do National Centre for Guidance in Education na Irlanda em 2004**

O lançamento do referencial nacional para orientação educative e professional em Inglaterra dirigida a jovens entre 11-19 anos pelo Department for 
Education and Skills em 2003.**

• No entanto, nem todas as empresas têm orientação profissional(/ao longo da vida incorporadas na sua política de gestão 
de Recursos humanos, sendo fundamental contribuir para mudar o paradigma a este nível.

Orientação profissional em contexto de trabalho

http://onboard-project.eu/
https://twitter.com/Onboard_project
https://twitter.com/Onboard_project
http://onboard-project.eu/
https://dre.pt/pesquisa/-/search/639489/details/maximized
https://www.cedefop.europa.eu/files/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/505/5182_en.pdf
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Porque é que é importante ter orientação profissional na educação/formação e nas empresas?

* CEDEFOP. 2008. “From policy to practice A systemic change to lifelong guidance in Europe ”. Disponível aqui.

Assegurar o 
desenvolvimento 

contínuo e reforço de 
competências de 

trabalhadores

Garantir oportunidades 
de inovação e 

competitividade de 
empresas

Contribuir para definição 
de um novo paradigma 

de aprendizagem ao 
longo da vida, que inclua 

o setor empresarial

Reforçar o papel de 
empresas como 

contextos privilegiados 
de aprendizagem

Reforçar a cooperação 
entre EFP e empresas, 

alinhando oferta 
formativa com 

necessidades de mercado

Promover a flexibilidade 
e qualidade da oferta de 

EFP, alinhada com os 
desafios sociais e a 

evolução do mercado

Orientação profissional em contexto de trabalho

http://onboard-project.eu/
https://twitter.com/Onboard_project
https://twitter.com/Onboard_project
http://onboard-project.eu/
https://www.cedefop.europa.eu/files/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/505/5182_en.pdf
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Elementos-chave para estruturar um referencial para a Orientação Profissional

• Adotar uma perspetiva individual 
para desenhar o…

As mudanças e desenvolvimentos contínuas 
dos contextos de educação/formação e 

empresarial requerem um maior 
envolvimento e compromisso dos jovens no 

planeamento do seu percurso de 
aprendizagem e profissional.

• Definir resultados de aprendizagem 
ao estruturar oO aumento da mobilidade de colaboradores 

e a mudança regular de função/profissão

Referencial de 
Orientação 

Profissional para 
organizações de EFP e 

empresas

* Department for Education and skills. (2003). “Careers Education and Guidance in England - A National Framework 11-19 ”. Disponível aqui.

Orientação profissional em contexto de trabalho

http://onboard-project.eu/
https://twitter.com/Onboard_project
https://twitter.com/Onboard_project
http://onboard-project.eu/
https://dera.ioe.ac.uk/5956/7/316_Redacted.pdf


Onboard - Perfis Técnicos e Currículos de Formação para o setor de Portos e Logística

Elementos-chave para estruturar um referencial para a Orientação Profissional

Referencial de Orientação Profissional para organizações de EFP e empresas

Permitirá que jovens sejam  capazes de…

Conhecer as suas forças, fraquezas e 
motivações

Desenvolvimento Pessoal

Pesquisar e investigar oportunidades 
de aprendizagem e de carreira

Exploração de carreira

Estruturar e desenvolver planos para 
lidar e adaptarem-se a mudanças

Gestão de carreira

* Department for Education and skills. (2003). “Careers Education and Guidance in England - A National Framework 11-19 ”. Disponível aqui.

Orientação profissional em contexto de trabalho
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Elementos-chave para estruturar um referencial para a Orientação Profissional

* Department for Education and skills. (2003). “Careers Education and Guidance in England - A National Framework 11-19 ”. Available here.

D
es

en
vo

lv
im

en
to

Pe
ss

o
la - Competências de 

autoavaliação

- Definir objetivos SMART

- Estruturar plano de ação

- Alinhar motivações pessoais 
com necessidades do mercado

- Desenvolver comportamentos, 
atitudes e postura face à 
aprendizagem, carreira e 
trabalho;

- Reflexão pessoal sobre 
aprendizagem, carreira e 
trabalho.

Ex
p

lo
ra

çã
o

 d
e 

ca
rr

ei
ra - A relevância do trabalho a 
nível pessoal e social;

- Estar atento às mudanças e 
evolução das necessidades de 
Mercado;

- Reconhecer as competências 
que reforçam a 
empregabilidade;

- Saber como obter informação 
sobre profissões e carreiras;

- Definir percursos/planos de 
carreira, alinhando objetivos 
pessoais com tendências do 
Mercado. 

G
es

tã
o

d
e

 c
ar

re
ir

a - Ser capaz de assumir decisões 
sobre carreira;

- Saber coo procurar por 
orientação e apoio a nível da 
orientação profissional;

- Identificar oportunidades de 
carreira, tendo por base 
objetivos realistas;

- Ser capaz de analisar 
alternativas face a mudanças ou 
enfrentando fracassos.

Orientação profissional em contexto de trabalho
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Para obter mais informação sobre Orientação Profissional a nível Europeu

* OECD. 2004. “Career Guidance: A Handbook for Policy Makers”. Disponível aqui.

Euroguidance

Rede europeia transnacional que integra os centros 
Euroguidance de mais de 30 países europeus. Dirige-
se a profissionais de orientação, decisores políticos 
dos setores da educação e do emprego e indivíduos 
interessados em oportunidades de mobilidade para 

fins de aprendizagem.

https://www.euroguidance.eu/

Ploteus

Portal Europeu da Oferta Educativa e Formativa

https://ec.europa.eu/ploteus/

European Lifelong
Guidance Policy Network 

A Rede Europeia para as Políticas de Orientação ao 
Longo da Vida, ELGPN  foi constituída a 2007, com o 

objetivo de apoiar os estados-Membros e a 
Comissão Europeia no desenvolvimento de 

enquadramento de orientação profissional para o 
contexto de EFP e empresas.

http://www.elgpn.eu/

Orientação profissional em contexto de trabalho

http://onboard-project.eu/
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Cooperação entre EFP e empresas
E sobre a cooperação entre EFP-Empresas?

Promovendo a imagem de organizações de EFP e empresas como sendo…

…ambos, contextos 
privilegiados de 
aprendizagem

A formação e aprendizagem não são 
exclusivos das organizações de EFP, sendo 
que as empresas desempenham um papel 

crucial a esse nível; é importantes que 
ambas as partes vejam as empresas como 

organizações aprendentes.

…parceiros iguais, que 
necessitam de ser 

envolvidos em todas as 
fases do processo de 

formação e aprendizagem

As empresas não podem ser apenas, 
ACOLHEDORAS de formandos em estágio 
ou formação em contexto de trabalho: as 

empresas devem ser integradas no 
diagnóstico, desenho e implementação da 

formação, também.

…organizações com objetivos comuns

As organizações de EFP devem ser vistas e 
atuar como organizações com 

responsabilidade económica também

As empresas devem ser vistas e atuar como 
organizações com responsabilidade social 

também

…organizações que 
necessitam de mudar a sua 

visão

Organizações de EFP e empresas 
necessitam de cooperar mutuamente, em 
vez de “solicitar” apoio da outra parte: o 
processo de cooperação necessita de ser 

definido, os papéis negociados; os 
resultados a alcançar definidos e 

apresentados.

• O Sistema de Aprendizagem apresenta um enquadramento interessante para o estabelicimento e manutenção da 
cooperação entre organizações de EFP e empresas;

• No entanto, continua a ser um desafio promover e assegurar esta cooperação. Como é que esta situação pode mudar?

A nível 
Interno e 
Externo

http://onboard-project.eu/
https://twitter.com/Onboard_project
https://twitter.com/Onboard_project
http://onboard-project.eu/
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Cooperação entre EFP e empresas
De que forma os conceitos abordados nesta Unidade podem contribuir para a cooperação EFP-Empresas?

Formação de 
jovens

Organizações de EFP e 
empresas co-desenham a 

formação, definindo 
resultados de aprendizagem

Em sala de formação assegurada pelas 
organizações de EFP

FORMAÇÃO EM CONTEXTO DE TRABALHO 
promovida pelas empresas

Disponibilizar 
apoio e 

orientação

Foco no desenvolvimento 
integral dos formandos, não 

apenas formação

Aprendizagem formal: na sala de formação e na 
formação em contexto de trabalho

Aprendizagem não-formal: MENTORING EM 
CONTEXTO DE TRABALHO

Disponibilizar apoio e 
orientação contínuo e 

complementar

Coordenador (EFP) e tutor (empresa)

SPO (EFP) e ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL EM 
CONTEXTO DE TRABALHO (empresa)

AMBOS, 
organizações 

de EFP e 
empresas 

necessitam de 
mudar a sua 

visão

http://onboard-project.eu/
https://twitter.com/Onboard_project
https://twitter.com/Onboard_project
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Síntese da sessão

Conclusão

QUAL É O CONCEITO 
DE FORMAÇÃO EM 

CONTEXTO DE 
TRABALHO?

O OBJETIVO DA 
FORMAÇÃO EM 
CONTEXTO DE 

TRABALHO

COMO PROMOVER 
FORMAÇÃO EM 
CONTEXTO DE 

TRABALHO?

PORQUE É QUE A 
FORMAÇÃO EM 
CONTEXTO DE 
TRABALHO É 

RELEVANTE PARA A 
FORMAÇÃO DE JOVENS 

FORMANDOS?

ESTRATÉGIA PARA 
REFORÇO DE 

COMPETÊNCIAS E 
INTEGRAÇÃO DE 

JOVENS EM EMPRESAS

O PAPEL DO MENTOR BENEFÍCIOS DO 
MENTORING

4 ETAPAS-CHAVE NA 
RELAÇÃO DE 
MENTORING

COMO É QUE O 
PROGRAMA DE 

MENTORING
FUNCIONA?

PORQUE É O 
MENTORING É 

IMPORTANTE PARA O 
REFORÇO DE 

COMPETÊNCIAS DE 
JOVENS FORMANDOS?

O QUE É ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL E 
PORQUE É QUE É 

RELEVANTE?

A MUDANÇA DE 
PARADIGMA SOBRE 

ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL NA 

EUROPA

PORQUE É QUE É 
IMPORTANTE TER 

ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL NA 

EDUCAÇÃO/ 
FORMAÇÃO E NAS 

EMPRESAS?

ELEMENTOS-CHAVE 
PARA ESTRUTURAR 

UM REFERENCIAL PARA 
A ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL

E SOBRE A 
COOPERAÇÃO ENTRE 

EFP-EMPRESAS?

DE QUE FORMA OS 
CONCEITOS 

ABORDADOS NESTA 
UNIDADE PODEM 

CONTRIBUIR PARA A 
COOPERAÇÃO EFP-

EMPRESAS?

http://onboard-project.eu/
https://twitter.com/Onboard_project
https://twitter.com/Onboard_project
http://onboard-project.eu/
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Conclusão
Leitura Recomendada

European Union. 2018. “Promoting adult learning in the workplace – Final report for the ET 2020 Working Group
2016-2018 on Adult Learning”. Disponível aqui.

CEDEFOP. 2003. “Facing up to the learning organisation challenge Key issues from a European perspective”.
VOLUME I. Disponível aqui.

European Lifelong Guidance Policy Network. (2014). “Lifelong Guidance Policy Development: Glossary”.
Disponível aqui.

OECD. 2004. “Career Guidance: A Handbook for Policy Makers”. Disponível aqui.

International Labour Organisation. (2004). “R195 - HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT RECOMMENDATION,
2004 (NO. 195). Recommendation concerning Human Resources Development: Education, Training and Lifelong
Learning Adoption: Geneva, 92nd ILC session”. Disponível aqui.

European Union (2008). Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member
States, meeting within the Council of 21 November 2008 on better integrating lifelong guidance into lifelong
learning strategies (2008/C 319/02). Disponível aqui.

http://onboard-project.eu/
https://twitter.com/Onboard_project
https://twitter.com/Onboard_project
http://onboard-project.eu/
http://www.eurydice.si/wp-content/uploads/2019/04/promotion-of-adult-learning-in-the-workplace-ET-2020-final-report-Group-on-Adult-learning.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/files/3028_I_en.pdf
http://www.elgpn.eu/publications/browse-by-language/english/elgpn-tools-no.-2-llg-glossary/
https://www.oecd.org/education/innovation-education/34060761.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R195
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:42008X1213(02)


Onboard - Perfis Técnicos e Currículos de Formação para o setor de Portos e Logística

Conclusão

Leitura recomendada

Decreto-Lei n.º 190/91 de 17 de maio. Diário da República n.º 113/1991, Série I-A de 1991-05-17. Ministério da 
Educação: Lisboa. Disponível aqui.

CEDEFOP. 2008. “From policy to practice A systemic change to lifelong guidance in Europe ”. Disponível aqui.

Department for Education and skills. (2003). “Careers Education and Guidance in England - A National Framework 
11-19 ”. Disponível aqui.

CEDEFOP. (2014). Terminology of European education and training policy - 2nd edition, A selection of 130 key 
terms. Office of the EU. Luxembourg. pp. 80. Disponível aqui.

Management Mentors. The Differences Between Coaching & Mentoring. Acessed on 1st of July 2019. Disponível 
aqui.

Pegg, M. (1999). The art of mentoring. Industrial and Commercial Training Volume 31 . Number 4 . 1999 . pp. 
136±141. Disponível aqui.

http://onboard-project.eu/
https://twitter.com/Onboard_project
https://twitter.com/Onboard_project
http://onboard-project.eu/
https://dre.pt/pesquisa/-/search/639489/details/maximized
https://www.cedefop.europa.eu/files/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/505/5182_en.pdf
https://dera.ioe.ac.uk/5956/7/316_Redacted.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/4117_en.pdf
https://www.management-mentors.com/resources/coaching-mentoring-differences
http://www-oc.chemie.uni-regensburg.de/diaz/img_diaz/theartofmentoring.pdf


www.website.eu

Perfis Técnicos e Currículos de Formação 

para o setor de Portos e Logística

http://onboard-project.eu/
https://twitter.com/Onboard_project

