FormaÃ§Ã£o Profissional Certificada
Um estudo levado a cabo em 2011 pelo CEDEFOP demonstra que, relativamente a 2007, verificou-se um aumento de participa&ccedil;&atilde;o em
ac&ccedil;&otilde;es de forma&ccedil;&atilde;o cont&iacute;nua na ordem dos 17%.&nbsp; &nbsp; Este estudo releva ainda que nesse mesmo ano,
46% da popula&ccedil;&atilde;o activa (com idades compreendidas entre os 18 e os 69 anos) participaram em cursos de forma&ccedil;&atilde;o
profissional. Ser&aacute; relevante compreender que estes n&uacute;meros dizem respeito a ac&ccedil;&otilde;es de forma&ccedil;&atilde;o
n&atilde;o-formal, distinguindo-se do ensino formal que define um percurso sistem&aacute;tico e institucional, da prim&aacute;ria &agrave;
universidade.&nbsp; &nbsp; Foi ainda conclus&atilde;o desse mesmo estudo que s&atilde;o indivduos mais jovens ou com mais elevados
n&iacute;veis de qualifica&ccedil;&otilde;es que procuram forma&ccedil;&atilde;o cont&iacute;nua. &nbsp;(dados retirados do portal do CEDEFOP
http://www.cedefop.europa.eu/EN/articles/21266.aspx ). &nbsp; O reconhecimento da relev&acirc;ncia dos cursos profissionais no desenvolvimento
da carreira &eacute; cada vez mais percepcionada pelos indiv&iacute;duos e tanto mais quanto maior for o seu n&iacute;vel de
qualifica&ccedil;&otilde;es. &nbsp;A compreens&atilde;o da necessidade de actualiza&ccedil;&atilde;o de conhecimentos assim como de
aquisi&ccedil;&atilde;o de novas compet&ecirc;ncias que permitam uma maior flexibilidade, levam a que cada vez mais pessoas procurem cursos
profissionais.&nbsp; &nbsp; Os cursos profissionais assumem tamb&eacute;m um papel relevante &nbsp;na reinser&ccedil;&atilde;o no mercado de
trabalho. Em Portugal exste ainda uma quantidade consider&aacute;vel de indiv&iacute;duos com baixa escolaridade. Com o definhar do sector
industrial, milhares de pessoas perderam os seus postos de trabalho. Estas, em grande medida, desempenharam ao longo da sua vida tarefas
rotineiras e repititvas, com compet&ecirc;ncias limitadas. Os cursos de forma&ccedil;&atilde;o profissional s&atilde;o, tamb&eacute;m neste contexto,
uma ferramenta de inclus&atilde;o.&nbsp; &nbsp; Esta inclus&atilde;o dever&aacute; ter in&iacute;cio com o apoio na defini&ccedil;&atilde;o de um
caminho estrutrado que permita ao indiv&iacute;duo um percurso &ldquo;natural&rdquo; e eficaz. Este apoio dever&aacute; primeiramente incidir na
identifica&ccedil;&atilde;o do perfil e compet&ecirc;ncias do indiv&iacute;duo. A realiza&ccedil;&atilde;o de cursos profissionais adequados aos
indiv&iacute;duos permite uma transi&ccedil;&atilde;o cont&iacute;nua e suave e, como tal, motivante.&nbsp; &nbsp; A progress&atilde;o na carreira,
a adapta&ccedil;&atilde;o a novas pr&aacute;ticas no local de trabalho, a flexibilidade nas empresas, a reconvers&atilde;o profissional e outros
objectivos, poder&atilde;o ser proseguidos atrav&eacute;s da forma&ccedil;&atilde;o profissional.&nbsp; &nbsp; Embora em Portugal exista a
obrigatoriedade de as empresas proporcionarem a 10% dos seus colaboradores, num m&iacute;nimo de 35 horas anuais, consideramos que cabe a
cada indiv&iacute;duo ser respons&aacute;ve pelo seu desenvolvimento pessoal/profissional.
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