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 A chave para promover o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos para o mundo do 

trabalho e fazer avaçar a agenda do desenvolvimento humano em nossos países 
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Formação Técnica e Profissional (FTP), a chave para promover o desenvolvimento de 
habilidades e conhecimentos necessários para o mundo do trabalho e avançar a agenda 

de desenvolvimento humano das nossas nações. 

Formação  Técnica  e  Profissional,  também  conhecida  como  Formação  de  Educação  Técnica  e 
Profissional, é considerada como um componente muito  importante da educação e do setor de 
treinamento de cada nação. Nenhum país pode ser produtivo, competitivo ou ter sucesso com a 
sua agenda de desenvolvimento nacional sem um sistema de FTP robusto e bem estabelecido. As 
recomendações da UNESCO e a OIT para a Formação Técnica e Profissional da UNESCO e a OIT 
(2002), se referem ao ensino técnico e profissional como parte do "processo educacional total", 
que  é  vital  para  o  desenvolvimento  e  sustentabilidade  de  cada  país  ao  redor  do mundo.  FTP 
contribui não  só para o desenvolvimento cultural,  social e econômico dos países, mas permite 
que  os  indivíduos  desenvolvam  seu  potencial  humano  para  contribuir  para  a  sua  própria 
prosperidade e produtividade. 
 
FTP  permite  a  aquisição  de  habilidades  práticas,  aptidões,  compreensão  e  conhecimentos 
relacionados às ocupações em diversos setores da vida econômica e social e capacita indivíduos a 
participar  e  contribuir  significativamente  para  o  desenvolvimento  da  sociedade.  Isto  está  de 
acordo  com  os  objetivos  de  Educação  para  Todos,  um  dos  quais,  é  "garantir  que  os  alunos 
alcancem resultados dignos de aprendizagem e adquiram valores e competências que os ajudem 
a desempenhar um papel positivo na sociedade" (UNESCO, 2004). 
 
FTP é chave para promover o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos necessários para 
o  mundo  do  trabalho  e,  então,  promover  o  desenvolvimento  humano  em  nossas  nações. 
Considerando  esse  papel muito  importante,  é  então,  de  responsabilidade  das  autoridades  de 
educação e  instituições de formação, estabelecer programas de FTP de qualidade e sistemas de 
preparação de  alunos para  serem  competentes em  suas escolhas  variadas de  carreira e  como 
graduados, ser parte de uma força de trabalho qualificada. 
 
Programas  de  FTP  são  geralmente  desenvolvidos,  apresentados  e  avaliados  usando  uma 
abordagem de educação e  formação baseada em  competências  (CBET). CBET é definido  como 
"uma metodologia  de  educação  e  formação  que  se  concentra  na  obtenção  das  normas  que 
correspondam as necessidades de emprego". Os alunos são considerados competentes a partir 
do  momento  em  que  eles  podem  cumprir  com  padrões  profissionais  ou  ocupacionais.  O 
aprendizado,  portanto,  se  concentra  na  realização  de  habilidades  técnicas  e  profissionais 
fortalecidas  por  um  foco  na  educação  geral  e  demonstração  de  competências  de 
empregabilidade chaves.  Isso garante que a educação e a formação fornecidas são relevantes e 
ligadas  às  exigências  do  local  de  trabalho.  A  estreita  relação  é,  portanto,  estabelecida  com 
empregadores e outros atores interessados no sistema de ensino e nas indústrias. 
 
A  abordagem  de  formação  baseada  nas  competências,  avaliação,  e  certificação  como  uma 
estratégia  deliberada,  discursa  o  sistema  dirigido  por  demanda  e  baseado  em  padrões  de 
preparação dos alunos para atender às necessidades da indústria. Competência é definida como 
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a aplicação de conhecimentos e habilidades para um "padrão de desempenho exigido no local de 
trabalho, agora e no futuro". 
 
A  abordagem  de  educação  e  formação  baseada  em  competências  (CBET)  garante  que  as 
qualificações  igualam  as  competências  e  mostra  o  graduado  como  internacionalmente 
competitivo  na  sua  área  de  profissão.    Atendendo  isto,  o  sistema  de  educação  e  formação 
enfatiza a relevância.  
 
A  Educação  e  Formação  baseada  em  competências  (CBET)  coloca  uma  grande  atenção  no 
processo  de  ensino/aprendizagem.  Além  disso,  engaja  os  alunos  em  todo  o  processo  de 
aprendizagem  comunicando‐se  o  porquê,  quê,  como  e  quando  do  processo.  Embora  a 
aprendizagem como resultados demonstráveis e observáveis seja um elemento fundamental na 
abordagem CBET, esta metodologia não desconsidera a necessidade de  focar no processo pelo 
qual  estes  resultados  são  adquiridos.  No  processo  de  ensino/aprendizagem  estratégias  são 
utilizadas  para  desenvolver  os  alunos  como  inovadores,  criadores  e  autônomos  pensadores 
críticos. 
 
Tendo em conta o importante papel de FTP na agenda de desenvolvimento humano, os governos 
mundiais estão  renovando  seus esforços para posicionar esta especialidade  como a  chave que 
aumentará a sua produtividade e competitividade na economia global. 
 
 
 


