
Formação
para 900
licenciados
sem emprego

Protocolo
Natãlia Vilarinho

No final de Setembro deste ano exis-
tiam mais de 100 mil desemprega-
dos com formação superior inscritos
em centros do Instituto do Emprego
e Formação Profissional (lEFP). Des-

tes, um universo de 900 terá acesso
a um programa de formação orien-
tada para o mercado de trabalho.
O objectivo da medida Vida Activa
é reforçar a empregabilidade e ade-

quar competências.
Na assinatura do protocolo de

colaboração com 10 instituições
do ensino superior, o ministro da
Solidariedade, Emprego e Segu-
rança Social, Mota Soares, afirmou
que esta será a "primeira de muitas
demonstrações da articulação" en-
tre o lEFP e o ensino superior. Este
acordo destinado a desempregados
com formação superior visa prepa-
rar e qualificar profissionalmente
aqueles que, no entender do vice-

presidente do conselho directivo
no lEFP, Félix Esménio, têm uma
"fraca empregabilidade" e neces-
sitam de uma "formação orienta-
da para o mercado de trabalho".

O acordo de cooperação, realiza-
do entre o lEFP e as universidades
do Minho, Porto (Business School),
Beira Interior, Aveiro, Évora, Algar-
ve, Coimbra (Psicologia, Ciências da

Educação e Economia), ISCTE e Ins-
tituto Superior Técnico, tem como
objectivo a promoção da integração
no mercado de trabalho e a atribui-
ção de competências que reforcem
a empregabilidade, não esquecendo
a criação do próprio emprego.

Os 900 desempregados com for-

mação superior que sejam abrangi-
dos por este programa de parceria
frequentarão acções de formação
com carga horária de 100 a 120 horas

que poderão ser complementadas
com uma experiência de trabalho
em contexto empresarial por um pe-
ríodo de três a seis meses. A acção
promoverá a aquisição de competên-
cias técnicas em gestão e empreen-
dedorismo com vista a um "rápido
regresso à vida activa", refere o texto
do acordo de cooperação lido na ses-

são de assinatura do protocolo.
Para o presidente do Instituto Su-

perior Técnico, Arlindo Oliveira, os
titulares de graus de ensino superior
demonstram por vezes ter "compe-
tências desajustadas" face ao meio
laborai. Por isso, considera neces-
sário proporcionar a aquisição de
"ferramentas que proporcionem um
rápido acesso ao emprego".


