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   Tal como noutros países, os menos qualificados são também os que apresentam uma 

menor probabilidade de participar na educação e formação de adultos. Em linha com a 

média da UE, as pessoas em Portugal com níveis inferiores de educação e empregos que 

exigem níveis mais baixos de competências participam menos em educação e formação 

de adultos. 

É necessário inverter esta tendência! 

O Secretário de Estado Adjunto e da Educação, João Costa, em entrevista na revista do 

Cedefop “Skillset and Match”, reafirmou a importância da qualificação da população, e 

assegurou que é impossível pensar em construir uma Europa mais digital e verde se os 

jovens e adultos não forem devidamente qualificados.  

Para o Secretário de Estado Adjunto e da Educação a pandemia foi um acelerador das 

competências digitais e originou uma reconfiguração no mundo do trabalho. 

Teletrabalho e novos empregos criados na área digital obrigaram a reforçar e adquirir 

competências. A Qualificação é sobre inclusão e participação democrática. A 

revolução digital sofreu um desenvolvimento extremamente rápido devido à pandemia. 

Não formar estudantes e adultos nesta área implica que estes não tenham possibilidades 

de prosperar. 
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 QUALIFICA – Percursos… 

Do painel Leitura e 

Leitores, que faz parte 

do programa da 

conferência, diz-se 

“…quer enaltecer essa 

experiência histórica e 

fundadora única, em 

que superamos os 

limites do tempo e do 

espaço e vivenciamos 

outros mundos 

possíveis.” … 

Educação inclusiva é “não deixar ninguém para trás” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 Contacte-nos através do email 

  aemoita@centroqualifica.gov.pt 

Visite o nosso site            Siga-nos no      

https://centroqualificamoita.wixsite.com/centroqualifica 

 

 O Centro Qualifica do 

Agrupamento de Escolas da 

Moita participou, através da 

sua coordenadora, no Curso 

Europeu em mobilidade  

“Adult Survival Strategies 

for teaching low skilled 

and low qualified Adults”.  

Decorreu em Riga, na 

Letónia entre os dias 5 e 10 

de setembro. 

 

 

 

 

 

     CQ-AEMOITA 

     EM ERASMUS 
 

Consulte aqui o site do CQ-AEMOITA através da leitura do QR-Code 
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