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INTRODUÇÃO AO CURSO
O CIF-OIT, em colaboração com Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) 

do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal, organiza este 

curso online dedicado aos representantes dos parceiros sociais para discutir e refletir 

sobre o seu papel no sistema de desenvolvimento de competências. O contributo dos 

parceiros sociais a nível nacional, sectorial e empresarial é fundamental para, assegurar 

a relevância e a qualidade dos programas de formação, minimizar os desajustes de 

competências, garantir uma melhor sustentabilidade das empresas, e assim promover 

maiores oportunidades de trabalho decente.

OBJETIVOS
O objetivo deste curso é fortalecer as capacidades dos atores governamentais, 

organizações de empregadores e trabalhadores, a fim de melhorar o envolvimento 

dos parceiros sociais nos sistemas de desenvolvimento de competências, adotando 

abordagens e instrumentos de sucesso comprovado para promover diferentes formas 

de envolvimento.

No final deste programa formativo, os participantes terão reforçado os seus 

conhecimentos técnicos para compreenderem melhor a importância da contribuição 

dos parceiros sociais para a qualidade, relevância e governança das políticas e 

programas de desenvolvimento de competências.

Destacando experiências internacionais de diálogo social bipartido a nível empresarial 

e sectorial, os participantes poderão identificar os fatores que contribuem para uma 

participação significativa e eficaz dos parceiros sociais no domínio do desenvolvimento 

de competências. Tutores e especialistas apoiarão os participantes na análise 

adequada dos desafios do envolvimento da sua própria organização, com o objetivo 

de impulsionar o seu envolvimento no sistema de desenvolvimento de competências.

CONTEÚDOS
• Módulo 1: Conceção e governança de políticas de desenvolvimento de 

competências e o papel dos parceiros sociais

• Módulo 2: Modelos de financiamento de sistemas de desenvolvimento de 

competências

• Módulo 3: Participação dos parceiros sociais ao longo do ciclo de formação

• Módulo 4: Diálogo social bipartido sobre competências a nível empresarial e 

sectorial.
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FORMATO E METODOLOGIA
Este curso online será implementado através da plataforma eCampus do CIF-

OIT numa modalidade assíncrona, oferecendo aos participantes a possibilidade 

seguir o seu percurso de aprendizagem ao seu próprio ritmo. Além disso, o curso 

oferece oportunidade para debates e discussões síncronas através de webinars 

com especialistas. Serão utilizados diferentes métodos para assegurar uma forte 

interatividade ao longo de todo o percurso de aprendizagem.

Cada módulo combina materiais eletrónicos, webinars e atividades de aprendizagem 

para ajudar os participantes a alcançar os objectivos da formação. Os módulos são 

abertos semanalmente. Embora se recomende aos participantes que completem as 

atividades de um módulo antes de iniciar o seguinte, o acesso aos módulos não é 

condicional ao desempenho prévio. 

Os participantes que completarem com sucesso todos os módulos receberão um 

Certificado de Participação oficial do CIF-OIT no final do curso. 

GRUPO-ALVO
Membros ou pessoal de organizações de empregadores ou de trabalhadores 

interessados na área de qualificação e formação profissional, como por exemplo:

• Representantes em conselhos sectoriais, autoridades nacionais de formação 

profissional, agências de qualificação ou instituições similares; 

• Empregadores ou trabalhadores que trabalham em estreita ligação com conselhos 

de administração dos centros de formação profissional;

• Gestores de recursos humanos e representantes sindicais envolvidos em acordos 

relacionados com desenvolvimento de competências

• Empregadores ou trabalhadores envolvidos na aprendizagem no local de trabalho.

LÍNGUA
O curso será completamente ministrado em Português.

INSCRIÇÃO
Para se inscrever, envie-nos o formulário eletrónico disponível em 

https://oarf2.itcilo.org/DSB/A9713329/pt

https://oarf2.itcilo.org/DSB/A9713329/pt
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