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Jantar-debate no próximo mês
de Outubro
A ANEF propôs-se organizar um Jantar-Debate intitulado:
“ANÁLISE DO NOVO SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO
DAS ENTIDADES FORMADORAS –Portaria 851/2010”Discussão de eventuais contributos da ANEF para melhoria do
novo sistema de certificação.

Assim sendo, a ANEF convoca todos os seus associados a
participar no Jantar –Debate, que terá lugar dia 13 de Outubro
pelas 20.00 horas nas sede da ANJE, Casa do Farol, Rua Paulo
da Gama 4169-006 Porto, o preço do jantar será de 24 euros.
Por favor confirmar até dia 27 de setembro para geral@anef.pt
ou susanaezequiel@anef.pt
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ANEF REÚNE COM DEPUTADA DO GRUPO
PARLAMENTAR DO PSD
A Direcção da ANEF foi recebida em audiência pelo grupo parlamentar do Partido Social Democrata (PSD), na
pessoa da Sra. Deputada Mercês Borges, no dia 9 de Julho.
Como se recordarão, já na anterior legislatura a Direcção da ANEF tinha reunido com alguns dos partidos
representados na Assembleia da República.
Este encontro serviu para o reforço dos laços institucionais com o orgão da República responsável pela produção
das principais leis, pois grande parte das pretensões e aspirações do sector da formação profissional passa por um
correcto enquadramente legislativo desta actividade.
Assim, a Direcção da ANEF teve oportunidade de expor alguns dos temas que fazem parte do seu plano estratégico
para o sector, bem como de outras preocupações da nossa actividade, tais como:
- Actual situação da formação do POPH, devido ao corte brutal que tem havido nos projectos de candidaturas
apresentados pelas entidades formadoras
- Clarificação das normas e procedimentos de execução dos projectos em curso, dada a discrepância de critérios e a
prepotência de avaliação nas auditorias, muitas vezes fazendo cortes elevadíssimos em despesas comprovadas e
previstas em sede de candidatura.
- Definição do estatuto das entidades formadoras, e reconhecimento destas como sendo as únicas com capacidade
técnica. pedagógica e legal para o exercício da actividade e emissão de certificados de formação profissional,
credibilizando-se assim o próprio conceito e sistema de Acreditação
- Implementação do cheque-formação, tal como previsto e divulgado pelo Governo desde 2007
- Reforma do sistema de Acreditação, de modo a criar-se um verdadeiro sector económico da formação profissional,
com entidades formadoras profissionalizadas, ao invés do que acontece actualmente, empresas e organizações de
qualquer ramo de actividade podem ser Acreditadas como entidade formadoras, como se a formação fosse
uma actividade básica sem necessidade de qualquer especialização (até o transporte de mercadorias, a mediação
de seguros, a mediação imobiliária, como exemplo de actividades bem menos complexas, estão limitadas a
empresas especializadas apenas e só nessa actividade)
- Tomada de medidas contra a concorrência desleal que grassa no sector, precisamente pela razão de ser uma
actividade aberta a qualquer tipo de empresa, organização ou mesmo profissionais individuais.
- Cumprimento efectivo da obrigatoriedade das 35 horas de formação previstas no Código do Trabalho
- Distinção entre ensino profissional e formação profissional. A promiscuidade entre estes dois conceitos é
porventura a principal razão para que os fundos para formação profissional do POPH estejam a ser
esmagadoramente alocados às escolas secundárias e escolas profissionais, deixando as entidades formadoras
quase sem projectos.
A reunião decorreu num ambiente de grande cordialidade e interesse pelos pontos de vista da ANEF, tendo a Sr.
Deputada Mercês Borges assumido o compromisso de levar ao conhecimento do seu grupo parlamentar a realidade
do sector da formação profissional, bem como dar continuidade aos contactos instituicionais com a ANEF.
A Direcção da ANEF conta ser recebida pelos restantes grupos parlamentares logo após as férias da Assembleia da
República.
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