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A ANEF realizou 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. Veja o comunicado final na íntegra no
documento enviado em anexo.

A ANEF chama a atenção dos seus associados para a Portaria 851/2010 referente ao
novo regime de certificação das entidades formadoras.
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ANEF REÚNE COM DEPUTADOS DO GRUPO
PARLAMENTAR DO PS
A Direcção da ANEF foi recebida em audiência pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, nas
pessoas do deputado Miguel Laranjeiro e da deputada Anabela Freitas.

Neste encontro, a Direcção teve oportunidade de expor aos senhores deputados as preocupações do
sector da formação profissional, nomeadamente nas opções estratégicas quem têm sido tomadas, bem
como nas que se perspectivam no futuro próximo.

Assim, a ANEF apresentou as seguintes questões:

Clarificação do estatuto das entidades formadoras
A concorrência desleal no sector
A drástica diminuição de projectos co-financiados aprovados às entidades formadoras
Implementação do cheque-formação, um dos principais tópicos do Acordo para a Reforma da
Formação Profissional, assinado pelo Governo em 2007
Cumprimento efectivo das 35 horas anuais de formação previstas no Código do Trabalho
Houve ainda oportunidade para apresentar as críticas da ANEF relativamente ao novo sistema de
certificação das entidades formadoras, regulamentado pela Portaria nº 851/2010, o qual contém
diversos aspectos que, no entender da ANEF, desregulam o sector e prejudicam gravemente as
entidades formadoras.

Este contacto veio na sequência do périplo que a Direcção da ANEF tem feito junto dos grupos
parlamentares dos diversos partidos, tendo sido já recebida pelo PSD e pelo PS.

A ANEF aguarda que os restantes grupos parlamentares agendem datas para a marcação das
audiências.
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