
INTERNATIONAL CENTRE FOR CAREER DEVELOPMENT AND PUBLIC POLICY 
CENTRO INTERNACIONAL PARA A ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E POLÍTICAS PÚBLICAS

FORTALECENDO POLÍTICAS PARA O APRENDIZADO, O TRABALHO E A 
INCLUSÃO SOCIAL

PRIMEIROS PASSOS

O Centro  foi  criado  em  2004  com  o  objetivo  de  aprimorar  políticas  de 
orientação profissional no mundo inteiro dentro dos campos da educação, do 
emprego e da inclusão social através da disponibilização do conhecimento e 
expertise  internacionais  para  formuladores  de  políticas  públicas, 
pesquisadores e profissionais da área de desenvolvimento profissional.

O Centro surgiu de uma preocupação de organismos internacionais como a 
OECD,  o  Banco Mundial,  a  Comissão Europeia;  de  associações 
internacionais  de  profissionais  como  a  IAEVG;  e  de  diversos  países 
individuais.  Uma  preocupação  de  que  as  relações  entre  serviços  de 
orientação  e  desenvolvimento  profissionais  e  políticas  para  educação, 
formação,  emprego  e  inclusão  social  eram  fracas  e  precisavam  ser 
fortalecidas em vários países e regiões ao redor do mundo.  A criação do 
Centro como um foco internacional para o compartilhamento dos melhores 
conhecimentos, expertise e práticas internacionais na área foi vista como um 
meio de optimizar os recursos disponíveis internacionalmente.

ACTIVIDADES E BENEFICIÁRIOS

As principais actividades do Centro, até o momento, foram:

• Fornecer informações e auxílio no desenvolvimento e melhora de políticas 
públicas  nacionais  e  regionais  e  sistemas  para  serviços  de  orientação  e 
desenvolvimento  profissional  nos  campos  da  educação,  treinamento, 
emprego e inclusão social

• Desenvolver um banco internacional de conhecimento em políticas públicas e 
sistemas para serviços de orientação escolar e profissional ao longo da vida

• Disponibilizar esse conhecimento internacionalmente
• Criar  parcerias  e  fortalecer  o  contacto  entre  formuladores  de  políticas 

públicas, pesquisadores e peritos da área
• Incentivar  e  auxiliar  a  organização  de  simpósios  internacionais  (Austrália 

2006, Reino Unido 2007) e conferências da Presidência da União Europeia 
(Finlândia 2006) sobre orientação profissional e políticas públicas

Os beneficiados por essas actividades foram:

• Ministérios e entidades públicas locais nas áreas de Educação e Emprego de 



países como Alemanha, Austrália, Bulgária, Dinamarca, Eslovénia, Espanha, 
França,  Grécia,  Itália,  Lituânia,  Malta,  Noruega,  Países Baixos,  Polónia, 
Reino Unido,  Roménia,  Turquia,  países  do  Sudeste  Europeu  /  Balcãs,  e 
países do Oriente Médio e África,

• Instituições  internacionais  como  a  Comissão Europeia,  a  Organização 
Mundial do Trabalho, a  European Training Foundation e o  European Centre 
for the Development of Vocational Training 

• Redes  internacionais  como  por  exemplo  o Expert  Group  on  Lifelong 
Guidance da Comissão Europeia, a emergente European Policy Network for 
Lifelong  Guidance,  a  rede  Euroguidance,  e  a European  Union  Learning 
Regions

• Instituições e mecanismos de coordenação de políticas públicas e sistemas 
nacionais como o National Forum for Guidance (Irlanda) e o CINOP (Países 
Baixos)

• Institutos  e  agências  nacionais  como  o  National  Centre  for  Guidance  in 
Education  (Irlanda),  a  Association  Nationale  pour  la  Formation 
Professionnelle des Adultes (França),  o  Instituto de Orientação Profissional 
(Portugal), ou ainda o Institute for Adult Education (DIE) (Alemanha)

• Associações  nacionais de profissionais da área, como o Institute of Career  
Guidance (Reino Unido), National Association for Educational and Vocational  
Guidance  of  Adults  (Reino Unido)  Australia  Careers  Service,  Australian 
Association of Career Counsellors, Career Education Association of Victoria 
(Austrália)  

• Parcerias em projetos de orientação financiados pela União Europeia como 
por  exemplo  a  Rede  Europeia  de  Fórums  Nacionais  de  Orientação 
Profissional

OS TÓPICOS

Dentre as questões de política pública que o Centro tratou, estão:

• O  desenvolvimento  de  políticas  públicas  e  sistemas  nacionais,  incluindo 
mecanismos para orientação escolar e profissional ao longo da vida

• O desenvolvimento da política Europeia de orientação escolar e profissional 
ao longo da vida

• O desenvolvimento de ferramentas comuns de referência Europeias para a 
orientação profissional ao longo da vida

• Revisões de políticas públicas nacionais na área de orientação profissional 
(por exemplo Croácia e França)

Alguns dos temas tratados incluem:

• Orientação no próprio local de trabalho
• Treinamento em orientação profissional e vocacional
• A posição central do usuário na orientação profissional ao longo de sua vida
• Qualificações e treinamento dos profissionais da área de orientação
• Garantir um serviço de qualidade em orientação profissional ao longo da vida
• Aumentar o acesso aos serviços de orientação profissional ao longo da vida
• Desenvolvimento de competências na gestão de carreiras
• Orientação no ensino superior



• Pais e orientação dos jovens
• Desenvolver um banco de evidências para a formulação de políticas públicas

COMPARTILHAMENTO DO CONHECIMENTO

O Centro usa os seguintes meios para a divulgação das melhores práticas, 
conhecimentos e expertise na área

• website: www.iccdpp.org
• Policy Points – o newsletter do Centro
• Publicações em revistas profissionais
• Apresentações em grupo, painéis de discussões, workshops, debates
• Reuniões individuais, telefone, e-mails

FINANCIAMENTO

O Centro recebe apoio e é financiado pelas seguintes instituições

Department for Education, Science and Training, Austrália
Department of Education and Science, Irlanda
Careers Scotland HIE, Reino Unido
New Zealand Careers Services, Nova Zelândia
National Career Development Association, EUA

OS PRÓXIMOS PASSOS

Enquanto cresce,  a visão do Centro é de liderar  e desenvolver uma rede 
global e multilingue de aprendizado dedicada a aprimorar políticas públicas, 
sistemas e práticas para a orientação profissional e de projectos de vida. O 
Centro vai promover e apoiar a criação de focos nacionais para a colecta e 
partilha de relatórios de políticas públicas e pesquisas relevantes na área e a 
apresentação desses, de acordo com um protocolo estabelecido, para uma 
plateia internacional. O Centro vai iniciar esse processo e seu website vai agir 
como um portal internacional para esses recursos.

VOSSO PAPEL

Você pode apoiar essa visão...

Você está convidado a participar:

Divulgando pesquisas e relatórios 
- em nosso website, www.iccdpp.orgou enviando um e-mail para 

jmc@iccdpp.org nos autorizando a divulgar seus trabalhos

Compartilhando ideias
- em fóruns online ou através de blogs hospedados no website do ICCDPP

mailto:jmc@iccdpp.org
http://www.iccdpp.org/
http://www.iccdpp.org/


Financiando o Centro e suas actividades
- através do ICCDPP para fornecer apoio internacional, criar um banco de 

conhecimento internacional e aumentar seus contactos em diversas áreas

Participando de grupos e projectos internacionais
- apoiando e usando o ICCDPP como um meio para colaborar com outros 

países e peritos internacionais que tratem de temas de seu interesse

CONTACTO
Dr John McCarthy, Director
ICCDPP
16 Rue Brackenhoffer
67100 Strasbourg
França

tel. 0033388611329
e-mail: jmc@iccdpp.org
website: www.iccdpp.org

http://www.iccdpp.org/
mailto:jmc@iccdpp.org

