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A educação nacional
e a formação 
profissional  
em Franca



A Educação Nacional e a formação
profissional em França

A educação e a formação ao longo de toda a vida constituem uma prioridade dos 
Estados-membros da União Europeia. O Conselho Europeu de Lisboa, em Março de 
2000, afirmou que a Europa deve dotar-se com a “economia do conhecimento mais 
concorrencial e mais dinâmica do mundo”.
A França fez evoluir o respetivo sistema de formação e certificação profissionais nessa 
perspectiva europeia.

Os diplomas profissionais da educação nacional, classificados em cinco níveis, validam 
competências e conhecimentos que podem ser adquiridos por três vias.

A formação profissional inicial: segue-se à formação geral e prepara os jovens 
para se inserirem num emprego qualificado, de operário a engenheiro.

A formação profissional contínua: dirige-se a todas as categorias de adultos 
activos, empregados, à procura de emprego, funcionários, trabalhadores indepen-
dentes e chefes de empresa. Permite-lhes reforçar ou adquirir um nível de qualificação 
reconhecido.

A validação das aquisições da experiência (VAE): permite obter uma certifica-
ção profissional através do reconhecimento das competências e dos conhecimentos  
adquiridos durante o exercício de uma actividade, remunerada ou não.

Estas diferentes vias permitem responder às necessidades dos diferentes públicos 
à procura de qualificação, independente da sua idade, nível escolar ou experiência.
Tornam possível uma verdadeira formação durante toda a vida.
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Os actores da formação profissional
durante toda a vida

Em França, a formação profissional está sujeita às competências partilhadas entre o 
Estado, as regiões e os meios profissionais.

O ESTADO
Os ministérios competentes em matéria de formação profissional inicial e contínua 
são, principalmente, os que têm a cargo a Educação Nacional, o Ensino Superior e o 
Emprego.

Por seu turno, o ministério da Educação Nacional é responsável pela formação 
profissional inicial no ensino secundário. Neste quadro, assegura várias missões 
que lhe foram confiadas pela lei:
–  elabora os referenciais dos diplomas profissionais, em colaboração com os meios 

profissionais;
– define os regulamentos de exame;
– emite os diplomas;
– proporciona formações variadas a alunos e aprendizes;
– recruta, forma e remunera os docentes;
– controla a qualidade das formações;
– presta conta dos resultados e dos meios utilizados.

A Educação Nacional intervém na formação contínua dos adultos por intermédio dos 
estabelecimentos escolares públicos que podem agrupar-se e mutualizar os respetivos 
recursos para proporem uma oferta de formação diversificada aos adultos.

AS REGIÕES
As vinte e seis regiões francesas são colectividades territoriais dirigidas por eleitos. 
São competentes para o planeamento e a colocação em coerência das formações 
profissionais. Neste quadro, definem as respectivas políticas em função das suas 
prioridades económicas e sociais, em concertação com o Estado e os parceiros sociais. 
Assim, estabelecem o contrato de plano regional de desenvolvimento das formações 
profissionais que define, a médio prazo e no respectivo território, um programa coerente 
de desenvolvimento das fileiras de formação para os jovens e os adultos.
Também financiam determinados dispositivos em direção desses públicos, em confor-
midade com as suas prioridades.
Asseguram a construção, a manutenção e o equipamento dos liceus, assim como o 
financiamento dos transportes escolares.
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OS MEIOS PROFISSIONAIS
São sistematicamente associados à colocação em prática das formações profissionais. 
Assim,
– contribuem para a elaboração dos diplomas;
– participam nos júris de exames;
– acolhem e formam os jovens nas empresas:
–  participam no financiamento das formações iniciais tecnológicas e profissionais 

através do pagamento de um imposto designado por “taxa de aprendizagem”.

Os meios profissionais também intervêm no quadro do sistema de formação profis-
sional contínua. Com efeito, este sistema assenta na obrigação, para as empresas, de 
participarem no financiamento da formação contínua dos trabalhadores e no direito 
destes de se formarem durante o respetivo tempo de trabalho.
Além disso, os parceiros sociais, sindicatos representativos dos trabalhadores e das 
entidades patronais, participam na definição dos objectivos e das prioridades da  
formação profissional contínua dos trabalhadores.
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Os diplomas profissionais
da Educação Nacional

Em França, os diplomas profissionais têm um valor nacional.
Estão classificados por nível, desde o nível V (primeiro nível de qualificação) até ao 
nível I, correspondente às qualificações mais elevadas. 

Classificação  Nivel de formação Equivalente Níveis
francesa  classificação do Quadro  
  internacional europeu 
  CITE (2) das 
   certificações

Nivel V diploma de segundo ciclo curto profissional,  3 c 3
 tal como o certificado de aptidão profissional - CAP  

Nivel IV  diploma de tipo secundário profissional  3 4

Nivel III  diploma de tipo secundário + 2, tal como  5 b 5
 diploma de técnico superior (BTS)    
 ou o diploma universitário de tecnologia   
 (DUT) (1)  

Nivel II  diploma de tipo licenciatura,  6 6
 tal como a licença profissional (1)  

Nivel I diploma de tipo master 6 7 et 8
 (tal como diploma de engenheiro) e doutoramento (1)  

Os diplomas passados pelo Ministério da Educação Nacional situam-se aos níveis V e 
IV da classificação francesa. São registrados no repertório nacional das certificações 
profissionais.
Estes diplomas contam cerca de 450 especialidades que correspondem a diferentes 
profissões ou domínios de atividade.
São elaborados e regularmente renovados em concertação com os meios profissionais 
no quadro de instâncias nacionais designadas por “comissões profissionais consultivas”.
Todos exigem a aquisição de competências e conhecimentos profissionais, mas  
também gerais.

PRINCIPAIS DIPLOMAS
O certificado de aptidão profissional (CAP)
O certificado de aptidão profissional é o mais antigo diploma profissional, criado 
em 1911.
Atesta um primeiro nível de qualificação: confere, ao respectivo titular, uma qualifi-
cação de operário ou de empregado qualificado.
Orientado para a aquisição de um know-how prático, permite uma inserção profis-
sional imediata.
O CAP conta mais de 200 especialidades para as profissões do artesanato, da produção 
e dos serviços.

(1) Estes diplomas são emitidos pelo Ministério da Educação Superior e da Pesquisa
(2)  Classificação Internacional Tipo de Ensinos (CITE) criada pela UNESCO, que, em versão original se designa por:   

“International Standard Classification of Education” (ISCED)
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Como formação profissional inicial, é preparado em dois anos depois da última classe 
de colégio.
A finalidade principal deste diploma é o ingresso na vida activa. Mas também permite 
a continuação dos estudos para adquirir um diploma do ensino secundário profissional.

O diploma de ensino secundário profissional
Atesta a aptidão do respectivo titular a exercer uma actividade profissional altamente 
qualificada.
O diploma do ensino secundário profissional oferece 70 especialidades em sectores 
muito variados (comércio, serviços, restauração, manutenção, secretariado, contabili-
dade, construção civil, agricultura, etc.) e muito especializados (relojoaria, ourivesaria, 
moda, etc.).
Como formação profissional inicial, este diploma é preparado em três anos depois 
da última classe de colégio, ou em dois anos depois de um certificado de aptidão 
profissional. A finalidade principal do diploma do ensino secundário profissional é o 
ingresso na vida activa. Mas, como qualquer diploma do ensino secundário em França, 
dá o direito de prosseguir estudos no ensino superior. 
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As diferentes vias de acesso aos diplomas
profissionais da Educação Nacional

A FORMAÇÃO PROFISSIONAL INICIAL
As vias de formação depois do colégio
Em França, a escolaridade é obrigatória dos seis aos dezasseis anos.
Dos seis aos onze anos, os jovens frequentam a escola elementar. Em seguida, entram 
no colégio para quatro anos de ensino.

No termo do colégio, os alunos podem orientar-se para duas vias:
–  a via geral e tecnológica: os alunos preparam, no liceu, o exame do diploma de 

ensino secundário geral ou tecnológico. Esta via visa o prosseguimento de estudos 
no ensino superior;

–  a via profissional: os alunos preparam, em dois anos, um certificado de aptidão 
profissional que permite entrar no mundo do trabalho ou prosseguir estudos tendo 
em vista um diploma de ensino secundário profissional, ou o mesmo diploma em 
três anos que permite, também, entrar no mundo do trabalho e prosseguir estudos. 
Os jovens podem preparar esses diplomas quer no liceu profissional, quer no âmbito 
de um contrato de aprendizagem.

Depois do colégio

Via profissional

Ensino Sec. 
geral 

+ 
12º ano

11º ano 11º ano

10º ano Primeiro ano

11º ano

Ensino Sec. 
tecnológico 

+ 
12º ano

Ensino Sec. 
profissional 

+ 
12º ano

Inserção profissionalEnsino superior

10º ano 

CAP 
Segundo ano

Via geral e via 
tecnológica
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Em 2008-2009 37 % dos alunos de colégio orientaram-se para a via 
profissional.

700 000 estudantes dos liceus profissionais e 300 000 aprendizes 
(sob tutela da Educação Nacional e para o nível secundário)
em 1 700 liceus profissionais (públicos e privados sob contrato 
com o Estado) e 1 500 centros de formação de aprendizes

Continuação dos estudos:
37 % dos jovens diplomados do ensino secundário profissional 
prosseguem os respectivos estudos na educação superior,  
principalmente para obterem um diploma de técnico superior 
(Brevet de Technicien Supérieur - BTS) em dois anos. Este diploma 
atesta a aptidão a exercer uma atividade profissional no âmbito  
do enquadramento intermédio.

Fonte: direção da avaliação, da prospectiva e do desempenho,  
Ministério da Educação Nacional
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A organização dos ensinos no liceu profissional
No liceu profissional, a preparação dos diplomas compreende ensinos gerais, ensinos 
profissionais teóricos e práticos, atividades de projecto e períodos de formação em 
meio profissional:

–  os ensinos gerais agrupam as letras, a história-geografia, as matemáticas, as 
ciências físicas, uma (ou duas) língua(s) viva(s), as artes aplicadas, a educação física 
e desportiva e um ensino de «prevenção, saúde, ambiente»;

–  os ensinos profissionais teóricos e práticos permitem adquirir as competências e os 
conhecimentos específicos a cada certificado de aptidão profissional ou diploma do 
ensino secundário profissional;

–  as atividades de projecto visam, através de uma realização concreta em ligação com 
os ensinos gerais ou profissionais, o desenvolvimento de capacidades relativas à 
tomada de responsabilidade dentro de uma equipa, à organização e à gestão do 
tempo e à criatividade;

–  os períodos de formação em meio profissional são obrigatórios e são tidos em conta 
para a passagem do diploma. A duração varia consoante a finalidade do diploma e 
a especialidade (de 12 a 22 semanas).

Relativamente ao certificado de aptidão profissional, a formação compreende 2 300 
horas, ao longo de dois anos, 420 a 560 horas das quais são dedicadas ao período de 
formação em meio profissional (12 a 16 semanas).
Relativamente ao diploma do ensino secundário profissional, a formação compreende 
3 400 a 3 500 horas, ao longo de três anos, 770 horas das quais são dedicadas ao 
período de formação em meio profissional (22 semanas).

A partir do início do ano escolar de 2009, existe um dispositivo de acompanhamento 
personalizado dos alunos durante o ciclo de três anos que leva ao diploma do ensino 
secundário profissional.
Esse acompanhamento é assegurado pelos docentes e dirige-se aos alunos que pre-
cisam de uma ajuda individualizada, desejam trabalhar sobre o respetivo projecto 
profissional, como, por exemplo, prosseguir estudos superiores ou mudar de orientação.
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A formação pela aprendizagem
A aprendizagem associa uma formação num empregador com os ensinamentos  
ministrados num centro de formação de aprendizes (CFA) durante o tempo de trabalho. 
Como titular de um contrato de trabalho específico, o aprendiz recebe um salário, 
inclusive quanto está no centro de formação. Deve ter entre 16 e 25 anos.

O aprendiz passa 60 a 75 % do seu tempo na empresa. É colocado sob a responsabili-
dade de um mestre de aprendizagem que lhe transmite os respectivos conhecimentos 
e know-how e lhe confia actividades de produção.

O horário de formação em CFA é de, pelo menos, 800 horas para a preparação do 
Certificado de Aptidão Profissional em dois anos, e de, pelo menos, 1 850 horas para a 
preparação do diploma do ensino secundário profissional em três anos. A organização 
dos ensinos é efectuada pelos CFA’s. Dois terços da formação são dedicados ao ensino 
geral e tecnológico. O terço restante destina-se ao ensino prático.

A pedagogia da alternância, posta em prática na aprendizagem, caracteriza-se pela 
prioridade dada à formação na empresa: os formadores de CFA’s apoiam-se nas  
experiências vividas na empresa.

Abertura internacional e mobilidade
Para abrir os estudantes do liceu e os aprendizes para a Europa e para o mundo,  
é possível um amplo leque de actividades: formações no estrangeiro, 
intercâmbios, viagens, estágios, relações com empresas estrangeiras.
Essas actividades podem apoiar-se sobre diversos parceiros, inscrever-se num 
programa europeu, num programa bilateral ou num projecto específico. Além 
disso, a Educação Nacional criou um dispositivo específico para favorecer  
a abertura europeia e internacional dos estabelecimentos escolares franceses 
do segundo grau: as secções europeias. Nos liceus profissionais, e para além  
de um ensino linguístico reforçado, estas favorecem os estágios e os períodos  
de formação em empresa no estrangeiro. O Europass mobilidade atesta  
o percurso europeu de formação.
Além disso, o ensino, em língua estrangeira, de disciplinas profissionais  
é privilegiado. 

Os liceus das profissões
A designação “liceu das profissões” é atribuída aos estabelecimentos que 
propõem uma oferta de formações e de diplomas construída em torno de um 
conjunto coerente de profissões (por exemplo, um liceu das profissões do  
automóvel).
Assim, os liceus das profissões permitem uma melhor visibilidade sobre as fileiras 
e sustentam a continuação de estudos. Constituem uma via de excelência que 
pode levar até ao nível da licença profissional, e favorecem as passarelas entre 
as diferentes vias de formação e entre o liceu profissional, a aprendizagem  
e a formação contínua.
O liceu das profissões desenvolve relações estreitas com o mundo profissional, 
as colectividades territoriais e o ensino superior.
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A FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTÍNUA
Os empregados e as pessoas à procura de emprego podem preparar todos os diplomas 
profissionais no quadro da formação profissional contínua.

Entre os organismos que podem propor uma formação, constam os agrupamentos de 
estabelecimentos (Greta) da Educação Nacional. Os Greta são constituídos por 
estabelecimentos escolares públicos (colégios, liceus do ensino geral, tecnológico ou 
profissional):
– que se agrupam em função da respectiva proximidade geográfica;
– que mutualizam as respectivas competências;
– que formam uma das maiores redes de formação de adultos.

Presentes em todas as regiões, os 211 Greta, com 6 500 estabelecimentos, formam 
anualmente cerca de 450 000 adultos. Estes podem ser empregados, funcionários,  
pessoas à procura de emprego, jovens, seniores, etc.

Os Greta podem:
–  propor formações gerais, formações em línguas, formações de actualização de conhe-

cimentos, formações profissionais;
–  preparar para a obtenção de diplomas profissionais (certificado de aptidão profissional, 

diploma do ensino secundário profissional, diploma de técnico superior);
–  adaptar a duração e o conteúdo das formações em função das necessidades e dos 

objetivos de cada um: o trabalhador ou a pessoa à procura de emprego pode construir 
o seu próprio percurso e escaloná-lo no tempo;

–  propor serviços tais como o balanço de competências, o acompanhamento na vali-
dação dos conhecimentos adquiridos com a experiência ou a ajuda à procura de uma 
orientação. 

Os organismos de formação contínua, quer sejam públicos ou privados, 
intervêm todos num mercado concorrencial.
Os agrupamentos de estabelecimentos públicos locais de ensino (Greta) do Minis-
tério da Educação Nacional e os estabelecimentos ligados ao Ensino Superior, ao 
Emprego, à Agricultura, à Saúde, etc., pertencem ao sector público. As câmaras 
de comércio e indústria, as câmaras profissionais e as câmaras de agricultura 
constituem importantes prestadoras de serviços do sector para-público. 
Dependem do sector privado, as empresas privadas de formação, as associações 
e os consultores independentes.
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A VALIDAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DA EXPERIÊNCIA (VAE)
Desde 1992, foi estabelecido um dispositivo de validação das aquisições profissionais 
em França.
Em 2002, este dispositivo foi reforçado para se tornar na validação das aquisições da 
experiência (VAE). A VAE é, tal como a formação inicial tradicional, a aprendizagem 
e a formação contínua, uma via de acesso aos diplomas.
O dispositivo VAE permite a obtenção, total ou parcial, de um diploma profissional 
através do reconhecimento de competências e dos conhecimentos adquiridos no 
quadro de uma experiência profissional. 

Essa experiência, em ligação com o diploma visado, deve ser de, pelo menos, três 
anos. Pode estar ligada a uma actividade dependente, não dependente (comerciante, 
colaborador de comerciante, profissão liberal, agricultor, artesão, etc.) e/ou benévola 
(sindical, associativa). A VAE dá acesso aos diplomas e certificados registados no 
repertório nacional das certificações profissionais.
Qualquer pessoa, independentemente da sua idade, nacionalidade, estatuto e nível 
de formação pode empreender uma iniciativa de VAE e pode, além disso, beneficiar 
de um acompanhamento. Trata-se de um direito individual.
O processo de validação das aquisições assenta na entrega de um dossier e na even-
tual passagem de uma entrevista com o júri do diploma em questão, o qual decidirá 
atribuir a totalidade ou parte do diploma escolhido.
Assim, aqueles que não puderam frequentar um percurso académico de preparação 
para um diploma podem ter acesso a uma certificação oficial da respectiva aquisição 
de conhecimentos que tem um real valor de troca no mercado de trabalho.
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Em 2008, 22 000 candidatos à obtenção de um diploma do 
ensino profissional ou tecnológico da Educação Nacional, 
através da VAE, viram os respectivos processos examinados 
por um júri. 14 000 candidatos obtiveram um diploma completo, 
ou seja 64 %.
34 % obtiveram um BTS, 22 % um CAP e 18 % um diploma do 
ensino secundário profissional.
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