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Associação Nacional de Entidades Formadoras 

A Direcção da ANEF foi recebida pela Sub-Directora Geral da 
DGERT, Dra. Conceição Afonso.  

Presidente da ANEF em 
entrevista à Revista Pais Positivo 
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Na sequência do trabalho de apresentação institucional e divulgação da ANEF, 
a Direcção da Associação foi recebida em audiência pela DGERT, na pessoa 
da Sub-Directora Geral, Dra. Conceição Afonso. 

Neste encontro, a Direcção da ANEF teve oportunidade  de entregar o 
documento de trabalho "Para uma estruturação do mercado da Formação 
Profissional", o qual tem sido divulgado junto dos nossos associados.  

Este documento  contém as principais reivindicações da ANEF relativamente ao 
sector da formação profissional, conducentes à estruturação e consolidação de 
um verdadeiro mercado da formação profissional. 

As pretensões da ANEF foram bem recebidas, até porque, em boa parte, elas 
vão ao encontro das políticas a implementar pela DGERT, e conjugam-se para 
o objectivo comum de dotar o país de um mercado de formação profissional que 
possibilite uma oferta de qualidade que supra as necessidades dos 
profissionais, empresas e particulares no que concerne a formação profissional 
de activos. 

A ANEF e a DGERT acordaram, na sequência deste encontro, manter 
contactos regulares para análise e discussão das temáticas do sector da 
formação profissional, em especial aquelas que tenham a ver com o âmbito de 
actuação da própria DGERT junto do sector. 

ANEF REÚNE COM DGERT 
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A ANEF tem o prazer de informar que contamos com mais 
associados , a  Computerform em Lisboa www.computerform.pt e a 
Escola Tecnológica de Sicó em Avelar  sico@etpsico.pt. 

Sendo a ANEF uma associação de empregadores, que pretende 
congregar as entidades formadoras, apelamos às entidades 
formadoras que se juntem, para definirem e defenderem a sua 
actividade. 

Neste sentido, é inevitável a discussão de questões como a 
formação profissional no código do trabalho, a desagregação do 
paradigma da dupla certificação,um novo paradigma para o 
mercado da formação, a certificação, a igualdade nas condições 
de mercado, o enquadramento legislativo, entre outras.  
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A ANEF chama a atenção dos seus 
associados para: “ O DL 324/2009 
de 29 de Dezembro, apresenta um 
Regime transitório de Apoio a 
Desempregados que reduz para 
365 dias ( era de 450 dias) o prazo 
para atribuição do subsidio de 
desemprego de trabalhador por 
conta de outrem, com o 
correspondente registo de 
remunerações por um período de 
24 meses imediatamente anterior à 
data do desemprego, e que será 
para aplicação aos casos que 
sejam apresentados ( ou estejam 
para decisão) em 2010.” 
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