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A formação profissional e académica na Suíça

Bildungswege

Bildungswege
Höhere
Fachprüfung

Direkter Zugang

Höhere
Fachschule

Fachhochschule

Pädagogische
Hochschule

Zusatzqualifikation / Passerelle

Universität + ETH

Berufsprüfung

Tertiärstufe

EFZ = Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis
EBA = Eidgenössisches Berufsattest
BM = Berufsmatura

Decisivos para a escolha duma formação são os interesses, as aptidões assim como
a capacidade pessoal de realização. É importante que a escolha da formação não se
oriente pelo prestígio de uma profissão ou pelo mercado de trabalho.

EFZ

EFZ mit BM

3

Fähigkeitszeugnis
3 / 4 Jahre

Fähigkeitszeugnis
mit Berufsmatura
(lehr- oder
schulbegleitend)
3 / 4 Jahre

Berufliche Grundbildung

9
8
7

Fachmittelschulausweis
Fachmittelschule

Orientierungsschule OS
Niveau B

6
5

Niveau A

3
2

2.

Untergymnasium

20% dos jovens na Suíça escolhem a formação académica (escola de acesso à
universidade = Gymnasium) e concluem a chamada Matura. 70% decidem-se
por uma das mais de 200 diferentes aprendizagens profissionais com exame
reconhecido a nível nacional (EBA ou EFZ).
As ofertas-ponte (Brückenangebot) estão abertas aos jovens que ainda não
encontraram acesso a uma aprendizagem profissional (Berufslehre), apesar do seu
esforço na escolha profissional e na procura de um lugar de aprendizagem.
O sistema de formação é bastante permeável. Se, por exemplo, se começou com
uma aprendizagem profissional pode-se mais tarde estudar numa escola
universitária profissional depois de ter obtido o exame de maturidade profissional
(Berufsmatura) ou até numa universidade depois de se ter sido aprovado num
exame complementar (Ergänzungsprüfung).
Para cada formação e cada campo profissional são oferecidas formações complementares ou reciclagens profissionais. A seguinte máxima é válida: Não há conclusão
sem continuação. Estudos ou cursos oficiais reconhecidos abrem o caminho para a
formação complementar e para uma posterior mudança de profissão.
Em muitos campos profissionais são procuradas pessoas de maior orientação prática
com um exame profissional (Berufsprüfung / BP), um exame profissional superior
(Höheren Fachprüfung / HFP) ou um exame duma escola superior de estudos
profissionais (Höheren Fachschule / HF). Estas podem ser frequentadas sem se ter
obtido anteriormente o exame de maturidade profissional.
Existem grandes diferenças salariais entre os diversos ramos profissionais. A duração
da formação profissional ou académica tem frequentemente uma grande influência
sobre o montante do salário.

1
Anzahl Jahre

3.

ÜBERTRITTSVERFAHREN

4

1

Gymnasium mit
Matura

Primarstufe

1

EBA
Berufsattest
2 Jahre

Fachmatura

Sekundarstufe I

4

Sekundarstufe II

Berufsmatura

2

Tanto a formação profissional como a formação académica oferecem atractivas
perspectivas para os/as jovens. A via de formação não determina por si só o sucesso
profissional, importa também a alegria em aprender e o consequente empenho.

Kindergarten
Vorschulstufe
obligatorisch
Kindergarten

As pessoas sem uma aprendizagem profissional ou com estudos interrompidos
correm um maior risco de ficarem desempregadas durante períodos prolongados.
A formação profissional pode servir de protecção contra o desemprego.

freiwilliges Angebot in einzelnen Gemeinden
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