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SUGESTÕES 

A Comissão da Cultura e da Educação insta a Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, 

competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 

resolução que aprovar: 

1. Reitera que as necessidades do mercado de trabalho estão em rápida mutação, tal como as 

competências, as tecnologias e os empregos; recorda que um dos principais motivos 

subjacentes às elevadas taxas de desemprego na UE é a importante inadequação de 

competências: em 2014, vários milhões de postos de trabalho não foram preenchidos 

devido à falta de trabalhadores devidamente qualificados; realça que é necessária uma 

estratégia global de longo prazo, acompanhada de medidas imediatas, para adaptar os 

sistemas educativos a todos os níveis, inclusive a formação profissional, às necessidades 

presentes e futuras do mercado de trabalho; incentiva, neste contexto, uma colaboração 

mais estreita entre as empresas e os estabelecimentos de ensino, no intuito de envolver os 

empregadores na elaboração e avaliação dos programas de ensino para assegurar que as 

competências exigidas pelo mercado de trabalho sejam desenvolvidas de forma eficaz;  

2. Defende que investir apenas na adequação entre as competências e as exigências do 

mercado de trabalho para criar oportunidades de emprego não é suficiente para garantir a 

recuperação económica após a crise; salienta que a falta de postos de trabalho é, 

geralmente, causada pela ausência de crescimento na Europa e que, atualmente, a 

inadequação das competências não constitui ainda a principal causa das elevadas taxas de 

desemprego; concorda, no entanto, que, à medida que a economia for recuperando 

gradualmente, a atual inadequação de competências constituirá um problema crescente e, 

por conseguinte, defende o reforço, a todos os níveis, das iniciativas que visem aproximar 

o ensino, a formação e o mercado de trabalho; reitera que a promoção de um crescimento 

inteligente, sustentável e inclusivo e a criação de emprego na Europa devem ser 

alcançadas através de uma abordagem holística, dotada de uma visão económica e social 

clara e impulsionada por uma mão de obra sólida e dotada de competências para 

complementar as necessidades do mercado; 

3. Salienta a importância das iniciativas da UE destinadas a aumentar a transparência do 

mercado de trabalho e dos sistemas de ensino, a estimular a mobilidade e a criar 

oportunidades, tais como o Quadro Europeu de Qualificações, o CV Europass, o 

Passaporte de Competências Europeu, Portal Europeu da Mobilidade Profissional 

(EURES), as alianças do conhecimento e a Aliança Europeia para a Aprendizagem; exorta 

a uma maior promoção dessas iniciativas, com o objetivo de melhorar o mercado de 

trabalho na Europa; 

4. Sublinha que iniciativas como a Garantia para a Juventude, a Iniciativa para o Emprego 

dos Jovens e o Panorama de Competências da UE, que visam combater o desemprego dos 

jovens, devem ser prosseguidos e completados, tanto em termos da sua duração como das 

suas dotações de financiamento; realça que o Panorama de Competências da UE constitui 

um ponto de acesso central para a informação sobre as necessidades em matéria de 

competências nos diversos sectores e profissões na Europa; destaca que a informação 

disponível nas suas páginas eletrónicas pode ajudar os responsáveis políticos e todos os 

intervenientes envolvidos a tomarem decisões mais informadas, com o intuito de 
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conseguir a integração sustentável dos jovens no mercado de trabalho e facilitar a 

transição do ensino para o mundo do trabalho; 

5. Salienta que os jovens enfrentam, com frequência, dificuldades crescentes na sua transição 

do sistema de ensino para o mercado de trabalho, pelo que são mais vulneráveis ao 

desemprego e têm maior probabilidade de ocuparem empregos precários e de baixa 

qualidade; 

6. Destaca a importância da «Taxonomia das Qualificações, Competências e Profissões 

Europeias» (ESCO), que identifica e classifica as qualificações, competências e profissões 

relevantes para o mercado de trabalho da UE e para a educação e a formação, em 25 

línguas europeias; 

7. Sublinha a necessidade de incluir elementos de formação em matéria de espírito 

empresarial em todos os níveis do ensino e da formação, uma vez que instilar espírito 

empresarial nos jovens numa fase precoce é uma forma eficaz de luta contra o 

desemprego e, sobretudo, o desemprego dos jovens; insta, neste contexto, ao diálogo e à 

cooperação ativos entre as comunidades académicas e empresariais, tendo em vista 

desenvolver programas de ensino que dotem os jovens das aptidões e das competências 

necessárias; 

8. Apela a uma melhor compreensão das necessidades atuais e futuras em matéria de 

competências e ao reforço do atual Panorama de Competências da UE, com vista a 

identificar de forma mais eficaz as lacunas e os défices de competências em determinados 

sectores e profissões, bem como em regiões específicas, e a assegurar que a recolha e o 

tratamento das informações relativas à evolução dos padrões das necessidades no que 

respeita às competências é difundida entre os decisores e as autoridades públicas, os 

prestadores de ensino e de formação e os empregadores, por forma a melhor antecipar as 

tendências futuras; 

9. Reitera a importância do ensino e da formação profissionais (EFP) no aumento da 

empregabilidade e na aquisição de qualificações profissionais por parte dos jovens; insta a 

Comissão Europeia e os Estados-Membros a reforçarem a importância do ensino e da 

formação profissionais face às necessidades do mercado de trabalho, tornando-as parte 

integrante do sistema educativo, e a garantirem elevadas normas de qualificação e de 

garantia de qualidade nesta matéria; 

10. Insta os Estados-Membros a adotarem programas de estágios e de aprendizagem de 

qualidade destinados aos jovens para que estes trabalhem em projetos inovadores no 

quadro do desenvolvimento de novos produtos, tecnologias ou mercados, com uma 

ligação clara aos atuais programas de ensino, o que melhorará as possibilidades de criarem 

pontes com o mercado de trabalho e de adquirirem competências dirigidas para o mundo 

do trabalho; 

11. Destaca o papel importante que os estabelecimentos de ensino e formação desempenham 

no desenvolvimento das aptidões e das competências dos estudantes; insta a Comissão e 

os Estados-Membros a desenvolverem uma orientação profissional de elevada qualidade e 

direcionada em todo o ciclo educativo para ajudar os jovens a tomar as decisões corretas 

no que diz respeito à sua educação e às escolhas profissionais; 
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12. Realça a importância de programas de ensino e de formação duais, que conjuguem teoria 

com formação prática, como um elemento essencial para o desenvolvimento de 

competências e de qualificações que respondam às necessidades do mercado de trabalho; 

incentiva os Estados-Membros a integrá-los nos seus programas curriculares, com vista a 

proporcionar a experiência prática necessária para facilitar a transição do ensino e da 

formação para o mercado de trabalho; 

13. Sublinha a necessidade de reforçar, e de orientar de forma mais correta, as medidas 

destinadas a reduzir para menos de 10 %, até 2020 a percentagem de jovens que 

abandonam o ensino numa fase precoce, conforme assente no âmbito da Estratégia Europa 

2020, tendo em conta que o abandono escolar precoce é um problema persistente na UE, 

com um impacto negativo na empregabilidade e na integração social dos jovens em causa; 

14. Recorda que o investimento na educação e no desenvolvimento de competências que 

respondam às necessidades do mercado de trabalho e da sociedade são essenciais para o 

crescimento e a competitividade, para a formação de uma consciência europeia, o 

desenvolvimento pessoal e a autoconfiança; realça que o espírito empresarial requer o 

desenvolvimento de competências transversais, como a criatividade, o pensamento crítico, 

o trabalho em equipa e o espírito de iniciativa, que contribuem para o desenvolvimento 

pessoal e profissional jovens e para facilitar a sua rápida entrada no mercado de trabalho; 

salienta que esse investimento deve ser apoiado por um reforço das sinergias entre as 

iniciativas europeias e nacionais e os diversos sectores da educação e da formação, bem 

como de outros sectores relevantes, como o emprego, a política social, a política da 

juventude e a cultura e por uma colaboração mais estreita com todas as partes 

interessadas, como os parceiros sociais e as empresas, com o objetivo de manter os 

currículos em sintonia com as necessidades do mercado de trabalho; 

15. Reitera o compromisso assumido pelos Estados-Membros de investir no ensino superior e 

apela, por conseguinte, a uma melhoria gradual dos padrões de educação e de formação 

nos sistemas de ensino europeus; insta os Estados-Membros a reconhecerem a educação 

como um investimento essencial, a comprometerem-se a investir pelo menos 2 % do PIB 

neste sector e a preservá-lo dos cortes na despesa; exorta a Comissão Europeia a reforçar 

ainda mais o papel da educação na Estratégia UE 2020, associando, para tal, os objetivos 

globais do Quadro Estratégico para a Cooperação Europeia no domínio da Educação e da 

Formação («EF 2020»), à revisão da Estratégia UE 2020; 

16. Salienta que o investimento no capital humano e nas competências ao longo da vida e, em 

especial, na requalificação da mão de obra e dos trabalhadores não qualificados, é 

essencial para combater o desemprego de longa duração e proporcionar maiores 

possibilidades de acesso a empregos de elevada qualidade; insta a UE a estabelecer 

objetivos claros em matéria de métodos de aprendizagem ao longo da vida para fazer face 

às competências em falta e a alargar a formação e a educação nos domínios da 

comunicação, das línguas e das competências digitais aos trabalhadores mais velhos e, em 

especial, aos trabalhadores pouco qualificados com mais de 30 anos de idade, bem como 

aos jovens que abandonaram precocemente a escola; 

17. Considera que a educação é crucial para fomentar a investigação e produzir inovação, 

favorecendo, assim, as possibilidades de criação de emprego em setores altamente 
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qualificados e, por sua vez, o aumento da competitividade da economia europeia; 

18. Salienta a importância de garantir a igualdade de oportunidades e de acesso à educação e à 

formação, em especial aos grupos desfavorecidos, e de prestar um apoio eficaz com vista 

a combater a exclusão social e a facilitar o acesso ao mercado de trabalho; 

19. Realça o papel importante da aprendizagem não formal e informal, do voluntariado e da 

aprendizagem ao longo da vida no desenvolvimento de competências e de qualificações, 

em particular as competências transversais, como o empreendedorismo, as TIC, as línguas 

e as competências pessoais individuais, que são de ampla aplicação; exorta a UE a 

melhorar o acesso à educação para os adultos e ao ensino de segunda oportunidade; apela 

à validação e ao reconhecimento da aprendizagem não formal e informal pelos 

empregadores e pelos estabelecimentos de ensino; 

20. Sublinha a importância de desenvolver competências digitais como parte da aprendizagem 

ao longo da vida, de integrar os novos meios de comunicação e as novas tecnologias nos 

currículos, assim como de desenvolver a literacia digital e mediática na escola, quer na 

fase mais precoce, quer ao longo de todos os ciclos de ensino; salienta a necessidade de 

desenvolver formas inovadoras de aprendizagem e de alargar a disponibilidade de 

aprendizagem em linha e à distância através de recursos educativos abertos (REA) que 

facilitem a igualdade de acesso à educação e à formação para todos; exorta a Comissão e 

os Estados-Membros a apoiarem o acesso às tecnologias da informação e da comunicação 

em todos os níveis de ensino e nos estabelecimentos de formação profissional; sustenta 

que os professores devem receber formação orientada para essas competências e para 

formas eficazes de as transmitir aos jovens; 

21. Destaca o papel essencial dos professores e educadores no desenvolvimento futuro dos 

seus alunos; apoia as várias iniciativas destinadas a fazer face à escassez de docentes e de 

formadores devidamente qualificados nos Estados-Membros e recomenda que sejam 

empreendidos novos esforços para atrair, recrutar e formar professores e educadores, 

nomeadamente através da modernização dos currículos e da formação contínua dos 

professores no ativo; insta os Estados-Membros a melhorarem as competências dos 

professores e formadores e proporcionar-lhes, de forma contínua, oportunidades de 

desenvolvimento profissional, apoio e condições que lhes permitam maximizar as suas 

competências pedagógicas, em especial no âmbito do ensino e da formação profissionais, 

das competências transversais e do ensino para adultos; 

22. Recorda que, numa conjuntura de crise económica, as pessoas se deparam com maiores 

dificuldades em encontrar emprego e que, por vezes, são obrigadas a aceitar empregos que 

requerem um nível de formação inferior ao que possuem; refere que, para reduzir a 

prevalência da sobrequalificação nas economias da UE, importa promover o crescimento 

através da criação de postos de trabalho altamente qualificados e estimular a criação de 

emprego através da facilitação de investimentos em novos sectores; 

23. Salienta a necessidade de garantir percursos educativos flexíveis entre o ensino superior, o 

ensino secundário e terciário, e o ensino e a formação profissionais, e entre a 

aprendizagem formal, não formal e informal; realça a importância da transferência de 

créditos, do reconhecimento das qualificações académicas e profissionais e dos períodos 

de estudo transnacionais, em particular quando obtidos durante os períodos de estudo em 
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universidades estrangeiras, no âmbito do programa Erasmus+; sublinha que, para um 

melhor reconhecimento das qualificações, é indispensável contar com um sistema de 

garantia de qualidade eficaz e independente; 

24. Destaca que a Europa se depara com um défice de competências nos domínios da ciência, 

tecnologia, engenharia e matemática e tem um excedente de diplomados em ciências 

sociais; entende que é necessário levar a cabo iniciativas suplementares a nível europeu e 

nacional para dar resposta à escassez de pessoal qualificado em empregos e nas áreas de 

estudo relacionadas com os domínios da ciência, tecnologia, engenharia e matemática 

(CTEM); recomenda que a Comissão Europeia e os Estados-Membros intensifiquem a 

atratividade e a importância das disciplinas CTEM e encorajem os jovens, nomeadamente 

as mulheres, a seguirem estudos nestes domínios; 

 

25. Salienta a importância de responder às necessidades das crianças em idade escolar desde a 

mais tenra idade; recomenda aos Estados-Membros que adotem medidas inovadoras e as 

integrem nos processos de aprendizagem, dentro e fora da escola, e a reformar ou a 

atualizar ambientes escolares, métodos de ensino e competências dos professores; sugere 

que os programas de ensino nos Estados-Membros sejam adaptados, de forma a incluir 

visitas escolares a outros países durante o ano letivo, levando a educação para fora da sala 

de aula numa fase muito precoce; 

26. Sublinha que, mesmo no século XXI, ainda há lugar para os conhecimentos tradicionais, 

que criem postos de trabalho estáveis que não possam ser objeto de externalização, e que 

constituem a base para um certo número de domínios nos quais a Europa se destaca; insta 

a um apoio que permita a preservação desses mesteres tradicionais, os quais devem ser 

transmitidos às gerações futuras através da formação, combinando-os, sempre que 

possível, com novos tipos de competências, nomeadamente competências digitais, para 

maximizar o seu potencial; 

27. Faz notar que a UE assenta no princípio da livre circulação de pessoas, e, por isso, dos 

trabalhadores; chama a atenção para a importância da aprendizagem das línguas, em 

especial das línguas europeias, um elemento da aprendizagem ao longo da vida a 

incentivar, como meio de facilitar a mobilidade dos trabalhadores e de alargar o leque de 

perspetivas de emprego; 

28. Defende uma Estratégia Europeia para Competências prospetiva e orientada para os 

resultados, capaz de orientar as estratégias nacionais em matéria de competências e a sua 

integração nos planos nacionais de emprego disponibilizando, ao mesmo tempo, um 

quadro abrangente para os planos de ação sectoriais propostos no Pacote sobre o 

Emprego; 

29. Sublinha a importância de revitalizar o processo de Bolonha aproveitando a oportunidade 

facultada pela Conferência Ministerial de Yerevan de maio de 2015, para enveredar por 

novas e mais avançadas formas de cooperação, a implementar de imediato; 

30. Entende que a Comissão deve garantir a correta implementação do programa Erasmus +, 

com todas as suas diferentes ações, incluindo a sua componente desportiva; considera 

importante simplificar as modalidades de acesso, de modo a que o programa possa chegar 

ao maior número possível de pessoas e organizações; 
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31. Considera que as sinergias decorrentes do desporto, um dos motores da economia 

europeia, devem ser utilizadas para incrementar a empregabilidade dos jovens. 
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