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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:

A. Considerando que quatro das dez medidas adoptadas na cimeira extraordinária da UE 
sobre o emprego, realizada em Praga em 2009, dizem respeito à educação, à formação 
profissional, à aprendizagem ao longo da vida, aos estágios profissionais e ao incentivo à 
mobilidade, assim como à necessidade de melhorar a antecipação das exigências do 
mercado de trabalho e a adequação das competências profissionais a essas exigências,

1. Considera a educação e a formação cruciais para a integração dos jovens no mercado de 
trabalho e salienta a importância de tornar os regimes de aprendizagem ao longo da vida, 
incluindo os sistemas de ensino formal e não formal, acessíveis a todos e de dotar as 
pessoas com as aptidões e as competências definidas no documento "Novas Competências 
para Novos Empregos"; recorda que a aquisição de conhecimentos básicos e de um bom 
nível de cultura geral é um factor fundamental para facilitar a mobilidade profissional;

2. Recorda que o objectivo do processo de Copenhaga é incentivar as pessoas a tirar partido 
do vasto leque de oportunidades de formação profissional à sua disposição (a nível do 
ensino básico, do ensino superior, no local de trabalho ou através de cursos privados);

3. Sublinha a importância de dotar todos os jovens de uma base sólida de competências 
essenciais, fundamental para promover a mobilidade ao longo da vida e permitir-lhes fazer 
face às transformações no mercado de trabalho e ao surgimento de novas necessidades 
económicas e sociais; 

4. Considera que a aprendizagem de línguas é essencial para facilitar o acesso dos jovens ao 
mercado de trabalho e para fomentar a mobilidade e a igualdade de oportunidades;

5. Salienta a importância de promover o empreendedorismo e ajudar os jovens a lançarem as 
suas próprias empresas, fomentando e alargando o programa "Erasmus para jovens 
empresários", recomenda, por conseguinte, a realização de uma campanha de informação 
a nível comunitário, nos estabelecimentos de ensino, que contemple o espírito 
empresarial, o capital inicial, a fiscalidade aplicável à criação de empresas e o apoio à 
formação contínua;

6. Sublinha a importância de os Estados-Membros promoverem a criação de postos de 
trabalho "verdes", por exemplo, proporcionando formação no domínio das tecnologias 
ambientais;

7. Insiste na necessidade de desenvolver programas específicos para pessoas com 
deficiência, a fim de aumentar as suas possibilidades de acesso ao mercado de trabalho;

8. Sublinha a importância da educação para o empreendedorismo, parte integrante do 
processo de aquisição das competências necessárias para os novos tipos de emprego; 
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9. Considera essencial o estabelecimento de parcerias entre o mundo da educação e o mundo 
do trabalho e apela à melhoria dos meios de mobilidade e de formação linguística para 
professores, trabalhadores, estudantes e jovens empresários, alargando o programa 
"Erasmus"; 

10. Destaca a necessidade de novas iniciativas ou programas a nível da UE para melhorar a 
mobilidade dos estudantes entre os sistemas do ensino superior e o sector empresarial;

11. Convida os Estados-Membros a acelerarem o processo de harmonização dos perfis de 
qualificações nacionais e dos perfis de qualificações europeias, a fim de incrementar a 
mobilidade dos jovens no mundo do ensino e no mundo do trabalho;

12. Apoia a realização de estágios como parte integrante dos currículos de ensino, 
proporcionando aos estudantes a oportunidade de adquirirem competências e experiência 
de trabalho e facilitando, dessa forma, a sua futura inserção no mercado de trabalho; 
chama a atenção para a função educativa dos estágios e salienta que estes não devem 
substituir os postos de trabalho;

13. Considera que assume a máxima importância desenvolver e proporcionar estágios 
fortemente vinculados ao programa curricular, na medida em que estes constituem uma 
oportunidade para consolidar as competências adquiridas e começar a trabalhar com pouca 
experiência prévia e apenas alguma formação; considera que os estágios (com uma 
remuneração justa) são um meio necessário de conciliar educação e trabalho, dado que 
certos regimes revelam uma taxa de emprego de 70%, na sequência de um estágio 
realizado com êxito;

14. Saúda as conclusões da reunião dos ministros europeus do Ensino Superior sobre o 
Processo de Bolonha 2020, realizada em 28 e 29 de Abril de 2009, que solicitaram o 
estabelecimento de parcerias mais fortes entre as autoridades públicas, os 
estabelecimentos de ensino superior, os estudantes, os empregadores e os empregados, 
como forma de melhor implementar as políticas de aprendizagem ao longo da vida;

15. Insta os Estados-Membros a promoverem o reconhecimento das aptidões adquiridas no 
quadro da aprendizagem não formal e informal, de modo a que os jovens possam fazer 
prova das suas habilitações académicas e competências acrescidas, como se lhes exige 
quando procuram emprego no mercado de trabalho;

16. Considera que os aprendizes devem receber uma formação adequada e que a formação em 
contexto laboral deve constituir um meio não só para adquirir competências e aptidões, 
mas também de consciencialização profissional; apoia o reforço do vínculo entre educação 
e trabalho, e sugere que as competências digitais, as novas tecnologias, a ciência e as 
línguas devem ter um papel central na educação;

17. Apela a uma monitorização mais atenta das actividades dos estagiários e dos seus acordos 
de trabalho, a fim de prevenir quaisquer abusos, como os relacionados com a duração do 
estágio;

18. Salienta que a actual recessão económica, sendo bem aproveitada, pode constituir uma 
oportunidade única para rever as políticas e reforçar os programas que facilitam o acesso 
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dos jovens ao mercado de trabalho;

19. Solicita que se aumente o apoio e o prestígio da formação profissional;

20. Salienta a importância de incentivar os estágios e a mobilidade de jovens que frequentam 
escolas ou participam em actividades de formação artística, como as associadas ao 
cinema, à música, à dança, ao teatro ou ao circo; 

21. Recorda que a nova estratégia UE 2020 deverá desempenhar um papel crucial no aumento 
da empregabilidade dos cidadãos; considera essencial facultar aos jovens – que 
representam um factor decisivo na consecução dos objectivos preconizados nesta 
estratégia e um dos grupos de maior incidência desta - uma melhor educação e formação, 
e incentivá-los a prossegui-las; salienta a necessidade de uma reorientação do orçamento 
da UE, de forma a adequar as prioridades orçamentais da União às prioridades políticas 
destacadas na estratégia UE 2020;

22. Insta os Estados-Membros a introduzirem medidas positivas a favor dos jovens nos 
domínios do mercado de trabalho em que estes se encontram sub-representados;

23. Considera que se impõe reforçar o apoio a programas de voluntariado em diversos 
domínios, como o social, o cultural e o desportivo, entre outros;

24. Salienta a importância de envolver os jovens na definição das políticas de educação e 
formação, de forma a poder melhor ter em conta as suas necessidades; recomenda, a esse 
respeito, que a Comissão consulte os representantes dos conselhos nacionais de juventude 
sobre as prioridades dos jovens;

25. Exorta os Estados-Membros a tomarem todas as medidas necessárias para reduzir a 
elevada taxa de abandono escolar entre os alunos, permitindo que estes adquiram mais 
qualificações e facilitando, assim, a sua futura inserção no mercado de trabalho;

26. Considera extremamente importante adaptar o sistema de educação e formação a um 
mercado laboral em rápida mutação e às novas profissões que essa transformação exige; 

27. Manifesta a sua extrema preocupação com o aumento do número de jovens 
desempregados, em particular no cenário da actual crise económica; exorta os Estados-
Membros a velarem por que os mercados de trabalho sejam tão flexíveis quanto possível, 
de modo a assegurar que os que se encontram na fase final da sua educação ou formação 
tenham facilidade em encontrar trabalho ou em mudar de emprego;

28. Realça a importância de integrar a literacia digital e mediática em todos os níveis do 
ensino e de continuar esse processo durante os estágios, a fim de que todos os cidadãos se 
tornem fluentes no domínio digital;

29. Insta os Estados-Membros a disponibilizarem aos jovens os meios necessários para estes 
desenvolverem as competências exigidas pelo mundo do trabalho, a fim de lhes garantir 
maiores possibilidades de arranjar emprego uma vez concluído o seu percurso educativo 
ou formativo.
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