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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. Salienta que, na nova economia digital, a criatividade e as tecnologias da informação e da 
comunicação (TIC) estão a fazer emergir uma nova cultura de negócios que pode facilitar 
a cooperação e os intercâmbios de práticas de excelência entre os Estados-Membros, com 
vista a melhorar a qualidade do ensino e da formação profissionais (EFP), pelo que urge 
colocar o ensino e a formação profissionais no topo da lista de prioridades, 
designadamente, para fazer face aos desafios colocados pela Estratégia «Europa 2020», 
como o do objectivo nuclear da UE de fazer com que 40% da população com idades 
compreendidas entre os 30 e os 34 anos complete um grau do ensino superior ou 
equivalente;

2. Salienta a importância dos modelos da economia social e solidária para esta nova cultura 
empresarial e sublinha que é indispensável que as instituições que promovem acções de 
educação e de formação profissional, mesmo ao nível do ensino superior, devem 
proporcionar aos alunos um conhecimento aprofundado, quer de todas as formas de 
empreendedorismo, incluindo a da economia social e solidária, quer dos princípios de uma 
gestão responsável e eticamente sã;

3. Sublinha a necessidade de se proceder a um inventário dos domínios em que a União 
Europeia dispõe, ou poderia dispor, de uma vantagem comparativa à escala mundial, para 
os quais deverão ser aprofundadas novas estratégias de formação;

4. Recorda que o investimento no ensino e na formação é essencial para que os Europeus 
tenham um melhor futuro; considera que as competências fulcrais e os saberes mais 
recentes, em especial, os que são exigidos pelos postos de trabalho nos sectores 
estratégicos para o crescimento, proporcionam novas oportunidades às pessoas, lançando, 
além disso, as bases para a sustentabilidade a longo prazo do desenvolvimento económico 
e social; entende que é importante, neste contexto, que os Estados-Membros e todos os 
agentes envolvidos se certifiquem de que os trabalhadores adquiram as competências 
básicas de necessitam; 

5. Recorda que a aprendizagem ao longo da vida se reveste de uma importância crucial, caso 
se pretenda combater o desemprego e se queira ter na devida conta os diversos perfis de 
emprego; com esse objectivo em mente, há que fazer com que os trabalhadores tenham 
uma consciência acrescida da necessidade de um aperfeiçoamento constante;

6. Reitera as suas críticas aos cortes feitos pelo Conselho de Ministros no orçamento de 2011 
no tocante ao financiamento dos principais programas comunitários no domínio da 
educação (programa «Aprendizagem ao Longo da Vida» e programa «Pessoas» – cortes 
de 25 milhões e de 100 milhões de euros, respectivamente); eis o motivo por que as 
ambições da Estratégia Europa 2020 claramente não estão em sintonia com a realidade das 
restrições orçamentais;
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7. Considera que os actuais programas comunitários de formação profissional são eficazes e 
devem ser mais apoiados no futuro;

8. Recomenda que sejam dados incentivos às entidades patronais, para estas incentivem os 
seus funcionários a participarem em programas de formação;

9. Salienta a importância de incentivar cursos regulares de formação contínua no contexto da 
aprendizagem ao longo da vida;

10. Sublinha que a articulação entre o ensino e a formação e, designadamente, a via que une a 
formação profissional e o ensino superior, pressupõe que as oportunidades de articulação 
entre a formação profissional e o ensino universitário sejam expandidas, com especial 
ênfase para a respectiva integração nos mecanismos de informação, orientação e 
aconselhamento sobre carreiras; considera igualmente que as permutas entre a formação e 
o emprego garantem que os destinatários da formação profissional adquirem as 
competências de que o mercado de trabalho carece;

11. Salienta a importância, a nível local e regional, da promoção de sinergias eficazes e de 
formas fidedignas de cooperação entre escolas, agências de formação, centros de 
investigação e empresas, a fim de, por um lado, superar a natureza centrípeta dos sistemas 
educativos e a dissonância entre conhecimento, habilitações e necessidades do mercado de 
trabalho e de, por outro, dotar os jovens e, designadamente, as mulheres de um maior grau 
de empregabilidade, com ênfase especial para o aprofundamento das qualificações 
profissionais; 

12. Sugere que a criação de uma nova estratégia de aprendizagem de línguas tendente a 
melhorar o conhecimento geral em áreas específicas do saber facilitará a mobilidade de 
professores e alunos; para além disso, frisa que a garantia de uma transição suave entre a 
formação profissional e o ensino superior contribuirá para tornar mais atraentes os cursos 
de formação profissional;

13. Vê as oportunidades proporcionadas pela mobilidade como uma parte importante do 
ensino e da formação profissionais (EFP), recomendando, por isso, o reforço do programa 
Leonardo da Vinci;

14. Considera que a mobilidade transfronteiriça na área do ensino e da formação profissionais 
é tão importante quanto a mobilidade no domínio da educação em geral, motivo por que 
entende que deveriam ser envidados esforços acrescidos no respectivo desenvolvimento;

15. Recomenda que se dê um impulso à criatividade, à inovação e ao empreendedorismo em 
todos os níveis de ensino, incluindo a formação profissional, e que se reconheça as 
competências obtidas em qualquer percurso de aprendizagem, incluindo a instrução não 
formal e informal; recomenda de igual modo que se incentive os projectos de fomento da 
transmissão intergeracional de conhecimentos e competências; 

16. Salienta que o crescimento demográfico da população envelhecida na Europa faz 
aumentar a importância dos programas de educação e aprendizagem ao longo da vida e 
torna indispensável todo o apoio que se lhes conceda;
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17. Considera que uma educação em prol do empreendedorismo deve constituir uma parte 
importante do ensino e da formação profissionais, a fim de aumentar a sua capacidade de 
atracção para a generalidade dos alunos e garantir o reforço do espírito empresarial, em 
conformidade com as disposições contidas na Estratégia «Europa 2020»;

18. Reconhece o papel importante desempenhado pelos estereótipos de género nas nossas 
práticas educativas, realçando, por isso, a importância da elaboração de estratégias 
vocacionadas para o estabelecimento de um ensino neutro do ponto de vista do género, o 
que ajudaria a propiciar a emergência, por exemplo, da igualdade de acesso de homens e 
mulheres ao ensino e à formação profissionais e ao emprego; 

19. Entende que o papel das autoridades regionais e locais é essencial para o fomento da 
cooperação entre os centros de ensino e formação profissionais e o mundo dos negócios, 
de molde a ajudar as entidades que leccionam neste sector a desenvolverem um ambiente 
propício à entrada bem sucedida dos estudantes de EFP no mercado de trabalho;

20. Convida os Estados-Membros a criarem condições que facilitem a entrada no mercado de 
trabalho dos jovens sem – ou com poucas – habilitações; solicita que, dada a índole muito 
problemática desta questão, seja adoptado um projecto-piloto de luta contra o desemprego 
dos jovens, que ajude os Estados-Membros a criarem redes locais de articulação entre as 
escolas, as empresas, os serviços de assistência à juventude e a população jovem;

21. Exorta a Comissão a desenvolver e a actualizar com carácter de regularidade um mapa 
que proporcione uma imagem região a região das qualificações e da procura no domínio 
da formação;

22. Exorta a Comissão a continuar a apoiar e a pôr em prática de forma congruente sistemas 
de salvaguarda da qualidade que dêem um impulso vital aos processos de inovação em 
termos de acção, eficiência e eficácia, como os que são recomendados pelo Quadro de 
Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e a Formação Profissionais 
("European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education and 
Training", ou EQAVET), bem como os instrumentos desenvolvidos no quadro do 
processo de Copenhaga, como o Europass e o Quadro Europeu de Qualificações (QEQ); 
convida os Estados-Membros a simplificarem os processos de reconhecimento de 
qualificações profissionais obtidas no estrangeiro, a fim de garantir que as competências 
profissionais possam ser comprovadas, não apenas por habilitações de carácter formal, 
mas também por períodos de estágio, exames práticos e teóricos e pareceres de peritos;

23. Considera que os desafios colocados pelo processo de Copenhaga e pela Estratégia 
«Europa 2020» pressupõem, quer a existência de recursos financeiros adequados, 
provenientes, entre outras fontes, dos Fundos Estruturais e, designadamente, do FSE, quer 
um maior empenhamento na promoção de um ensino e de uma formação profissionais 
(EFP) de alta qualidade, por intermédio do desenvolvimento de acções concretas, como, 
por exemplo, dar visibilidade às histórias de sucesso dos estudantes no mercado de 
trabalho, publicitar o prestígio associado ao EFP em empresas de grande dimensão e 
fornecer informações e orientações mais completas em matéria de EFP antes da conclusão 
da escolaridade obrigatória; observa que os incentivos ao intercâmbio de experiências no 
quadro dos programas de apoio e dos períodos de aprendizagem passados no estrangeiro, 
como é o caso da participação no programa Leonardo da Vinci, poderão revestir-se de 
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uma enorme valia;

24. Recomenda que seja promovida a autonomia dos centros de ensino e formação 
profissionais nos domínios do planeamento, do financiamento, da gestão e da avaliação 
das suas próprias actividades, bem como o estabelecimento de formas mais dinâmicas de 
cooperação entre os centros de ensino e formação profissionais e as empresas;

25. Insta os Governos a promoverem um EFP flexível e orientado para as necessidades 
específicas das colectividades e das empresas, que permita capitalizar toda a formação 
realizada, conciliar a formação com a vida pessoal e com outras actividades de carácter 
profissional e potenciar a mobilidade europeia, dando particular ênfase à viabilização do 
acesso das entidades em risco de marginalização ao ensino e à formação profissionais, a 
fim de que possam prolongar os seus períodos de formação;

26. Recorda que os programas de ensino e formação profissionais devem tornar-se mais 
abrangentes, de molde a observarem os princípios da aprendizagem ao longo da vida e da 
formação inicial e contínua;

27. Considera que se deve conferir maior ênfase a uma melhor harmonização entre os 
diferentes sistemas de educação dos países da UE, que elimine as diferenças e promova o 
mútuo reconhecimento de certificados e diplomas passados pelos diversos 
Estados-Membros, a fim de reforçar a colaboração transfronteiriça e fomentar a 
mobilidade.
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