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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. 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 
acessíveis a todos e de dotar as pessoas com as aptidões e as competências definidas no 
documento "Novas Competências para Novos Empregos";

2. Salienta a importância de ajudar os jovens a lançarem as suas próprias empresas e 
recomenda 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;

3. Considera essencial o estabelecimento de parcerias entre o sector da educação e o mundo 
do trabalho, e apela à melhoria da mobilidade de estudantes, professores e trabalhadores;

4. Apoia a realização de estágios como complemento dos programas curriculares, 
proporcionando aos alunos a oportunidade de adquirirem experiência de trabalho e
facilitando, dessa forma, a sua futura inserção no mercado de trabalho;

5. Considera que assume a máxima importância desenvolver os estágios, na medida em que 
estes constituem uma oportunidade para começar a trabalhar com pouca experiência 
prévia e apenas alguma formação; considera que os estágios constituem um meio idóneo 
para conciliar educação e trabalho, dado que certos regimes revelam uma taxa de inserção 
no mercado de trabalho de 70%, na sequência de um estágio realizado com êxito;

6. Considera que os aprendizes devem receber uma formação adequada e que a formação em 
contexto laboral deve constituir um meio para adquirir competências e aptidões; apoia o 
reforço do vínculo entre educação e trabalho, e sugere que, paralelamente à tecnologia e à 
ciência, as línguas estrangeiras façam também parte da formação;

7. 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 - uma melhor educação e formação.


