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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) têm vindo a forjar uma nova cultura empresarial intimamente ligada 
ao ensino e à formação profissionais (EFP) e que urge, portanto, colocar o ensino e a 
formação profissionais no topo da lista de prioridades, designadamente, para fazer face 
aos desafios colocados pela Estratégia «Europa 2020»;

2. Recorda que o investimento no ensino e na formação é essencial para que a Europa tenha 
um melhor futuro; considera que as competências fulcrais e os saberes mais recentes 
proporcionam novas oportunidades às pessoas, lançando, além disso, as bases para a 
sustentabilidade a longo prazo do desenvolvimento económico e social;

3. 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 instituições de ensino operem 
mudanças para poderem lidar com as dificuldades ligadas às diferenças na pedagogia e 
nos estilos de aprendizagem, motivo por que se afigura indispensável uma formação mais 
adequada dos docentes;

4. 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;

5. Recomenda que se dê um impulso à criatividade em todos os níveis de ensino, incluindo a 
formação profissional e a instrução não formal e informal;

6. Considera que o papel das autoridades regionais e locais é essencial para o 
desenvolvimento de um ambiente propício a uma cooperação bem sucedida entre o 
mercado de trabalho e os estudantes do ensino e da formação profissionais (EFP);

7. Exorta a Comissão a continuar a apoiar os sistemas de salvaguarda da qualidade, 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);

8. Considera que os desafios colocados pela Estratégia «Europa 2020» implicam a 
necessidade de se disponibilizar os recursos financeiros adequados, bem como de se 
reforçar o prestígio do ensino e da formação profissionais (EFP); entende, neste contexto, 
que dar visibilidade às histórias de sucesso dos estudantes no mercado de trabalho se 
revestiria de inegável valor.


