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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. Assinala que é fundamental investir na educação e formação e prever as necessidades ao 
nível das competências, a fim de respeitar o compromisso assumido no âmbito da 
Estratégia Europa 2020 de melhorar os níveis de educação, nomeadamente através da 
redução das taxas de abandono escolar em 10%, ou menos, e do aumento de 40%, no 
mínimo, das taxas de obtenção de um diploma do ensino superior ou equivalente;

2. Considera que as medidas propostas na comunicação da Comissão exigirão uma 
coordenação política forte; insta, por conseguinte, os Estados-Membros e, em particular, 
os seus ministérios competentes, a colaborarem de forma mais estreita no processo de 
identificação precoce das necessidades de competências; defende firmemente que, 
aquando da elaboração de programas de ensino e formação, é fundamental estabelecer 
uma comunicação eficaz entre funcionários e estabelecimentos de ensino, mediante o 
recurso a mecanismos específicos;

3. Reconhece que a criação de uma ferramenta online como o "Panorama de Competências 
da UE" poderá auxiliar os futuros trabalhadores a adquirir uma combinação adequada de 
competências, nomeadamente nos domínios das tecnologias da informação e da 
aprendizagem de línguas estrangeiras, melhorando, deste forma, as suas perspectivas em 
matéria de emprego e a sua adaptabilidade; manifesta ainda a sua firme convicção de que 
esta previsão deverá contemplar um período de 10 anos;

4. Recorda que as universidades podem desempenhar um papel central nas economias 
regionais dos Estados-Membros e que estas constituem espaços únicos onde se 
concentram inovação, educação e investigação, de tal modo que podem favorecer a 
criação de emprego; sublinha que a cooperação entre as universidades, as regiões, os 
governos e as empresas se reveste de uma importância fundamental;

5. Destaca a necessidade de manter a tradição artesanal e as competências que lhe estão 
associadas, bem como de estabelecer estratégias que beneficiem os empresários do 
comércio artesanal, a fim de preservar a identidade cultural do sector do artesanato;

6. Insta a Comissão a aumentar a visibilidade do programa Leonardo da Vinci, que permite 
que os cidadãos adquiram novas competências, conhecimentos e qualificações e que 
torna igualmente a formação profissional mais atractiva para todos;

7. Sublinha que a capacidade de comunicar em línguas estrangeiras é considerada 
importante para todos os cidadãos da UE e tida como uma competência útil pelos 
empregadores que avaliam os seus candidatos; insta, neste sentido, à aquisição desta 
componente de alfabetização e apoia o alargamento do ensino de línguas;

8. Reconhece que os sistemas de ensino superior têm o potencial de preparar as pessoas para 
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o mundo do trabalho: por exemplo, as PME que não dispõem de infra-estruturas de 
investigação e desenvolvimento podem beneficiar dos recursos e da especialização das 
universidades em matéria de investigação e, por sua vez, as PME podem oferecer aos 
estudantes períodos de estágio e oportunidades de emprego, pelo que apela a uma 
cooperação mais estreita entre as instituições de ensino superior e as PME.


