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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão da Cultura e da Educação, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Para criar uma Europa forte e inovadora e promover a inclusão social, convida os 
Estados-Membros a investirem mais no ensino e na formação de qualidade, a fim de 
preparar os alunos para a evolução das necessidades do mercado de trabalho;

2. Insta os Estados-Membros a providenciarem um ensino mais eficiente, centrado na 
cidadania ativa, em aptidões transversais ligadas ao empreendedorismo e aos domínios 
CTEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemáticas), na literacia digital e em aptidões 
no plano das línguas estrangeiras, de modo a evitar o desfasamento entre as aptidões dos 
alunos e as necessidades do mercado de trabalho; 

3. Apela aos Estados-Membros para que salvaguardem um sistema de ensino inclusivo e 
integrado, que ofereça uma perspetiva fundada na aprendizagem ao longo da vida, 
proporcione a todos um acesso equitativo a todos os níveis e ofereça modalidades 
específicas que vão ao encontro das diferentes necessidades dos alunos, designadamente 
dos alunos pertencentes a grupos sociais vulneráveis, tais como os ciganos, os migrantes e 
as pessoas portadoras de deficiência;

4. Considera que os Estados-Membros devem reduzir as taxas do abandono escolar através 
do lançamento do ensino pré-escolar e de programas de desenvolvimento e de assistência, 
da oferta de atividades extracurriculares, do convite à participação dos pais e do 
acompanhamento dos alunos desfavorecidos durante o seu percurso académico, 
ajudando-os a aceder ao programa Erasmus e a estágios;

5. Insta os Estados-Membros a facilitarem a transição entre as diferentes vias de ensino e de 
formação, a prestarem apoio na transição entre o ensino, a formação profissional e o 
emprego, a providenciarem estágios, aprendizagem em contexto de trabalho e modelos de 
aprendizagem duais e a reconhecerem as competências adquiridas através de 
aprendizagem não formal e informal;

6. Salienta a necessidade de preparar os professores para que estes se concentrem em 
aptidões e competências, se familiarizem com diferentes culturas e adaptem as suas aulas 
ao tipo de comunicação e de aprendizagem dos alunos;

7. Convida os Estados-Membros a monitorizarem e a avaliarem regularmente se foi 
cumprido o objetivo de garantir o acesso equitativo a um ensino inclusivo e de qualidade a
todos os níveis e se as aptidões adquiridas através do ensino e da formação aumentaram a 
empregabilidade dos alunos.


