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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a cooperação europeia no domínio do ensino e da formação profissionais para 
apoiar a Estratégia "Europa 2020"
(2010/2234(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 2 de Julho de 2008, intitulada "Agenda 
social renovada: oportunidades, acesso e solidariedade na Europa do século XXI"
(COM(2008)0412),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 9 de Junho de 2010, intitulada "Dar um 
novo impulso à cooperação europeia no domínio do ensino e da formação profissionais 
para apoiar a Estratégia 'Europa 2020'", 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 25 de Novembro de 2009, intitulada 
"Competências essenciais para um mundo em evolução" (COM(2009)0640),

– Tendo em conta as oito competências essenciais identificadas na Recomendação 
2006/962/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, 
intitulada "Competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida – Quadro de 
referência europeu",

– Tendo em conta a proposta de recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 
de Abril de 2008, sobre a criação do Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação 
Profissionais (ECVET) (COM(2008)0180),

– Tendo em conta o programa de trabalho decenal "Educação e Formação para 2010", bem 
como os subsequentes relatórios intercalares conjuntos sobre os progressos realizados para 
a sua execução,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 27 de Abril de 2009, intitulada "Uma 
Estratégia da UE para a Juventude - Investir e Mobilizar" (COM(2009)0200),

– Tendo em conta a sua Resolução, de 18 de Maio de 2010, sobre "Uma Estratégia da UE 
para a Juventude - Investir e Mobilizar"1,

– Tendo em conta a Resolução do Conselho, de 27 de Novembro de 2009, sobre um quadro 
renovado para a cooperação europeia em matéria de juventude (2010-2018),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão intitulada "Juventude em Movimento - Uma 
iniciativa para explorar o potencial dos jovens e garantir um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo na União Europeia" (COM 2010/477), 

–  Tendo em conta as Conclusões do Conselho, de 12 de Maio de 2009, sobre um quadro 
                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0166.
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estratégico para a cooperação europeia no domínio da educação e da formação (EF 2020), 

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho, de 11 de Maio de 2009, sobre a avaliação do 
quadro actual para a cooperação europeia em matéria de juventude e sobre as perspectivas 
futuras para o quadro renovado (9169/09),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 26 de Agosto de 2008, intitulada "Uma 
Agenda Digital para a Europa" (COM(2010)0245),

– Tendo em conta a Resolução do Conselho, de 15 de Novembro de 2007, sobre novas 
competências para novos empregos,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 18 de Maio de 2010, sobre competências essenciais 
para um mundo em evolução: aplicação do Programa de Trabalho "Educação e Formação 
para 2010"1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 18 de Dezembro de 2008, sobre aprendizagem ao 
longo da vida ao serviço do conhecimento, da criatividade e da inovação – Aplicação do 
programa de trabalho "Educação e Formação para 2010"2,

– Tendo em conta o estudo do Cedefop sobre o tema "Professionalising career guidance: 
Practitioner competences and qualification routes in Europe" (Profissionalizar a orientação 
profissional: Competências e vias de qualificação dos profissionais do sector na Europa), 
de Março de 2009,

– Tendo em conta o estudo do Cedefop sobre o tema "Skills for Europe’s future: 
anticipating occupational skill needs" (Competências para o futuro da Europa: Antecipar 
as necessidades de competências profissionais), de Maio de 2009,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 3 de Março de 2010, intitulada "Europa 
2020 – Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo"
(COM(2010)2020),

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho, de 11 de Maio de 2010, sobre as 
competências para a aprendizagem ao longo da vida e a iniciativa "Novas competências 
para novos empregos", 

– Tendo em conta o documento de trabalho dos serviços da Comissão, de 9 de Outubro de 
2006, intitulado "European Credit system for Vocational Education and Training 
(ECVET) - A system for the transfer, accumulation and recognition of learning outcomes 
in Europe" (Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação Profissionais (ECVET) -
Um sistema para a transferência, acumulação e reconhecimento de resultados de 
aprendizagem na Europa) (SEC(2006)1431),

– Tendo em conta os resultados dos trabalhos do Conselho, de 5 de Dezembro de 2008, 

                                               
1 Textos Aprovados, P7_TA(2010)0164.
2 JO C 45E de 23.2.2010, p. 33.



PR\839333PT.doc 5/10 PE452.809v01-00

PT

sobre o Projecto de Conclusões do Conselho e dos Representantes dos Governos dos
Estados-Membros, reunidos no Conselho, sobre as futuras prioridades da cooperação 
europeia reforçada em matéria de ensino e formação profissionais (16459/08),

– Tendo em conta a Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Junho 
de 2009, sobre a criação do Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação 
Profissionais (ECVET),

– Tendo em conta a Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Junho 
de 2009, sobre a criação de um Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade 
para o Ensino e a Formação Profissionais, 

– Tendo em conta a Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril 
de 2008, relativa à instituição do Quadro Europeu de Qualificações para a aprendizagem 
ao longo da vida, 

– Tendo em conta as Conclusões do Conselho, de 21 de Novembro de 2008, sobre a 
mobilidade dos jovens, 

– Tendo em conta a Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de 
Dezembro de 2006, sobre as competências essenciais para a aprendizagem ao longo da 
vida,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 21 de Fevereiro de 2007, intitulada "Um 
quadro coerente de indicadores e valores de referência para avaliar os progressos 
alcançados na realização dos objectivos de Lisboa no domínio da educação e formação"
(COM(2007)0061),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 8 de Setembro de 2006, intitulada 
"Eficiência e equidade nos sistemas de educação e formação" (COM(2006)0481),

– Tendo em conta o estudo do Cedefop "Guiding at-risk youth through learning to work"
(Orientar jovens em risco através da aprendizagem pelo trabalho), Luxemburgo 2010,

– Tendo em conta a nota informativa do Cedefop, de Fevereiro de 2010, intitulada "Jobs in 
Europe to become more knowledge- and skills-intensive" (O emprego na Europa exigirá 
mais conhecimentos e competências),

– Tendo em conta a nota informativa do Cedefop, de Junho de 2010, intitulada "Skill 
mismatch in Europe" (Desadequação das competências na Europa),

– Tendo em conta a publicação do Cedefop "Working and ageing" (Trabalhar e 
Envelhecer), Luxemburgo 2010,

– Tendo em conta os artigos 165.º e 166.º do Tratado sobre o Funcionamento da UE, 
respeitantes à educação, formação profissional, juventude e desporto,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,
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– Tendo em conta o relatório da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e o parecer 
da Comissão da Cultura e da Educação (A7-0000/2010),

A. Considerando que o desemprego dos jovens é um dos desafios mais prementes na Europa 
e que foi estabelecido o objectivo de reduzir a taxa de abandono escolar precoce para 
menos de 10%,

B. Considerando que, num contexto de mutação demográfica, a existência de biografias de 
trabalho mais longas e diversificadas será algo de natural e que apenas a aprendizagem ao 
longo da vida poderá garantir a participação no mercado de trabalho,

C. Considerando que a adaptação do ensino e da formação profissionais às necessidades 
individuais dos aprendentes assume particular importância, possibilitando uma melhor 
integração de determinados grupos, como sejam os migrantes, as pessoas com deficiência 
ou os jovens que abandonam os estudos,

1. Reconhece a importância do ensino e da formação profissionais e valoriza a participação e 
a cooperação de todas as partes interessadas neste contexto; salienta que este é um factor 
essencial para o sucesso;

2. Congratula-se com as medidas adoptadas pela Comissão que visam assegurar uma maior 
permeabilidade, transparência e comparabilidade do processo de reconhecimento no 
âmbito dos sistemas de formação e entre estes;

3. Exorta os Estados-Membros a reforçarem a orientação do ensino e da formação 
profissionais para as necessidades do mercado de trabalho;

4. Congratula-se com o reforço da abordagem baseada nos resultados de aprendizagem e 
com o maior reconhecimento das competências adquiridas por via informal;

Formação

5. Insta os Estados-Membros a garantirem uma oferta de formação de elevada qualidade, 
orientada para a aprendizagem pelo trabalho; 

6. Apela a um maior equilíbrio nas escolhas profissionais das raparigas e dos rapazes; 

7. Apela ao diálogo institucionalizado entre todas as partes interessadas, a fim de garantir a 
qualidade e a orientação da formação profissional para o mercado de trabalho;

8. Congratula-se com o objectivo da Estratégia "Europa 2020" de orientar os sistemas de 
formação profissional para a criatividade, a inovação e o empreendedorismo e de 
considerar o trabalho por conta própria como opção de carreira; 

9. Convida os Estados-Membros a privilegiarem a transmissão de competências adaptadas 
ao mercado de trabalho, tendo em conta que futuramente as biografias de trabalho serão 
mais longas e instáveis; 
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Formação profissional

10. Apela aos Estados-Membros para que, tendo em conta a crescente necessidade de 
formação profissional qualificante, apoiem os trabalhadores na escolha da formação 
profissional mais adequada através de serviços de aconselhamento; insta os empregadores 
a potenciarem o desenvolvimento de competências; 

11. Convida a Comissão a desenvolver um instrumento (lista de verificação para a 
aprendizagem ao longo da vida) que incentive os trabalhadores a apostar de forma 
sistemática e por iniciativa própria na aprendizagem ao longo da vida e a verificar 
regularmente que qualificações são necessárias para continuar a participar com êxito no 
mercado de trabalho; 

12. Salienta a importância da facilidade de acesso, da flexibilidade e da individualização da 
formação profissional para pessoas em diferentes fases da vida; 

13. Convida os Estados-Membros a apostarem cada vez mais na utilização de programas de 
formação em linha, no âmbito da formação profissional e da aprendizagem ao longo da 
via, contribuindo para uma repartição mais equilibrada das obrigações profissionais e 
familiares no seio das famílias; 

Qualidade e eficiência do ensino e formação profissionais

14. Insta os Estados-Membros a criarem melhores condições para a qualificação dos 
formadores e a lançarem as bases para uma parceria que promova a aprendizagem; 

15. Coloca a tónica nas competências essenciais no domínio do ensino e da formação 
profissionais, as quais devem continuar a ser promovidas a par da aprendizagem pelo 
trabalho;

16. Solicita que também as escolas profissionais e superiores possam actuar no domínio da 
formação profissional, designadamente as escolas superiores de desenvolvimento de 
competências técnicas, em especial no sector das profissões "MINT" (matemática, 
informática, ciências naturais e tecnologia); observa, porém, que tal não deverá causar 
distorções na concorrência com organismos privados;

Ofertas para determinados grupos

17. Apela aos Estados-Membros para que adaptem o ensino e a formação profissionais de 
modo particular às necessidades individuais das pessoas pouco qualificadas, dos 
aprendentes de origem migrante, dos desempregados e das pessoas com deficiência;

18. Convida os Estados-Membros a criarem condições que facilitem a transição para o 
mercado de trabalho dos jovens sem habilitações ou com poucas habilitações; solicita que, 
como sinal da grande actualidade desta problemática, seja adoptado um projecto-piloto de 
luta contra o desemprego dos jovens que ajude os Estados-Membros a criar uma rede local 
entre as escolas, as empresas, os serviços de assistência aos jovens e a população jovem;

Flexibilidade e mobilidade
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19. Congratula-se com a ideia de integrar a mobilidade transfronteiriça como elemento 
opcional no ensino e formação profissionais; 

20. Apela aos Estados-Membros para que reconheçam mais facilmente a aprendizagem não 
formal e informal;

21. Acolhe com satisfação a proposta da Comissão no sentido de estruturar a oferta de 
formação em módulos; solicita, porém, que os diversos módulos sejam definidos 
claramente e possam ser comparados entre si; 

22. Está convencido de que as parcerias entre as partes interessadas do ensino e formação 
profissionais sugeridas na Estratégia "Europa 2020" constituem uma condição prévia para 
a eficiência e adequação ao mercado de trabalho; 

23. Convida os Estados-Membros a valorizarem a aquisição de conhecimentos de línguas 
estrangeiras no âmbito do ensino e da formação profissionais; 

Cooperação europeia e internacional no domínio do ensino e da formação profissionais

24. Congratula-se com a adopção de instrumentos comuns de referência como o Europass, o 
Quadro Europeu de Qualificações, o Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação 
Profissionais e o Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e 
a Formação Profissionais, promovida pelo processo de Copenhaga, e apoia a aplicação 
consistente e o aperfeiçoamento destes instrumentos;

25. Convida os Estados-Membros a simplificarem os processos de reconhecimento de 
qualificações profissionais obtidas no estrangeiro, permitindo que as competências 
profissionais sejam comprovadas não apenas por certificados formais, mas também por 
amostras de trabalhos realizados, exames práticos e teóricos e por pareceres;

Financiamento

26. Convida a Comissão a adaptar o Fundo Social Europeu, todo o programa "Aprendizagem 
ao Longo da Vida" e o "Erasmus para Jovens Empresários", de modo a possibilitar a 
afectação de fundos a projectos específicos de ensino e formação profissionais, à luta 
contra o desemprego dos jovens e à formação contínua dos idosos em todo o território da 
UE, e a facilitar o acesso a esses fundos; 

27. Insta os Estados-Membros a promoverem um sistema de cheques-formação financiados 
com verbas do FSE, para que também as pessoas com baixos rendimentos possam 
beneficiar da oferta de formação profissional;

28. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Ter a possibilidade de aprender e trabalhar num ambiente internacional é uma condição 
importante para o sucesso profissional numa economia globalizada. Verifica-se uma crescente 
procura de colaboradores com mobilidade, flexibilidade e experiência internacional. 

É necessário dar vida aos elementos identificados na Estratégia "Europa 2020" como sendo 
essenciais para um crescimento inteligente (promoção do conhecimento, da inovação e da 
formação, bem como da sociedade digital), sustentável (produção eficaz em termos de 
recursos com reforço simultâneo da nossa competitividade) e inclusivo (aumento da taxa de 
emprego, qualificação e luta contra a pobreza). Esse processo deve começar, desde logo, no 
domínio do ensino e da formação profissionais através da adopção de medidas concretas ao 
nível da União e dos Estados-Membros.

Apesar do impacto dramático que a crise económica teve no mercado de trabalho europeu, 
prevê-se que o crescimento do emprego na Europa venha a recuperar gradualmente ao longo 
da próxima década. De acordo com a previsão actual do Cedefop sobre a oferta e a procura de 
competências na Europa, estima-se que o número de novos postos de trabalho criados até 
2020 ascenda a 80 milhões.1

Estas projecções sugerem que a procura de competências deverá continuar a aumentar. A 
evolução industrial e tecnológica faz aumentar a procura de mão-de-obra com qualificações 
elevadas e médias, em detrimento dos trabalhadores menos qualificados.

Sobretudo no que respeita aos jovens, é urgente actuar: o aumento contínuo do desemprego 
dos jovens é um dos desafios mais prementes da Europa. 
Os jovens trabalhadores não só estão mais vezes desempregados do que os trabalhadores 
adultos como ocupam também mais empregos precários e temporários, com salários mais 
baixos e menos segurança social. Os Estados-Membros têm de adoptar estratégias políticas 
orientadas para o objectivo de combater o desemprego dos jovens, levando sempre em 
consideração as necessidades e especificidades nacionais. Os objectivos fixados no quadro da 
Estratégia "Europa 2020" de reduzir a taxa de abandono escolar para menos de 10% por ano e 
de permitir que 40% dos jovens completem o ensino superior têm de ser abordados com 
medidas concretas, criativas e eficientes. 

As empresas exigem cada vez mais ofertas de ensino e formação profissionais com uma forte 
componente prática e claramente orientadas para as soluções. O que conta para as empresas 
são as capacidades e competências com que o formando enriquece efectivamente o ambiente 
de trabalho depois de frequentar uma acção de formação. 

Neste contexto, é importante apostar numa orientação clara para os resultados da 
aprendizagem. As duas iniciativas desenvolvidas no âmbito do processo de Copenhaga - o 
Quadro Europeu de Qualificações e o Sistema Europeu de Créditos do Ensino e Formação 
Profissionais - irão marcar significativamente a orientação dos próximos anos a nível europeu, 

                                               
1 Cedefop, Skill supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 2020, Luxemburgo 2010, p. 12.
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e já começaram a dar estímulos para a reforma dos sistemas de formação profissional de 
alguns Estados-Membros. No que se refere à comparabilidade dos sistemas de ensino e de 
formação profissionais nos Estados-Membros da UE, importa assegurar uma maior 
permeabilidade, transparência e comparabilidade no âmbito dos diversos sistemas de 
formação e entre estes. Os objectivos e as iniciativas da política europeia de formação 
necessitam do apoio de todas as partes interessadas na formação profissional. Requerem ainda 
uma avaliação prática e uma maior clarificação em muitos aspectos. 

Tendo em conta que, num contexto de evolução demográfica, a procura de formação e a 
necessidade de aprendizagem ao longo da vida é cada vez maior na sociedade actual, importa 
dotar os trabalhadores de um instrumento que lhes permita avaliar e planear as suas próprias 
necessidades de formação. Um serviço de aconselhamento independente sobre formação 
profissional poderia completar esta oferta.

Importa ainda criar possibilidades de financiamento mais alargadas, simplificadas e 
facilmente acessíveis para pessoas em diferentes fases da vida, assim como para determinados 
grupos de pessoas, a fim de poderem beneficiar do ensino e da formação profissionais. Para o 
efeito, podem ser usadas as verbas disponíveis do FSE, de todo o programa "Aprendizagem 
ao Longo da Vida" e do "Erasmus para Jovens Empresários". 

As verbas do FSE podem também ser utilizadas para financiar um sistema de 
cheques-formação, que permita às pessoas com baixos rendimentos participar em acções de 
formação que melhorem as suas oportunidades no mercado de trabalho. Esta é uma forma de 
promover especificamente a aprendizagem ao longo da vida. A concorrência entre os 
estabelecimentos de formação profissional é estimulada, na medida em que os cidadãos 
podem decidir eles próprios qual das ofertas melhor se adapta às suas necessidades. 

Para atingir estes objectivos, é necessário que o ensino e a formação profissionais sejam uma 
prioridade política comum no longo prazo. No que se refere à execução, são imprescindíveis a 
participação e o empenho de todas as partes interessadas, não só das instituições da UE e dos 
Estados-Membros, como também, em igual medida, dos agentes locais e regionais.

Temos a obrigação de proporcionar aos trabalhadores na Europa uma oportunidade de se 
adaptarem às exigências da economia. Os decisores políticos têm de criar condições para que 
as pessoas possam desenvolver e alargar as suas competências. O desenvolvimento de 
competências não pode ter como único fim ajudar as pessoas a encontrar um melhor emprego; 
o desenvolvimento de competências tem também de lhes dar a oportunidade de criar os 
empregos do futuro e de assim prestar um contributo activo para uma economia inovadora.


