
AD\1199108PT.docx PE646.848v02-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2019-2024

Comissão da Cultura e da Educação

2019/2212(INI)

19.2.2020

PARECER
da Comissão da Cultura e da Educação

dirigido à Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

sobre o Semestre Europeu para a coordenação das políticas económicas: 
aspetos sociais e relativos ao emprego na Análise Anual do Crescimento 
Sustentável para 2020
(2019/2212(INI))

Relatora de parecer: Sabine Verheyen



PE646.848v02-00 2/7 AD\1199108PT.docx

PT

PA_NonLeg



AD\1199108PT.docx 3/7 PE646.848v02-00

PT

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. Apela a uma melhoria contínua das políticas da UE e dos Estados-Membros em matéria 
de educação, formação e competências, de molde a proporcionar uma educação de 
qualidade e uma aprendizagem ao longo da vida acessível a todos, dando resposta, em 
particular, ao défice crescente de competências, mormente no que se refere às 
competências e aptidões digitais para o futuro digital, e à necessidade de compreender e 
delinear as realidades de uma economia e de uma sociedade digitalizadas e de preparar 
o futuro impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho e nas esferas públicas; 
salienta que estas políticas devem promover o desenvolvimento pessoal e societal, bem 
como novas oportunidades de emprego no futuro, no respeito, nomeadamente, dos 
objetivos da transição energética para uma economia hipocarbónica e sustentável e do  
Pacto Ecológico Europeu; exorta os Estados-Membros a acelerarem a aplicação das 
recomendações específicas por país;

2. Destaca que as desvantagens socioeconómicas são, frequentemente, um indicador de 
fracos resultados educativos e vice-versa; insiste que um sistema de ensino e de 
aprendizagem ao longo da vida de qualidade e devidamente financiado pode contribuir 
para quebrar este círculo vicioso e promover a inclusão social e a igualdade de 
oportunidades; apoia os planos para fazer do Espaço Europeu da Educação uma 
realidade num futuro previsível, com especial destaque para o reconhecimento mútuo 
das qualificações académicas, com o objetivo de permitir que todos tenham acesso a 
uma educação de qualidade, preparada para o futuro; insta a Comissão a ajudar os 
Estados-Membros a reformar e a modernizar os seus sistemas de ensino, inclusive a 
aprendizagem digital e o ensino de elevada qualidade, e a promover o intercâmbio de 
boas práticas no âmbito do programa Erasmus +;

3. Afirma que uma educação e um acolhimento na primeira infância (ECEC) de elevada 
qualidade, acessíveis e inclusivos, têm um impacto positivo em todas as crianças e, 
sobretudo, nas crianças oriundas de meios socioeconómicos menos favorecidos e com 
necessidades especiais, contribuindo, assim, para reduzir as desigualdades sociais e 
promover a integração social; salienta que a ECEC desempenha um papel crucial a 
curto prazo no desenvolvimento, na aprendizagem e no bem-estar das crianças e cria os 
alicerces para melhorar as perspetivas de vida, a inclusão social e a empregabilidade a 
longo prazo; apoia, por conseguinte, os esforços para criar uma Garantia Europeia para 
a Infância, tendo em conta os resultados do estudo de viabilidade e respeitando o 
princípio da subsidiariedade;

4. Insta os Estados-Membros a aumentarem o investimento na educação e na formação, 
dado que investimento estrutural em capital humano, com especial destaque para os 
jovens e as pessoas com menos oportunidades, é determinante para impulsionar um 
crescimento intensivo, sustentável, qualitativo e inclusivo, num contexto de escassez 
crescente de competências, especialmente nos domínios das CTE (A) M, e das 
assimetrias num mundo laboral em mudança, em particular nesta era de digitalização; 
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sublinha a importância de proporcionar uma educação ambiental e empresarial precoce, 
para motivar os jovens a criar empresas, e entende que há que fazer mais para atrair 
mais raparigas para os domínios das CTE(A)M; salienta ainda que as competências 
digitais e de literacia mediática devem ser uma parte essencial das políticas de educação 
e incluir, nomeadamente, a cibersegurança, a ciber-higiene, a ciberresponsabilidade e a 
proteção de dados;

5. Exorta a Comissão e os Estados-Membros a reforçarem as medidas destinadas a 
promover estágios de aprendizagem de qualidade na UE e a explorarem formas de 
adotar um estatuto da UE para a aprendizagem;

6. Considera que os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento desempenham um 
papel crucial na melhoria do acesso aos materiais de ensino e à informação, bem como 
na inclusão ativa dos jovens, em especial dos que vivem em zonas rurais e remotas, em 
zonas com uma população reduzida, bem como dos jovens oriundos da imigração; faz 
notar, a este respeito, que o ensino e as técnicas de aprendizagem inovadores 
combinados com o acesso a fontes de informação digitais podem desempenhar um 
papel importante;

7. Salienta que, em 2018, na UE, 16,5 % dos jovens entre os 20 e os 34 anos – um em cada 
seis jovens – não trabalhavam, não estudavam nem seguiam qualquer formação (NEET) 
e que a percentagem de jovens que abandonam precocemente a escola foi de 10,6 %; 
reconhece que estes valores são tão baixos como no primeiro trimestre de 2008 e o mais 
baixo desde que estes dados começaram a ser compilados, no primeiro trimestre de 
2006; insta, no entanto, a Comissão e os Estados-Membros a intensificarem os seus 
esforços para reduzir o abandono escolar precoce e a percentagem de jovens NEET, 
especialmente entre os jovens oriundos de meios socialmente desfavorecidos, para 
melhorar os resultados escolares, tendo em conta as disparidades regionais e 
demográficas, aplicar estratégias de prevenção abrangentes e envolver os jovens que 
abandonam precocemente a escola no ensino e na formação; 

8. Exorta os Estados-Membros a promoverem uma maior cooperação entre os 
estabelecimentos de ensino e as empresas, com vista a promover economias locais e 
regionais com baixas emissões de carbono, bem como a resolver as inadequações de 
competências atuais e futuras, nomeadamente promovendo competências técnicas, 
empresariais e digitais, bem como a formação profissional, a formação dual e 
programas de estudo, e a criar metodologias eficazes e abrangentes para o 
reconhecimento mútuo e a validação de competências, diplomas e qualificações, bem 
como a aprendizagem não formal e informal; realça que as universidades europeias 
podem tornar-se centros de excelência e inovação se a iniciativa relativa às redes de 
universidades europeias for aplicada de forma eficaz; recorda que é necessário um 
financiamento substancial para pôr a iniciativa efetivamente em prática  e recorda, a este 
respeito, a sua reivindicação no sentido de que o orçamento do programa Erasmus + 
para o período de 2021-2027seja triplicado;

9. Apela a uma melhoria da qualidade, da eficiência dos sistemas de ensino e formação e 
do respetivo acesso, do reforço da aprendizagem global ao longo da vida e da melhoria 
das competências e da requalificação, nomeadamente das pessoas com níveis de 
instrução mais baixos, em particular de adultos e jovens adultos e de outros grupos 
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desfavorecidos, mormente os ciganos, e de pessoas oriundas da imigração; sublinha a 
necessidade de sistemas educativos que promovam hábitos saudáveis, nomeadamente a 
prática desportiva, o que contribui significativamente para a inclusão social e a 
integração, e reitera o seu apoio à educação para a cidadania nas escolas enquanto pilar 
fundamental da democracia europeia; sublinha que a formação em educação de adultos 
e a aprendizagem ao longo da vida têm um efeito positivo no indivíduo, na economia e 
na sociedade, 

10. Considera que uma governação eficaz e um financiamento adequado para todos os 
contextos educativos, um ensino e recursos educativos modernos de qualidade, 
professores motivados e competentes com salários atrativos e um maior nível de 
reconhecimento social, bem como a aprendizagem ao longo da vida, são cruciais para 
alcançar a equidade, a diversidade e a excelência no ensino; salienta, neste contexto, a 
necessidade de procurar o equilíbrio de género no ensino e de atrair um maior número 
de candidatos motivados, com sólida formação académica ou profissional e 
competências pedagógicas, para a docência; apela à criação de sistemas de formação 
contínua de qualidade para professores e formadores; 

11. Reitera que, hoje em dia, num mundo cada vez mais interligado e interdependente, a 
proficiência noutras línguas é uma competência vital que dá aos cidadãos a 
oportunidade de interagir com o mundo de maneira mais imediata e significativa, 
preparando-os para competir e ter êxito na sociedade e na economia mundiais; insta, por 
conseguinte, os Estados-Membros a porem em prática o seu objetivo  de que todos os 
cidadãos aprendam, pelo menos, duas línguas estrangeiras e a iniciar essa aprendizagem 
desde a mais tenra idade, tal como referido nas conclusões do Conselho de dezembro de 
2017.
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