
PA\1212634PT.docx PE657.258v01-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2019-2024

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

2020/2135(INI)

8.9.2020

PROJETO DE PARECER
da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

dirigido à Comissão da Cultura e da Educação

sobre a criação de uma política de educação digital
(2020/2135(INI))

Relator de parecer (*): Anna Zalewska

(*) Comissões associadas – Artigo 57.º do Regimento



PE657.258v01-00 2/3 PA\1212634PT.docx

PT

PA_NonLeg



PA\1212634PT.docx 3/3 PE657.258v01-00

PT

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:

A. Considerando que os países com maior disponibilidade de Internet de banda larga nas 
habitações também têm um número maior de cidadãos com competências digitais 
básicas ou avançadas;

B. Considerando que a pandemia de COVID-19 pôs em destaque a importância das 
competências digitais e a necessidade de as melhorar, nomeadamente através da 
educação e da disponibilização de equipamento que permita aos alunos participarem na 
aprendizagem à distância a partir de casa e nos estabelecimentos de ensino;

C. Considerando que o desenvolvimento de competências digitais é essencial para a 
adaptação à evolução das necessidades de um mercado de trabalho cada vez mais 
digitalizado e para combater a perda de postos de trabalho e os fenómenos sociais 
adversos, como a falta de acesso a serviços básicos e a exclusão digital e social;

D. Considerando que não existem praticamente documentos de avaliação, tanto para 
projetos individuais como para as estratégias nacionais de digitalização dos 
Estados-Membros, o que torna impossível identificar uma ligação entre uma 
determinada intervenção e um aumento específico das competências digitais;

E. Considerando que o apoio à preparação digital, em escolas de ensino geral e 
profissional, bem como a personalização e a inovação nos sistemas de ensino, pode 
ajudar a melhorar os resultados da aprendizagem, contribuir para alcançar uma maior 
equidade e aumentar a eficácia da educação;

1. Salienta a necessidade de formar professores a fim de melhorar as suas competências 
digitais, incluindo avaliações de competências e mecanismos de certificação, através de 
programas como a geminação eletrónica, a EPALE e o Erasmus+;

2. Insta os Estados-Membros a garantirem que todos os estabelecimentos de ensino e todos 
os alunos têm acesso a Internet de banda larga, que é um pré-requisito para o processo 
de melhoria das competências digitais;

3. Exorta os Estados-Membros a eliminarem os obstáculos ao acesso à educação, dando 
especial atenção à educação digital, a fim de melhorar as competências digitais;

4. Salienta a necessidade de reforçar o pensamento crítico e as competências de utilização 
dos meios de comunicação social das crianças e dos jovens, pois tal permitirá que sejam 
capazes de avaliar e de superar os perigos colocados pelas notícias falsas, pela 
ciberintimidação, pela radicalização, pelas questões de cibersegurança e pela fraude.


