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Pergunta com pedido de resposta oral  O-000068/2020
ao Conselho
Artigo 136.º do Regimento
Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van 
Sparrentak, Anna Zalewska
em nome da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

Assunto: Recomendação do Conselho sobre o ensino e a formação profissionais (EFP) em prol 
da competitividade sustentável, da justiça social e da resiliência

Tendo em conta a Recomendação do Conselho sobre o EFP, a Comissão do Emprego e dos 
Assuntos Sociais tem várias perguntas a colocar:

1. A crise da COVID-19 tornou mais premente a necessidade de melhorar as soluções de 
formação digital e de assegurar a igualdade de acesso a competências, ferramentas e 
tecnologias digitais para os alunos, os professores e os formadores. Através de que medidas e 
meios financeiros e não financeiros tencionam os Estados-Membros promover a modernização 
digital e a formação à distância no domínio do EFP, garantindo a acessibilidade e a aquisição 
das competências necessárias para todos, bem como a igualdade de acesso à Internet e a 
ferramentas digitais em todas as escolas? Como pode esta ação ser coordenada e 
acompanhada em conjunto com a Comissão?

2. Que medidas irão os Estados-Membros adotar para cumprir os objetivos qualitativos, 
nomeadamente através do Quadro Europeu para a Qualidade e a Eficácia da Aprendizagem e 
do Programa Erasmus, e para melhorar o seguimento dos diplomados do EFP?

3. Há uma falta de coerência e uma discrepância entre o setor do EFP e o sistema de ensino geral, 
sendo o EFP frequentemente considerado como a opção menos preferida, apesar da procura 
constante de mais trabalhadores do ensino profissional. Que medidas estão os Estados-
Membros a tomar para tornar mais atrativo o EFP e assegurar a coerência e as sinergias entre 
os dois sistemas de ensino? O que planeiam os Estados-Membros fazer a nível nacional para 
melhorar a comunicação sobre o EFP? Que medidas estão a tomar para reintegrar no sistema 
os jovens que abandonaram precocemente o EFP? Existe algum sistema de monitorização para 
seguir os casos de abandono escolar?

4. Como tencionam os Estados-Membros garantir que os programas de EFP tenham elevada 
qualidade, sejam inclusivos e ofereçam igualdade de oportunidades para todos, em especial os 
grupos vulneráveis, nomeadamente as pessoas que vivem em zonas rurais ou remotas? Que 
medidas irão os Estados-Membros tomar para que um EFP de qualidade e inclusivo seja um 
direito para todos os alunos, tal como consagrado no Pilar Europeu dos Direitos Sociais 
(PEDS)?

5. Como tencionam os Estados-Membros garantir uma aprendizagem de boa qualidade, 
diversificada e específica, incluindo uma remuneração justa e o acesso à proteção social, em 
consonância com o PEDS?

6. Como tencionam os Estados-Membros garantir que os prestadores de EFP disponham de 
autonomia, flexibilidade e apoio suficientes para rapidamente adaptarem a sua oferta de 
formação à evolução das necessidades de competências, bem como garantir oportunidades 
futuras no mercado de trabalho e empregos sustentáveis e de qualidade para os diplomados do 
EFP? Que meios financeiros, europeus e nacionais, estão os Estados-Membros a disponibilizar 
ao setor do EFP?
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