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Pergunta com pedido de resposta oral  O-000069/2020
à Comissão
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. Como tenciona a Comissão 
apoiar os Estados-Membros na promoção da modernização digital e da aprendizagem à 
distância do EFP, garantindo a todos a acessibilidade e a aquisição das competências 
necessárias? Como poderá esta ação ser coordenada e monitorizada em conjunto com os 
Estados-Membros?

2. A proposta prevê uma série de objetivos qualitativos a atingir até 2025. Como tenciona a 
Comissão apoiar os Estados-Membros na consecução destes objetivos, nomeadamente através 
do Quadro Europeu para a Qualidade e a Eficácia da Aprendizagem e do Programa Erasmus? 
Como irá a Comissão monitorizar os progressos alcançados nesse sentido e transmitir estas 
informações tanto ao Parlamento, como ao Conselho? Como tenciona a Comissão melhorar as 
formas de seguir os diplomados do EFP?

3. Verifica-se 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 está a 
Comissão a tomar para tornar mais atrativo o EFP e assegurar a coerência e as sinergias entre 
os dois sistemas de ensino? O que planeia a Comissão fazer a nível da UE para melhorar a 
comunicação sobre o EFP? Como pode a Comissão ajudar os Estados-Membros a 
coordenarem melhor as ações a nível da UE?

4. Como tenciona a Comissão apoiar os Estados-Membros a garantirem que o EFP tenha elevada 
qualidade, seja inclusivo e ofereça igualdade de oportunidades para todos, em especial os 
grupos vulneráveis, nomeadamente as pessoas que vivem em zonas rurais ou remotas? Que 
medidas irá a Comissão 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?

5. Como tenciona a Comissão assegurar uma aprendizagem de elevada qualidade, diversificada e 
específica? Tenciona a Comissão rever o Quadro Europeu para a Qualidade e a Eficácia da 
Aprendizagem?

6. Dada a natureza voluntária da Recomendação, como tenciona a Comissão incentivar os 
Estados-Membros a reformarem os seus sistemas de EFP e monitorizar os progressos 
alcançados nesse sentido?
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