I Reunião Extraordinária de Ministros da Educação da CPLP

Díli, Timor-Leste
14 a 17 de abril de 2015
COLÓQUIO
«ENSINO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE NA CPLP»

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
De S. EXA. O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CPLP,
SENHOR EMBAIXADOR MURADE MURARGY

15de abril de 20145
(quarta-feira, 9 horas)

Muito bom dia a todos.
Exmo. Senhor Primeiro-Ministro da República de Timor-Leste, Dr.
Rui Maria de Araújo,
Exmo. Senhor Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos
Sociais e Ministro da Educação de Timor-Leste, Dr. Fernando
Lasama de Araújo,
Exma. Senhora Ministra da Educação de Cabo Verde, Dr.ª
Fernanda Marques,
Exmos. Senhores Membros do Governo de Timor Leste,
Exmo. Senhores Embaixadores e Representantes dos Estados
Membros da CPLP,
Minhas Senhoras e Meus Senhores,
Senhor Primeiro-Ministro, a sua presença neste evento revela
a importância que o seu governo e a Presidência timorense da CPLP
atribuem

a

este

Colóquio.

As

suas

palavras

e

o

seu

comprometimento em relação à nossa Comunidade são um grande
encorajamento para mim e para a minha equipa, para continuar
esta obra messiânica de construir uma Comunidade cada vez mais
próxima aos seus Povos.
Por isso quero saudar todos os presentes, e expressar o meu
profundo agrado pela realização deste colóquio sobre o Ensino
Técnico Profissionalizante na CPLP, um tema estruturante para a
capacitação e empregabilidade das nossas populações, acolhido pela
Presidência timorense da CPLP.
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O Ensino Técnico Profissionalizante é estratégico para o
desenvolvimento dos Povos da CPLP. Porque, não só promove o
acesso universal à educação e a qualificação técnica de quadros,
com competências teóricas, práticas e comportamentais orientadas
para o «saber fazer», como também procura gerar uma resposta às
necessidades do mercado de trabalho nos nossos Estados membros.
Ao dar resposta a necessidades específicas dos diversos
sectores

das

economias

Profissionalizante

poderá

nacionais,
contribuir

o

para

Ensino
o

Técnico

aumento

da

produtividade, reduzindo o desemprego, sobretudo das camadas
mais jovens e ter um impacto na redução da pobreza nos nossos
Estados membros.
As mudanças sociais, económicas, políticas e culturais, às quais
se juntam as inovações técnicas, tecnológicas e científicas do
mundo globalizado em que vivemos, obrigam-nos a uma reflexão
profunda e conhecedora, para que possamos identificar programas
estratégicos para a cooperação intra CPLP e para o investimento
conjunto dos Estados membros neste tema. Será importante neste
Colóquio encontrarmos respostas adequadas a uma questão que
nos podemos colocar. “Quais são os vectores estruturantes e
prioritários para a ação da CPLP em matéria de Ensino Técnico
Profissionalizante?”.
Na CPLP, a nossa concepção é de que o ensino técnico
profissionalizante

poderá,

em

primeiro

lugar

preparar

uma

quantidade significativa de pessoas para o desempenho de uma
profissão.

Deverá também promover

a

coesão

social

e o
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crescimento

económico

sustentável,

através

da

redução

do

abandono e do insucesso escolar e do aumento da escolarização de
nível secundário entre as nossas populações. Ambicionamos ainda
que possamos impulsionar a rápida integração no mercado de
trabalho, atendendo às características específicas dos tecidos
empresariais e produtivos dos Estados membros. Por último, deverá
também contribuir para o aumento do emprego, em especial das
camadas

mais

jovens,

e

consequentemente

para

a

maior

competitividade económica dos Estados membros.
Através da aposta no desenvolvimento do Ensino Técnico
Profissionalizante na CPLP, podemos igualmente impulsionar fatores
que contribuam para uma maior coesão comunitária.
Minhas senhoras e meus senhores, Senhor Primeiro-Ministro,
A mobilidade dos alunos e dos professores do Ensino Técnico
Profissionalizante pode constituir um primeiro passo para darmos
resposta às necessidades identificadas pelos Estados membros, com
vista a promovermos uma forma de aproximação dos nossos Povos.
Existem áreas económicas em forte expansão nos nossos
países, mas com carências ao nível de recursos humanos formados
em vários ofícios. Os Estados membros que têm sistemas de Ensino
Técnico Profissionalizante mais avançados podem colocar a sua
experiência ao serviço de toda a Comunidade. Este intercâmbio é
igualmente importante para a partilha do conhecimento diferenciado
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que existe na nossa geografia descontinuada. Os benefícios criarão
valor para toda a rede CPLP.
Creio que a principal motivação de todos os decisores públicos
é promover políticas que vão ao encontro das necessidades e
expectativas dos cidadãos. Neste Colóquio, acredito ser possível
identificarmos formas de articulação entre as necessidades nacionais
e a procura conjunta de respostas concertadas a nível multilateral,
em prol do desenvolvimento do Ensino Técnico Profissionalizante na
CPLP.
Deixo os meus votos de um bom Colóquio e agradeço a vossa
atenção e, sobretudo, a presença do Senhor Primeiro-Ministro.
Muito obrigado!
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