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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A conferência dos ministros europeus responsáveis pelo ensino superior, que se realizou em 
Bergen, em 2005, acordou claramente na necessidade de estabelecer um quadro de 
qualificações abrangente, com vista a assegurar uma maior clareza quanto ao valor dos cursos 
de aprendizagem ao longo da vida para o mercado de trabalho. O quadro europeu de 
qualificações (QEQ) para a aprendizagem ao longo da vida deverá cumprir esta função.

O QEQ é produto da evolução da União Europeia no sentido de se tornar uma "sociedade da 
informação" bem preparada para os desafios da globalização. Nessa sociedade, os cidadãos de 
cada Estado-Membro europeu devem adaptar-se às exigências de um mercado de trabalho 
orientado para a competitividade. Estas mudanças trazem consigo desafios que requerem uma 
educação mais inovadora e flexível, que prepare os europeus para serem bem sucedidos no 
mercado de trabalho, mercado esse em que a formação é uma condição indispensável para 
todos os grupos etários e todos os estratos sociais.

À medida que a transparência das qualificações aumentar em toda a UE, e não apenas no 
Estado-Membro no qual foram criadas e obtidas, será inevitavelmente encorajada uma maior 
liberdade de circulação dos trabalhadores na União Europeia e os Estados-Membros poderão 
retirar mais benefícios da dimensão do mercado interno europeu. Em termos práticos, um 
aumento da transparência neste domínio permitirá aos empregadores determinar mais 
rapidamente se um nacional de outro Estado-Membro terá melhores qualificações para uma 
actividade específica em virtude dos cursos de aprendizagem ao longo da vida que tenha 
frequentado.

A presente proposta é especialmente oportuna, já que uma vaga de novas tecnologias, à 
disposição dos cidadãos, abriu as portas à transformação no sector da educação, oferecendo 
novas oportunidades de formação em linha. Estes serviços oferecem a necessária flexibilidade 
e concedem ao utilizador liberdade para definir o seu percurso educativo. Além disso, 
proporcionam aos Estados-Membros, que deveriam procurar permanentemente elevar o nível 
dos programas de formação, a oportunidade de promover, e beneficiar de, métodos de ensino 
e formas de aprendizagem mais inovadores. Contudo, a fim de assegurar e reforçar o êxito 
destes serviços e possibilidades de aprendizagem, é necessário aferir a sua qualidade e 
comunicar a sua própria existência aos cidadãos europeus através de canais de informação 
viáveis.

Um domínio que requer atenção urgente é o da exclusão social e do mercado de trabalho, 
associada à exclusão do processo de aprendizagem ao longo da vida, e o atraso, em relação 
aos outros, dos que não possuem qualificações formais. Os jovens, adultos, imigrantes e 
trabalhadores manuais de toda a Europa que adquiriram, de modo informal, qualificações que 
nunca foram oficialmente reconhecidas devem ser encorajados a participar em programas de 
aprendizagem ao longo da vida, evitando assim a exclusão social e do mercado de trabalho 
destes grupos e aumentando a sua mobilidade na União Europeia. Se isto não acontecer, estes 
grupos correm o risco de ser ainda mais marginalizados, enquanto outros participam em 
programas de aprendizagem ao longo da vida e o fosso em matéria de qualificações se alarga. 
Estes problemas devem ser solucionados agora, e os cidadãos precisam de aprender o valor e 
a importância da formação desde tenra idade.
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Acima de tudo, os Estados-Membros devem empenhar-se em favor de, e agir em 
conformidade com, estas propostas, a nível nacional, regional e local, com vista a assegurar o 
êxito desta iniciativa. A coordenação é extremamente importante, e daí a proposta de criação 
de centros nacionais que façam a ligação dos sistemas de qualificações nacionais ao quadro 
europeu de qualificações e que difundam informação acerca dos progressos realizados neste 
domínio.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Emprego e dos 
Assuntos Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações 
no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Secção "Recomendam aos Estados-Membros que", nº 1

1. Utilizem o quadro europeu de 
qualificações como um instrumento de 
referência para comparar os níveis de 
qualificações dos diferentes sistemas de 
qualificações na perspectiva da 
aprendizagem ao longo da vida.

1. Utilizem o quadro europeu de 
qualificações como um instrumento de 
referência para comparar os níveis de 
qualificações dos diferentes sistemas de 
qualificações europeus na perspectiva da 
aprendizagem ao longo da vida, com vista a 
assegurar que o seu valor seja reconhecido 
no mercado de trabalho e a reafirmar a 
importância da aprendizagem ao longo da 
vida em toda a UE.

Justificação

Numa Europa em que a natureza do mercado de trabalho está a modificar-se e onde são 
necessárias abordagens flexíveis da aprendizagem, os Estados-Membros devem utilizar o 
quadro europeu de qualificações (QEQ) para elevar o perfil dos programas de aprendizagem 
ao longo da vida. Além disso, é essencial que o valor prático das qualificações se torne claro 
para empregadores e estudantes, a fim de facilitar uma maior circulação na União Europeia.

Alteração 2
Secção "Recomendam aos Estados-Membros que", nº 2 bis (novo)

  
1 Ainda não publicado em JO.
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2 bis. Se empenhem em favor de, e ajam em 
conformidade com, propostas relativas às 
qualificações visadas pelos programas de 
aprendizagem ao longo da vida, a nível 
nacional, regional e local, a fim de 
assegurar o êxito desta iniciativa.

Justificação

O êxito desta iniciativa depende da coordenação conseguida entre os níveis nacional, 
regional e local, já que estes dois últimos níveis difundem informação relacionada com o 
QEQ.

Alteração 3
Secção "Recomendam aos Estados-Membros que", nº 4 bis (novo)

4 bis. Elevem o nível dos seus programas de 
aprendizagem ao longo da vida através da 
promoção de métodos de ensino e 
programas de formação inovadores.

Justificação

Os programas de aprendizagem ao longo da vida devem procurar ser inovadores e promover 
uma forma de pensar inovadora, com vista a satisfazer as necessidades do mercado de 
trabalho.

Alteração 4
Secção "Recomendam aos Estados-Membros que", nº 4 ter (novo)

4 ter. Reconheçam a importância crescente 
dos serviços em linha, a flexibilidade que 
estes oferecem e a liberdade que concedem 
ao utilizador para definir o seu próprio 
percurso educativo, dando, ao mesmo 
tempo, prioridade à criação de bons canais 
de informação que permitam aos cidadãos 
obter informação sobre a existência e a 
qualidade de tais serviços.

Justificação

A natureza do mercado de trabalho está a mudar, exigindo modelos de educação mais 
flexíveis. Em resposta a esta evolução, surgiram novos percursos educativos, cuja divulgação 
é necessária para encorajar a sua adopção.
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Alteração 5
Secção "Recomendam aos Estados-Membros que", nº 4 quater (novo)

4 quater. Envidem esforços para assegurar 
que os jovens, adultos e trabalhadores 
manuais de toda a Europa cujas 
qualificações obtidas de modo informal 
nunca tenham sido acreditadas possam 
obter o reconhecimento oficial das suas 
qualificações e sejam encorajados, 
juntamente com os que não possuem 
aptidões e qualificações básicas, a 
participar em programas de aprendizagem 
ao longo da vida, evitando assim a exclusão 
social e do mercado de trabalho e 
aumentando a sua mobilidade na União 
Europeia.

Justificação

Os que não possuem qualificações básicas devem ser encorajados a reingressar no sistema 
de ensino. 

Alteração 6
Secção "Subscrevem a intenção da Comissão de", nº 2

2. Instituir um grupo consultivo no âmbito 
do quadro europeu de qualificações (que 
inclua representantes dos centros nacionais, 
os parceiros sociais europeus e outras partes 
interessadas, consoante o caso), a fim de 
monitorizar, coordenar e garantir a qualidade 
e a coerência global do processo de 
correlação dos sistemas de qualificações 
com o quadro europeu de qualificações.

2. Instituir um grupo consultivo no âmbito 
do quadro europeu de qualificações (que 
inclua representantes dos centros nacionais, 
organizações empresariais, os parceiros 
sociais europeus e outras partes interessadas, 
consoante o caso), a fim de monitorizar, 
coordenar e garantir a qualidade e a 
coerência global do processo de correlação 
dos sistemas de qualificações com o quadro 
europeu de qualificações.

Justificação

Uma vez que os programas de aprendizagem ao longo da vida são fundamentalmente 
orientados para as pessoas que necessitam de adquirir qualificações ou conhecimentos 
relevantes para a sua actividade profissional, é crucial consultar as organizações 
empresariais neste processo.


