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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A actual proposta de recomendação relativa à instituição do quadro europeu de qualificações 
para a aprendizagem ao longo da vida (QEQ) é um instrumento técnico, cujo objectivo geral 
consiste em aumentar a transparência das qualificações e, por conseguinte, ajudar os 
Estados-Membros, os cidadãos, os empregadores e os organismos de ensino e formação a 
comparar as qualificações oferecidas pelos diversos sistemas de ensino e formação da UE. 
Mais especificamente, esta proposta tem um objectivo duplo. Para facilitar a mobilidade a 
nível da aprendizagem e do trabalho e assim contribuir para o crescimento e o emprego, o 
QEQ visa, por um lado, actuar como dispositivo de tradução para efeitos de comparação das
qualificações e, por outro, servir como ponto de referência imparcial baseado nos resultados 
da aprendizagem. O QEQ cobre diferentes sistemas de ensino e formação, que incluem o 
ensino geral e de adultos, o ensino e a formação profissionais e o ensino superior. O elemento 
central do QEQ consiste num conjunto de oito níveis de referência que descrevem os 
conhecimentos, o nível de compreensão e as aptidões do estudante - os denominados 
resultados da aprendizagem.

A relatora de parecer introduz a perspectiva de género, a fim de assegurar que o QEQ venha a 
ser um instrumento que contribua para tornar o sistema europeu de ensino e formação mais 
transparente, não discriminatório e acessível tanto a mulheres como a homens. As alterações 
propostas dizem respeito à integração da perspectiva de género na definição e na descrição 
das qualificações, à representação equilibrada sob o ponto de vista do género de todos as 
partes interessadas a nível nacional, à recolha de dados repartidos por género e à garantia da 
igualdade entre mulheres e homens no âmbito da aprendizagem ao longo da vida.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 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
Considerando 1

(1) O desenvolvimento dos conhecimentos, 
das aptidões e das competências dos 
cidadãos é fundamental para a 
competitividade e a coesão social da 
Comunidade. Convém, assim, promover e 
melhorar a participação na aprendizagem ao 

(1) O desenvolvimento dos conhecimentos, 
das aptidões e das competências dos 
cidadãos é fundamental para a 
competitividade e a coesão social da 
Comunidade. Convém, assim, promover e 
melhorar o acesso e a participação na 

  
1 JO C ... de 30.1.2007, p. ....



PE 384.415v02-00 4/8 AD\658565PT.doc

PT

longo da vida e a utilização de qualificações 
a nível nacional e comunitário.

aprendizagem ao longo da vida e a utilização 
e o reconhecimento de qualificações
formais, não formais e informais, bem 
como a qualidade do emprego e a 
igualdade entre homens e mulheres, a nível 
nacional e comunitário.

Alteração 2
Considerando 2

(2) Em 2000, o Conselho Europeu de Lisboa 
declarou nas suas conclusões que o aumento 
da transparência das qualificações deve 
constituir um dos principais aspectos dos 
esforços de adaptação dos sistemas 
educativo e de formação da Comunidade às 
exigências da sociedade do conhecimento. O 
Conselho Europeu de Barcelona, realizado 
em 2002, apelou a uma cooperação mais 
estreita no sector do ensino superior e à 
melhoria da transparência e dos métodos de 
reconhecimento no domínio do ensino e 
formação profissionais.

(2) Em 2000, o Conselho Europeu de Lisboa 
declarou nas suas conclusões que o aumento 
da transparência das qualificações deve 
constituir um dos principais aspectos dos 
esforços de adaptação dos sistemas 
educativo e de formação da Comunidade às 
exigências da sociedade do conhecimento e 
às escolhas pessoais das mulheres e dos 
homens. O Conselho Europeu de Barcelona, 
realizado em 2002, apelou a uma cooperação 
mais estreita no sector do ensino superior e à 
melhoria da transparência e dos métodos de 
reconhecimento no domínio do ensino e 
formação profissionais.

Alteração 3
Considerando 10

(10) A presente recomendação tem por 
objectivo a criação de um quadro de 
referência comum que funcione como 
dispositivo de tradução entre sistemas de 
qualificação distintos e os respectivos níveis, 
no que respeita quer ao ensino geral e ao 
ensino superior, quer ao ensino e formação 
profissionais. Contribuirá para aumentar a 
transparência, a comparabilidade e a 
portabilidade das qualificações dos cidadãos 
em diferentes Estados-Membros. O quadro 
europeu de qualificações deve, além disso, 
permitir que as organizações sectoriais 
internacionais correlacionem os seus 
sistemas de qualificações com um ponto de 
referência comum, facilitando desta forma o 
estabelecimento dessas qualificações nos 
sistemas nacionais de qualificações. A 

(10) A presente recomendação tem por 
objectivo a criação de um quadro de 
referência comum que funcione como 
dispositivo de tradução entre sistemas de 
qualificação distintos e os respectivos níveis, 
no que respeita quer ao ensino geral e ao 
ensino superior, quer ao ensino e formação 
profissionais. Contribuirá para aumentar a 
transparência, a comparabilidade e a 
portabilidade e promover o reconhecimento
das qualificações formais, não formais e 
informais dos cidadãos em diferentes 
Estados-Membros. O quadro europeu de 
qualificações deve, além disso, permitir que
as organizações sectoriais internacionais 
correlacionem os seus sistemas de 
qualificações com um ponto de referência 
comum, facilitando desta forma o 
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presente recomendação contribui, por 
conseguinte, para os objectivos gerais de 
promoção da aprendizagem ao longo da vida 
e aumento da mobilidade de trabalhadores e 
aprendentes.

estabelecimento dessas qualificações nos 
sistemas nacionais de qualificações. A 
presente recomendação contribui, por 
conseguinte, para os objectivos gerais de 
promoção da aprendizagem ao longo da 
vida, aumento da mobilidade de 
trabalhadores e aprendentes e melhoria do 
acesso ao emprego.

Alteração 4
Considerando 10 bis (novo)

(10 bis) No âmbito do reconhecimento e da 
certificação das qualificações não formais, 
deverá ser concedida particular atenção às 
qualificações adquiridas por homens e 
mulheres em actividades de prestação de 
cuidados e de acompanhamento educativo 
de crianças ou pessoas dependentes.

Alteração 5
Considerando 10 ter (novo)

(10 ter) A aplicação da presente 
recomendação deverá ser acompanhada 
por uma adaptação flexível das estruturas e 
das possibilidades de ensino e 
aprendizagem.

Alteração 6
Considerando 11 bis (novo)

(11 bis) A igualdade entre homens e 
mulheres deverá ser integrada em todas as 
medidas e acções relativas à elaboração, 
aplicação e avaliação da presente 
recomendação.

Alteração 7
Recomendações aos Estados-Membros, nº 4
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4. Recorram a uma abordagem baseada nos 
resultados da aprendizagem para definir e 
descrever qualificações e promovam a 
validação da aprendizagem não formal e 
informal em conformidade com os 
princípios europeus comuns acordados nas 
Conclusões do Conselho de 28 de Maio de 
2004.

4. Recorram a uma abordagem baseada nos 
resultados da aprendizagem e na integração 
da perspectiva do género para definir e 
descrever qualificações e promovam a 
validação da aprendizagem não formal e 
informal em conformidade com os 
princípios europeus comuns acordados nas 
Conclusões do Conselho de 28 de Maio de 
2004.

Alteração 8
Recomendações aos Estados-Membros, nº 5, alínea e)

(e) garantir a participação de todas as partes 
interessadas pertinentes a nível nacional, 
incluindo, consoante a legislação e a prática 
nacionais, os estabelecimentos de ensino 
superior e de ensino e formação 
profissionais, os parceiros sociais, sectores e 
peritos no processo de comparação e 
aplicação das qualificações a nível europeu.

(e) garantir a participação, tendo em vista 
igualmente uma representação equilibrada 
sob o ponto de vista do género, de todas as 
partes interessadas pertinentes a nível 
nacional, incluindo, consoante a legislação e 
a prática nacionais, os estabelecimentos de 
ensino superior e de ensino e formação 
profissionais, os parceiros sociais, sectores e 
peritos no processo de comparação e 
aplicação das qualificações a nível europeu.

Alteração 9
Recomendações aos Estados-Membros, nº 6, alínea c)

(c) «quadro nacional de qualificações», um 
instrumento concebido para a classificação 
de qualificações segundo um conjunto de 
critérios para níveis específicos de 
aprendizagem atingidos. Visa integrar e 
coordenar os subsistemas nacionais de 
qualificações e melhorar a transparência, o 
acesso, a progressão e a qualidade das 
qualificações em relação ao mercado de 
trabalho e à sociedade civil;

(c) «quadro nacional de qualificações», um 
instrumento concebido para a classificação 
de qualificações segundo um conjunto de 
critérios para níveis específicos de 
aprendizagem atingidos. Visa integrar e 
coordenar os subsistemas nacionais de 
qualificações, assegurar a não 
discriminação e melhorar a transparência, o 
acesso, a progressão e a qualidade das 
qualificações em relação ao mercado de 
trabalho e à sociedade civil;

Alteração 10
Subscrição da intenção da Comissão, nº 3

3. Acompanhar as medidas tomadas na 3. Acompanhar as medidas tomadas na 
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sequência da presente recomendação e, 
cinco anos após a adopção desta, apresentar 
um relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a experiência adquirida e as 
implicações para o futuro, incluindo, se tal 
se revelar necessário, uma eventual revisão 
da recomendação.

sequência da presente recomendação, reunir 
dados repartidos por idade e por género e, 
cinco anos após a adopção desta, apresentar 
um relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a experiência adquirida e as 
implicações para o futuro, incluindo, se tal 
se revelar necessário, uma eventual revisão 
da recomendação.
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