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Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer e Raül Romeva i Rueda

Alteração 8
Considerando 4 bis (novo)

(4 bis) Os dados disponíveis demonstram 
que uma percentagem de 10 a 20% da 
população da União não é capaz de 
entender e utilizar os impressos e o
material escrito necessários para atingirem 
os seus objectivos, melhorar os seus 
conhecimentos e competências e 
desenvolver o seu potencial.

Or. en

Justificação

Os conceitos da chamada "sociedade do conhecimento" deveriam ter também em conta o 
analfabetismo.



PE 372.095v01-00 2/8 AM\610836PT.doc

PT

Alteração apresentada por Hiltrud Breyer e Raül Romeva i Rueda

Alteração 9
Considerando 4 ter (novo)

(4 ter) No domínio da educação e da 
formação, deveriam ser especialmente tidos 
em conta, em todos os acordos e em todas 
as ocasiões, o analfabetismo, o 
analfabetismo digital e o analfabetismo 
matemático.

Or. en

Justificação

Os conceitos da chamada "sociedade do conhecimento" deveriam igualmente ter em conta o 
analfabetismo, o analfabetismo digital e o analfabetismo matemático.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 10
Considerando 5

(5) Segundo o relatório do Conselho sobre o 
vasto papel da educação, adoptado em 
Novembro de 2004, a educação contribui 
para a preservação e a renovação da base 
cultural comum da sociedade, aspecto que 
assume particular importância no momento 
em que todos os Estados-Membros são 
confrontados com a questão de saber como 
lidar com uma diversidade cultural e social 
cada vez maior. Para além disso, um aspecto 
deveras importante do papel que 
desempenha a educação no reforço da 
coesão social é a possibilidade que é dada às 
pessoas de entrar e de se manter na vida 
profissional.

(5) Segundo o relatório do Conselho sobre o 
vasto papel da educação, adoptado em 
Novembro de 2004, a educação contribui 
para a preservação e a renovação da base 
cultural comum da sociedade, bem como 
para a aprendizagem dos valores sociais e 
cívicos essenciais, como a cidadania, a 
igualdade, a tolerância ou o respeito, 
aspectos que assumem particular 
importância no momento em que todos os 
Estados-Membros são confrontados com a 
questão de saber como lidar com uma 
diversidade cultural e social cada vez maior. 
Para além disso, um aspecto deveras 
importante do papel que desempenha a 
educação no reforço da coesão social é a 
possibilidade que é dada às pessoas de entrar 
e de se manter na vida profissional.

Or. fr
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Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 11
Considerando 13

(13) O objectivo da presente recomendação 
é contribuir para o desenvolvimento de uma 
educação de qualidade apoiando e 
complementando os trabalhos dos 
Estados-Membros que visam garantir que, 
no final dos percursos de educação e de 
formação iniciais, os jovens tenham 
adquirido um domínio das 
competências-chave suficiente para os 
equipar para a prossecução da aprendizagem 
e para a vida adulta, e que os adultos sejam 
capazes de desenvolver e actualizar as suas 
competências-chave graças a um sistema 
coerente e abrangente de aprendizagem ao 
longo da vida. A presente recomendação 
proporciona um quadro de referência 
europeu comum para as competências-chave 
destinado aos decisores políticos, aos 
prestadores de educação e formação, aos 
empregadores e aos próprios aprendentes, a 
fim de facilitar as reformas nacionais e o 
intercâmbio de informação entre os 
Estados-Membros e a Comissão no âmbito 
do programa de trabalho “Educação e 
Formação 2010”, destinado a alcançar os 
níveis de referência europeus acordados. 
Para além disso, a Recomendação apoia 
outras políticas, como sejam as políticas 
sociais e de emprego e outras que afectam a 
juventude.

(13) O objectivo da presente recomendação 
é contribuir para o desenvolvimento de uma 
educação de qualidade adaptada às novas 
necessidades da sociedade europeia e, mais 
particularmente, do mercado do trabalho,
apoiando e complementando os trabalhos 
dos Estados-Membros que visam garantir 
que, no final dos percursos de educação e de 
formação iniciais, os jovens tenham 
adquirido um domínio das 
competências-chave suficiente para os 
equipar para a prossecução da 
aprendizagem, bem como para a vida 
profissional e, de uma forma geral, para a 
vida adulta, e que os adultos sejam capazes 
de desenvolver e actualizar as suas 
competências-chave graças a um sistema 
coerente e abrangente de aprendizagem ao 
longo da vida. A presente recomendação 
proporciona um quadro de referência 
europeu comum para as competências-chave 
destinado aos decisores políticos, aos 
prestadores de educação e formação, aos 
empregadores e aos próprios aprendentes, a 
fim de facilitar as reformas nacionais e o 
intercâmbio de informação entre os 
Estados-Membros e a Comissão no âmbito 
do programa de trabalho “Educação e 
Formação 2010”, destinado a alcançar os 
níveis de referência europeus acordados. 
Para além disso, a Recomendação apoia 
outras políticas, como sejam as políticas 
sociais e de emprego, a política de 
igualdade de oportunidades e outras que 
afectam a juventude.

Or. fr

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 12
Recomendação 1

1. Assegurem que a educação e a formação 1. Assegurem que a educação e a formação 
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iniciais oferecem a todos os jovens os meios 
para desenvolverem as suas 
competências-chave a um nível que os 
prepare para a vida adulta e que constitua a 
base para futura aprendizagem e para a vida 
profissional;

iniciais oferecem a todos os jovens os meios 
para desenvolverem as suas 
competências-chave a um nível que os 
prepare para a vida adulta e a vida 
profissional e que constitua a base para 
futura aprendizagem em matéria social e 
cívica;

Or. fr

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 13
Recomendação 2 bis (nova)

2 bis. Assegurem que todas as medidas 
adoptadas em matéria de educação e 
formação tenham devidamente em conta as 
necessidades mais específicas das pessoas 
desfavorecidas;

Or. fr

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 14
Recomendação 4

4. Assegurem a disponibilidade da 
infra-estrutura apropriada para a educação e 
formação contínuas dos adultos, incluindo 
professores e formadores, medidas para 
garantir o acesso às mesmas e medidas de 
apoio a aprendentes que tenham em conta as 
diferentes necessidades dos adultos;

4. Assegurem a disponibilidade da 
infra-estrutura apropriada para a educação e 
formação contínuas dos adultos, incluindo 
professores e formadores, medidas de apoio 
aos estabelecimentos de ensino, medidas 
para garantir o acesso às mesmas e medidas 
de apoio a aprendentes que tenham em conta 
as diferentes necessidades e competências
dos adultos;

Or. fr

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 15
Intenção 1

1. Contribuir para os esforços dos 
Estados-Membros destinados a desenvolver 

1. Contribuir para os esforços dos 
Estados-Membros destinados a desenvolver 
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os respectivos sistemas de educação e 
formação e a pôr em prática a presente 
recomendação, mormente pela utilização do 
documento “Competências-chave para a 
aprendizagem ao longo da vida – quadro de 
referência europeu” como uma referência 
para facilitar a co-aprendizagem e o 
intercâmbio de boas práticas, e acompanhar 
os desenvolvimentos e comunicar os 
progressos alcançados nos relatórios de 
progresso bienais relativos aos programa de 
trabalho “Educação e Formação 2010”;

os respectivos sistemas de educação e 
formação e a pôr em prática a presente 
recomendação, mormente pela utilização do 
documento “Competências-chave para a 
aprendizagem ao longo da vida – quadro de 
referência europeu” como uma referência, a 
comunicar aos responsáveis políticos, aos 
profissionais da educação, aos empresários 
e aos próprios alunos, para facilitar a 
co-aprendizagem e o intercâmbio de boas 
práticas, e acompanhar os desenvolvimentos 
e comunicar os progressos alcançados nos 
relatórios de progresso bienais relativos aos 
programa de trabalho “Educação e Formação 
2010”;

Or. fr

Alteração apresentada por María Esther Herranz García

Alteração 16
Anexo , ponto 1, título

Comunicação na língua materna; Comunicação e educação na língua materna;

Or. en

Justificação

Tal como reiterado pela UNESCO, o ensino na língua materna é uma componente importante 
de uma educação de qualidade.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 17
Anexo, ponto 4, parágrafo 1

A competência digital exige uma boa 
compreensão e sólidos conhecimentos da 
natureza, do papel que desempenham e das 
oportunidades que oferecem as tecnologias 
da sociedade da informação em situações do 
quotidiano: tanto na vida pessoal e social 
como no trabalho. Nesses conhecimentos 
incluem-se as principais aplicações 
informáticas como processadores de texto, 
folhas de cálculo, bases de dados, 

A competência digital exige uma boa 
compreensão e sólidos conhecimentos da 
natureza, do papel que desempenham e das 
oportunidades que oferecem as tecnologias 
da sociedade da informação em situações do 
quotidiano: tanto na vida pessoal e social 
como no trabalho. Nesses conhecimentos 
incluem-se as principais aplicações 
informáticas como processadores de texto, 
folhas de cálculo, bases de dados, 
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armazenamento e gestão de informação, e 
um entendimento das oportunidades da 
Internet e da comunicação por meios 
electrónicos (correio electrónico, 
ferramentas de rede) para os tempos livres, a 
partilha de informação e a colaboração em 
rede, a aprendizagem e a investigação. A 
competência digital implica também uma 
compreensão do potencial das TSI para 
apoiar a criatividade e a inovação, e a 
consciência de questões que se prendam com 
a validade e fiabilidade da informação 
disponível e dos princípios éticos que devem 
nortear a utilização das TSI.

armazenamento e gestão de informação, e 
um entendimento das oportunidades da 
Internet, incluindo dos seus perigos, e da 
comunicação por meios electrónicos (correio 
electrónico, ferramentas de rede) para o 
trabalho, os tempos livres, a partilha de 
informação e a colaboração em rede, a 
aprendizagem e a investigação. A 
competência digital implica também uma 
compreensão do potencial das TSI para 
apoiar a criatividade e a inovação, a 
consciência de questões que se prendam com 
a validade e fiabilidade da informação 
disponível e um conhecimento das 
legislações e dos princípios éticos e dos 
direitos humanos fundamentais que devem 
nortear a utilização das TSI.

Or. fr

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 18
Anexo, ponto 4, parágrafo 2 bis (novo)

Os Estados-Membros deverão envidar 
esforços suplementares para reduzir as 
distâncias que ainda existem entre homens 
e mulheres na utilização das TSI.

Or. fr

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 19
Anexo, ponto 6, parte A, parágrafo 2

As aptidões para comunicar de maneira 
construtiva em diferentes meios, expressar e 
entender diferentes pontos de vista, negociar 
inspirando confiança e sentindo empatia 
constituem o núcleo desta competência. Os 
indivíduos deverão saber lidar com o stress e 
a frustração, exprimindo este sentimento de 
uma maneira construtiva, devendo além 
disso ser capazes de distinguir entre a esfera 
pessoal e a esfera profissional.

(Não se aplica à versão portuguesa).
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Or. fr

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 20
Anexo, ponto 6, parte B, parágrafo 1

As competências cívicas baseiam-se no
conhecimento das noções de democracia, 
cidadania e direitos cívicos, incluindo a 
forma como estas estão enunciadas na Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia e nas declarações internacionais e 
são aplicadas pelas diferentes instituições a 
nível local, regional, nacional, europeu e 
internacional. É essencial o conhecimento 
dos principais acontecimentos, tendências e 
factores de mudança tanto no passado como 
no presente a nível nacional, europeu e 
mundial, e ter um interesse especial na 
diversidade europeia, tal como o
conhecimento dos objectivos, dos valores e 
das políticas dos movimentos sociais e 
políticos.

As competências cívicas baseiam-se no
conhecimento das noções de democracia,
justiça, igualdade, cidadania e direitos 
cívicos, incluindo a forma como estas estão
enunciadas na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia e nas 
declarações internacionais e são aplicadas 
pelas diferentes instituições a nível local, 
regional, nacional, europeu e internacional. 
É essencial o conhecimento dos principais 
acontecimentos, tendências e factores de 
mudança tanto no passado como no presente 
a nível nacional, europeu e mundial, e ter um 
interesse especial na diversidade europeia, 
tal como o conhecimento dos objectivos, dos 
valores e das políticas dos movimentos 
sociais e políticos.

Or. fr

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 21
Anexo, ponto 7, definição

Definição: O espírito empresarial é a 
capacidade dos indivíduos de pôr as suas 
ideias em acção. Compreende a criatividade, 
a inovação e a assunção de riscos e, bem 
assim, a capacidade de planear e gerir 
projectos com vista a alcançar objectivos. 
Esta competência é útil a todos na vida de 
todos os dias, em casa e na sociedade, aos 
trabalhadores porque os torna conscientes do 
contexto do seu trabalho e aptos a aproveitar 
oportunidades, e serve de receptáculo a 
outras aptidões mais específicas e a 
conhecimentos de que os empregadores 
necessitam para estabelecerem uma 
actividade social ou comercial.

Definição: O espírito empresarial é a 
capacidade dos indivíduos de pôr as suas 
ideias em acção. Compreende a criatividade, 
a inovação e a assunção de riscos e, bem 
assim, a capacidade de planear e gerir 
projectos com vista a alcançar objectivos. 
Esta competência é útil a todos na vida de 
todos os dias, em casa e na sociedade, aos 
trabalhadores porque os torna conscientes do 
contexto do seu trabalho e aptos a aproveitar 
oportunidades, e serve de receptáculo a 
outras aptidões mais específicas e a 
conhecimentos de que os empregadores, 
tanto homens como mulheres, necessitam 
para estabelecerem uma actividade social ou 
comercial.
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Or. fr


