
PA\550046PT.doc PE 350.236v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

PROVISÓRIO
2004/0153(COD)

10.12.2004

PROJECTO DE PARECER
da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros

destinado à  Comissão da Cultura e da Educação

sobre a proposta de decisão do Parlamento Europeu e do Conselho que 
estabelece um programa de acção integrado no domínio da aprendizagem ao 
longo da vida
(COM(2004)0474 –C6-0095/2004 – 2004/0153(COD))

Relatora de parecer: Anneli Jäätteenmäki



PE 350.236v01-00 2/8 PA\550046PT.doc

PT

PA_Leg



PA\550046PT.doc 3/8 PE 350.236v01-00

PT

BREVE JUSTIFICAÇÃO

A relatora de parecer congratula-se com a iniciativa da Comissão no sentido de propor um 
programa no domínio da educação e da formação ao longo da vida que agrupe todos os 
programas existentes e de contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade avançada 
assente no conhecimento, visando a consecução dos objectivos de Lisboa. O sistema de 
educação enfrenta reptos de grande envergadura - desenvolvimento demográfico, 
envelhecimento da mão-de-obra e esforços concomitantes de aumentar o nível de emprego.

A posição das mulheres no mercado de trabalho encontra-se associada à posição das mesmas 
no sistema de educação e de formação. Observam-se ainda grandes diferenças entre homens e 
mulheres no mercado de trabalho, de que são exemplo as disparidades salariais, 
frequentemente  resultantes das desigualdades registadas a nível dos sistemas de educação e 
formação na Europa. Mais de 60% dos novos postos de trabalho criados entre 1995 e 2000 
inscrevem-se no sector das altas tecnologias. As mulheres encontram-se sub-representadas em 
áreas como sejam a investigação e a tecnologia, que desempenham um importante papel na 
criação de uma economia competitiva e dinâmica assente no conhecimento, em conformidade 
com os objectivos de Lisboa. Impõe-se desenvolver estratégias tendentes a incrementar a 
participação e a presença das mulheres a todos os níveis da educação neste domínio. Importa 
manter as estatísticas na área científica, como sejam o financiamento da investigação ou a 
representação das mulheres nas universidades e nos centros de investigação, procedendo à sua 
discriminação por género, a fim de identificar meios eficazes de criar a igualdade de 
oportunidades para homens e mulheres nos sistemas de educação e formação na Europa.

Igualdade de acesso à educação

A educação e a formação destinam-se directamente aos cidadãos. Para muitos  dos 
participantes no programa é esta a primeira vez que se encontram em contacto com a União 
Europeia, com um Estado-Membro ou um país candidato. Deslocar-se ao estrangeiro tendo o 
estudo ou a formação por objectivo constitui uma excelente modalidade de aprendizagem de 
outra língua e cultura, propiciando o programa uma compreensão da diversidade da União 
Europeia e dos seus vizinhos. Assim sendo, um programa no domínio da educação e da 
formação ao longo da vida que agrupe todos os programas existentes é, não só importante 
para assegurar o crescimento económico, mas também, e fundamentalmente, necessário para a 
integração na União Europeia. 

O programa poderia ser acessível a todas as pessoas e votar particular atenção aos grupos 
sub-representados nos domínios da educação e da formação, devendo permitir à rede de 
agências nacionais dirigir a sua acção a grupos que enfrentem particulares dificuldades no 
acesso à educação e à formação: alunos com necessidades especiais, deficientes, imigrantes e 
todos quantos vivem abaixo do limiar da pobreza. O nível de educação é, com excessiva 
frequência, transmitido de pais a filhos, devendo um dos principais objectivos consistir no 
incentivo à educação e à formação, independentemente do estrato social. A língua constitui 
um elemento fulcral de integração numa nova sociedade. A relatora de parecer gostaria de 
recordar aos Estados-Membros a necessidade de reconhecerem o importante elo existente 
entre a aprendizagem de línguas e a integração numa nova sociedade e exorta-os a 
promoverem a educação linguística prestada aos imigrantes.
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A promoção de competências na área das línguas europeias representa um objectivo que 
requer atenção. A reunião do Conselho Europeu de Barcelona realizada em 2002 estabeleceu 
como objectivo o ensino de, pelo menos, duas línguas estrangeiras desde uma idade precoce.

As áreas desfavorecidas do ponto de vista geográfico necessitam de um maior apoio. Cumpre 
reforçar a igualdade entre regiões. Há que desenvolver a educação e a investigação, colocando 
a tónica no apoio aos aspectos positivos e às características específicas das regiões.

Formas flexíveis de educação

A relatora de parecer insta os Estados-Membros a examinarem as várias formas de educação 
disponíveis no respectivo país, visando identificar sistemas de educação e formação 
adequados a uma sociedade moderna. A fim de criar possibilidades que permitam a todas as 
categorias de pessoas o acesso à educação, afigura-se particularmente importante ter em 
consideração que os trabalhadores a tempo parcial na União Europeia são maioritariamente 
mulheres. Revela-se, por conseguinte, importante, sobretudo para as mulheres, a existência de 
possibilidades de aprendizagem via electrónica ("e-learning") e de estudo a tempo parcial.

Participação de países terceiros

O programa encontra-se aberto à participação de países terceiros, e a relatora de parecer 
gostaria de chamar a atenção para a importância de que esta possibilidade se reveste para o 
futuro da União Europeia. Todos ganham quando países como a Turquia ou países dos Balcãs 
Ocidentais podem beneficiar deste tipo de  estratégia de pré-adesão, representando uma 
grande oportunidade para os cidadãos da União Europeia a possibilidade de participarem em 
programas de educação e de formação fora da UE a 25. A relatora de parecer exorta a 
Comissão e os Estados-Membros a velarem por que a participação de países terceiros seja 
plenamente levada a efeito.  

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão da Cultura 
e da Educação, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no 
seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 7 bis (novo)

(7 bis) Uma sociedade do conhecimento 
avançada constitui a chave conducente a 
taxas de  crescimento e de emprego mais 
elevadas. A educação e a formação são 

  
1 Ainda não publicado em JO.
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prioridades essenciais para a União 
Europeia, a fim de lograr os objectivos de 
Lisboa.

Alteração 2
Considerando 13 bis (novo)

(13 bis) A Directiva 2002/73/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de Setembro de 2002, que altera a Directiva 
76/207/CEE relativa à concretização do 
princípio da igualdade de tratamento entre 
homens e mulheres no que se refere ao 
acesso ao emprego, à formação e promoção 
profissionais e às condições de trabalho*, 
inclui o requisito de acesso a todos os tipos 
e  níveis de orientação profissional.
* JO L 269 de 5.10.2002, p. 15.

Alteração 3
Considerando 16 bis (novo)

(16 bis) A continuação da cooperação 
transnacional e de uma mobilidade
acrescida nos domínios da educação e da 
formação contribuiriam para a melhoria da 
qualidade da educação e da formação na 
União Europeia.

Alteração 4
Considerando 17 bis (novo)

(17 bis) É necessário facilitar o acesso das 
mulheres à aprendizagem ao longo da vida 
e, em particular, à formação no domínio 
das tecnologias da informação, bem como 
promover a participação das mulheres em 
todos os níveis de educação e da formação, 
atenta a concretização do objectivo de 
Lisboa de alcançar uma taxa de emprego 
feminino superior a 60% até 2010 e tendo 
em conta o facto de continuar a ser elevada 
a segregação no mercado de trabalho.
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Alteração 5
Considerando 26 bis (novo)

(26 bis) Cumpre votar particular atenção 
aos grupos sub-representados nos sistemas 
de educação e formação na Europa.

Alteração 6
Artigo 1, nº 2

2. O programa integrado tem como objectivo 
geral contribuir, através da aprendizagem ao 
longo da vida, para o desenvolvimento da 
Comunidade enquanto sociedade de 
conhecimento avançada, caracterizada por 
um crescimento económico sustentável, com 
mais e melhores empregos e uma maior 
coesão social, assegurando ao mesmo tempo 
a protecção adequada do ambiente para as 
gerações futuras. Em particular, o programa 
tem como finalidade fomentar os 
intercâmbios, a cooperação e a mobilidade 
entre os sistemas de educação e de formação 
na Comunidade, a fim de que estes passem a 
constituir uma referência mundial de 
qualidade.

2. O programa integrado tem como objectivo 
geral contribuir, através da aprendizagem ao 
longo da vida, para o desenvolvimento da 
Comunidade enquanto sociedade de 
conhecimento avançada, caracterizada por 
um crescimento económico sustentável, com 
mais e melhores empregos e uma maior 
coesão social, atribuindo particular 
consideração à integração de uma 
perspectiva de género em todos os tipos e a 
todos os níveis dos sistemas de educação e 
de formação e assegurando ao mesmo 
tempo a protecção adequada do ambiente 
para as gerações futuras. Em particular, o 
programa tem como finalidade fomentar os 
intercâmbios, a cooperação e a mobilidade 
entre os sistemas de educação e de formação 
na Comunidade, a fim de que estes passem a 
constituir uma referência mundial de 
qualidade.

Alteração 7
Artigo 1, nº 3, alínea c bis) (nova)

(c bis) Propiciar a todas as pessoas as 
possibilidade de acesso à aprendizagem ao 
longo da vida e adoptar iniciativas 
específicas destinadas às pessoas mais 
desfavorecidas, como sejam famílias 
monoparentais, imigrantes, mulheres e 
homens residentes em regiões remotas ou 
em situação de pobreza;

Alteração 8
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Artigo 1, nº 3, alínea e)

(e) contribuir para aumentar a participação 
de pessoas de todas as idades na 
aprendizagem ao longo da vida;

(e) contribuir para aumentar a participação 
de pessoas de todas as idades na 
aprendizagem ao longo da vida e prestar 
particular atenção aos grupos 
sub-representados nos sistemas de 
educação e formação na Europa;

Alteração 9
Artigo 1, nº 3, alínea f)

(f) promover a aprendizagem de línguas e a 
diversidade linguística;

(f) promover a aprendizagem de línguas e a 
respectiva prática, a fim de assegurar a 
diversidade linguística;

Alteração 10
Artigo 1, nº 3, alínea i)

(i) explorar os resultados e os produtos e 
processos inovadores e assegurar o 
intercâmbio de boas práticas nos domínios 
abrangidos pelo programa integrado.

(i) explorar os resultados e os produtos e 
processos inovadores e assegurar o 
intercâmbio de boas práticas nos domínios 
abrangidos pelo programa integrado, a fim 
de melhorar a qualidade da educação e da 
formação graças à identificação de práticas 
de excelência.

Alteração 11
Artigo 1, nº 3, alínea i bis) (nova)

(i bis) assegurar a integração das políticas 
de género em todas as políticas, bem como 
a plena participação de homens e mulheres 
em todos os sectores da educação e da 
formação na Europa.

Alteração 12
Artigo 6, nº 2, alínea b), subalínea vi bis) (nova)

(vi bis) devem dispor de conhecimentos 
adequados no domínio da integração das 
questões de género em todas as políticas, 
devendo adoptar as medidas necessárias 
para aplicar esse princípio em todo o seu 
trabalho;
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Alteração 13
Artigo 18, alínea c)

(c) incentivar a aprendizagem de uma 
segunda língua estrangeira;

(c) incentivar a aprendizagem de línguas 
estrangeiras;


