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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Comissão propõe uma ferramenta de referência europeia para as competências-chave e 
esclarece que o acesso a essas competências pode ser assegurado para todos os cidadãos da 
UE graças à aprendizagem ao longo da vida – nomeadamente, no que se refere à aquisição e à 
actualização de competências básicas.

O relator de parecer congratula-se com esta iniciativa. Face à globalizacão crescente dos 
mercados, bem como à mudança de paradigma rumo a uma economia e sociedade assentes no 
conhecimento, o objectivo do reforço das competências-chave assume uma importância 
particular. Impõe-se reforçar e garantir a competitividade internacional dos trabalhadores 
europeus.

Neste contexto, cumpre realizar os seguintes objectivos:

• identificar e definir as competências-chave;

• apoiar os trabalhos dos Estados-Membros de molde a que os jovens e os adultos 
disponham de competências-chave suficientes e as possam desenvolver;

• disponibilizar aos decisores políticos, aos prestadores de educação, aos empregadores 
e aos próprios aprendentes uma ferramenta de referência  europeia, a fim de criar um 
quadro para a acção comunitária futura.

A subdivisão e definição das competências-chave propostas pela Comissão merecem o aval 
do relator de parecer. A ferramenta de referência europeia deverá abranger as oito 
competências-chave seguidamente enunciadas: 1. comunicação na língua materna; 2. 
comunicação em línguas estrangeiras; 3. competência matemática e competências básicas em 
ciência e tecnologia; 4. competência digital; 5. aprender a aprender; 6. competências 
interpessoais, interculturais e sociais e competência cívica; 7. espírito empresarial; 8. 
expressão cultural.

O relator de parecer tece, todavia, críticas aos seguintes aspectos:

• as pessoas desfavorecidas não são praticamente tidas em conta. Dado não disporem de 
competências básicas nem de competências-chave, não estão frequentemente 
habilitadas a adquirir, por si próprias, novos conhecimentos. Cumpre aos Estados-
Membros propor a esses grupos acções adaptadas que visem, não só colmatar os
défices gerais em matéria de conhecimento, mas também veicular selectivamente 
competências-chave. A aquisição destas últimas reveste-se da maior importância para 
o sucesso profissional das pessoas desfavorecidas;

• importa, sobretudo, apoiar mais resolutamente jovens migrantes. A sua frustração, que 
se manifesta também sob a forma de violência, deve-se, inter alia, ao facto de não ser 
dado aos jovens participar com sucesso em acções de formação escolar e profissional 
em virtude da sua carência de competências básicas e de competências-chave. Tal 
traduz-se frequentemente em falta de autoconfiança, desemprego e ausência de
perspectivas;
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• os pais, os responsáveis pela formação e a opinião pública não dispõem de 
instrumentos para identificar os organismos de formação com melhor desempenho. A 
classificação desses organismos (designadamente, das escolas) é objecto de interesse 
crescente nos Estados-Membros. Classificações regionais que se reportem, em 
particular, à transmissão de competências-chave, poderiam constituir um contributo 
sustentado para a melhoria do nível de educação nos Estados-Membros e na UE;

• o empenho de organismos de educação públicos e privados na aquisição, manutenção 
e desenvolvimento de competências-chave não será portador de resultados positivos se 
o grupo-alvo não tiver consciência da sua própria responsabilidade nesse processo;

• a recomendação prevê a obrigação de comunicação dos resultados quatro anos após a 
respectiva adopção. No entender do relator, este prazo afigura-se demasiado longo 
para poder reagir prontamente e em tempo real às exigências de um mundo da 
educação e do trabalho em célere evolução.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais 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 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 

(13) O objectivo da presente recomendação 
é contribuir para o desenvolvimento de uma 
educação de qualidade, orientada para o 
futuro, 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 

  
1 JO C ... / Ainda não publicado em JO.
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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. 

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. 

Alteração 2
Recomendação 1

1. Assegurem que a educação e a formação 
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; 

1. Assegurem que a educação e a formação 
iniciais oferecem a todos os jovens, 
incluindo os migrantes, os meios para 
desenvolverem as competências-chave de
que necessitam para a vida adulta e 
profissional e que constituam a base 
adequada para futura aprendizagem; 

Alteração 3
Recomendação 2

2. Assegurem que sejam previstas medidas 
adequadas destinadas aos jovens que, devido 
a situações de desfavorecimento educativo 
resultantes de circunstâncias pessoais, 
sociais, culturais ou económicas, necessitam 
de apoio especial para realizar o seu 
potencial educativo;

2. Assegurem que sejam previstas medidas 
adequadas destinadas às pessoas que, devido 
a situações de desfavorecimento educativo 
resultantes de circunstâncias pessoais, 
sociais, culturais ou económicas, necessitam 
de apoio especial para realizar o seu 
potencial educativo; tal aplica-se, 
sobretudo, aos jovens migrantes que não 
dispõem de competências básicas nem de 
competências-chave para participarem com 
sucesso em acções de formação e formação 
contínua e cuja frustração se exprime sob a 
forma de violência;

Alteração 4
Recomendação 4
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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 para 
garantir o acesso às mesmas e medidas de 
apoio a aprendentes que tenham em conta as 
diferentes necessidades e competências dos 
adultos;

Alteração 5
Recomendação 4 bis (nova)

4 bis. Assegurem que todas as medidas 
tomadas e todas as possibilidades a criar 
em matéria de educação e de formação 
tenham, nomeadamente, em conta as 
necessidades das pessoas desfavorecidas, 
como os deficientes, os desempregados de 
longa duração, as pessoas idosas, as 
mulheres, pessoas que abandonaram a 
escola precocemente e pessoas com exíguas 
competências básicas;

Alteração 6
Recomendação 4 ter (nova)

4 ter. Assegurem que, a par das acções 
educativas promovidas pelo sector público, 
pelo sector privado e pelas empresas, os 
cidadãos visados adquiram uma maior 
consciência da responsabilidade que lhes 
incumbe quanto à aquisição, manutenção e 
desenvolvimento das suas próprias 
competências;

Alteração 7
Recomendação 5

5. Assegurem a coerência da prestação de 
educação e formação de adultos para os 
cidadãos a título individual, estreitando os 
laços com as políticas sociais e de emprego e 
com outras políticas que interessam à 
juventude e mediante a colaboração com os 

5. Assegurem a coerência da prestação de 
educação e formação profissional de adultos 
para os cidadãos a título individual, 
estreitando os laços com as políticas sociais 
e de emprego e mediante a colaboração com 
os parceiros sociais e outras partes 
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parceiros sociais e outras partes interessadas; interessadas;

Alteração 8
Recomendação 6 bis (nova)

6 bis. Assegurem a introdução de 
classificações regionais que forneçam 
informações sobre os sucessos obtidos pelos 
organismos de educação de uma região em 
matéria de transmissão de competências-
chave.

Alteração 9
Intenção 1

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

1. Contribuir para os esforços dos Estados-
Membros destinados a desenvolver 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”, bem como dar conta de todas e 
quaisquer contradições;

Alteração 10
Intenção 4

4. Examinar as repercussões do documento 
“Competências-chave para a aprendizagem 
ao longo da vida – quadro de referência 
europeu” no contexto do programa de 
trabalho “Educação e Formação 2010” e, 
quatro anos após a adopção da presente 
recomendação, comunicar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho a experiência 
adquirida e as implicações para o futuro.

4. Verificar, dois anos após a adopção da 
presente recomendação pelos Estados-
Membros, em que medida a mesma foi 
aplicada nos Estados-Membros e se tal
conduziu a uma redução do número de 
cidadãos que não dispõem das 
competências básicas nem das 
competências-chave necessárias, e 
apresentar os resultados ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.
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Alteração 11
Anexo, Introdução, parágrafo 1

As competências são definidas aqui como 
uma combinação de conhecimentos, 
aptidões e atitudes adequadas ao contexto. 
As competências-chave são aquelas de que 
todas as pessoas carecem para a realização e 
o desenvolvimento pessoais, para exercerem 
uma cidadania activa, para a inclusão social 
e para o emprego. No termo dos períodos de 
educação e formação iniciais, os jovens 
deverão ter desenvolvido as competências-
chave a um nível que os apetreche para a 
vida adulta, devendo essas competências 
poder ser posteriormente desenvolvidas, 
mantidas e actualizadas no contexto da 
aprendizagem ao longo da vida. 

As competências são definidas aqui como 
uma combinação de conhecimentos, 
aptidões e atitudes adequadas ao contexto. 
As competências-chave são aquelas de que 
todas as pessoas carecem para a realização e 
o desenvolvimento pessoais, para exercerem 
uma cidadania activa, para a inclusão social 
e para o emprego. No termo dos períodos de 
educação e formação iniciais, os jovens 
deverão ter desenvolvido as competências-
chave a um nível que os apetreche para a 
vida adulta e profissional, devendo essas 
competências poder ser posteriormente 
desenvolvidas, mantidas e actualizadas no 
contexto da aprendizagem ao longo da vida. 

Alteração 12
Anexo, Introdução, parágrafo 2

Muitas destas competências sobrepõem-se e 
estão interligadas: aspectos que são 
essenciais num determinado domínio 
favorecem a competência noutro domínio. 
Possuir as competências básicas 
fundamentais da língua, da literacia, da 
numeracia e das TIC é uma condição 
essencial para aprender, e aprender a 
aprender sustenta todas as actividades de 
aprendizagem. São vários os temas que são 
recorrentes ao longo de todo o quadro de 
referência: pensamento crítico, criatividade, 
espírito de iniciativa, resolução de 
problemas, avaliação de riscos, tomada de 
decisões e gestão construtiva de sentimentos 
são elementos importantes nas oito 
competências-chave.

Muitas destas competências sobrepõem-se e 
estão interligadas: aspectos que são 
essenciais num determinado domínio 
favorecem a competência noutro domínio. 
Possuir as competências básicas 
fundamentais da língua, da literacia, da 
numeracia e das TIC é uma condição 
essencial para aprender, e aprender a 
aprender sustenta todas as actividades de 
aprendizagem. São vários os temas que são 
recorrentes ao longo de todo o quadro de 
referência: pensamento crítico, criatividade, 
espírito de iniciativa, resolução de 
problemas, avaliação de riscos, tomada de 
decisões, capacidade de decisão, e gestão 
construtiva de sentimentos são elementos 
importantes nas oito competências-chave. 
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Alteração 13
Anexo, título 8, parágrafo 2

As aptidões têm que ver tanto com a 
apreciação como com a expressão: 
auto-expressão através de um leque variado 
de suportes fazendo uso das capacidades 
individuais inatas e apreciação e fruição de 
obras de arte e de espectáculos. As aptidões 
também incluem a capacidade de relacionar 
os próprios pontos de vista sobre a criação e 
a expressão artística com os dos outros e de 
identificar e aproveitar oportunidades 
económicas na actividade cultural. 

As aptidões têm que ver tanto com a 
apreciação como com a expressão: 
auto-expressão através de um leque variado 
de suportes fazendo uso das capacidades 
individuais inatas e apreciação e fruição de 
obras de arte e de espectáculos. As aptidões 
também incluem a capacidade de relacionar 
os próprios pontos de vista sobre a criação e 
a expressão artística com os dos outros e de 
identificar e aproveitar oportunidades sociais 
e económicas na actividade cultural. 


