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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A relatora saúda a proposta da Comissão sobre as competências-chave para a aprendizagem 
ao longo da vida.

Todos os cidadãos devem ter acesso à educação. Ninguém deveria ser discriminado com base 
no sexo, na idade, no estatuto económico, na nacionalidade ou origem étnica, na região onde 
reside, na língua materna ou na condição física. Por esse motivo, deveríamos prestar 
particular atenção às mulheres de meia-idade e aos rapazes na adolescência. O nível de 
conhecimentos, instrução e formação ao longo da vida liga-se à posição das pessoas no 
mercado de trabalho. A falta de instrução — tal como o desemprego — das mulheres de 
meia-idade e mais velhas é um problema que e coloca, designadamente, nos novos 
Estados-Membros. A relatora observou o facto de um número cada vez maior de rapazes em 
toda a Europa abandonarem os estudos, ao terminarem o ensino básico obrigatório. Há que 
incentivar os rapazes a prosseguirem os estudos na escola secundária, ou na escola de 
formação profissional, a fim de arranjarem ocupação. Simultaneamente, temos de nos 
certificar de que as raparigas disponham de oportunidades equivalentes de educação a todos 
os níveis no ensino básico, no ensino superior e no local de trabalho. A relatora gostaria de 
sublinhar que a lista de competências-chave proposta pela Comissão Europeia deve ser vista 
como um conjunto de competências, cuja concretização deverá ser vista pela generalidade das 
pessoas como um objectivo a concretizar ao longo da vida. Importa igualmente que se 
compreenda e se reconheça que as pessoas são diferentes umas das outras e possuem 
diferentes capacidades e talentos. A relatora faz igualmente questão de sublinhar que o melhor 
incentivo para aprender é o objectivo de arranjar emprego. O número de desempregados 
continua a ser muito elevado em alguns Estados-Membros e a frequência do ensino superior 
já não constitui uma garantia de emprego.

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 4

(4) No contexto dos esforços para melhorar 
o desempenho comunitário em matéria de 
emprego, os Conselhos Europeus de Março 
de 2003 e de Dezembro de 2003 realçaram
a necessidade de desenvolver a 

(4) No contexto dos esforços para melhorar 
o desempenho comunitário em matéria de 
emprego, e tomando como referência o
objectivo da Estratégia de Lisboa de 
alcançar um nível médio de emprego em 

  
1 Ainda não publicado em JO.
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aprendizagem ao longo da vida com especial 
incidência em medidas de carácter activo e 
preventivo para desempregados e pessoas 
inactivas. As conclusões baseiam-se no 
relatório do Grupo de Missão para o 
Emprego, que sublinhou a necessidade de as 
pessoas serem capazes de se adaptar à 
mudança, a importância da inserção das 
pessoas no mercado de trabalho, e o 
papel-chave desempenhado pela 
aprendizagem ao longo da vida.

toda a UE de 70% no total e de, pelo 
menos, 60% no caso das mulheres, os 
Conselhos Europeus de Março de 2003 e de 
Dezembro de 2003 demonstraram uma 
grande determinação em promover a 
igualdade dos géneros e em concretizar 
cabalmente a igualdade de oportunidades, 
tendo realçado a necessidade de 
desenvolver a aprendizagem ao longo da 
vida com especial incidência em medidas de 
carácter activo e preventivo para 
desempregados e pessoas inactivas. As 
conclusões baseiam-se no relatório do Grupo 
de Missão para o Emprego, que sublinhou a 
necessidade de as pessoas serem capazes de 
se adaptar à mudança, a importância da 
inserção das pessoas no mercado de 
trabalho, e o papel-chave desempenhado 
pela aprendizagem ao longo da vida.

Alteração 2
Artigo 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 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; reforcem o contributo para a 
aprendizagem ao longo da vida, para a 
realização pessoal, para a coesão social, 
para uma cidadania activa e para a 
igualdade dos géneros mediante a 
eliminação dos estereótipos sociais 
associados aos géneros;

Alteração 3
Artigo 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 

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 
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potencial educativo; potencial educativo; promovam a 
diversificação das opções de carreira para 
as mulheres jovens, prestando particular 
atenção à baixa percentagem de mulheres 
que estudam ciências naturais e
engenharia nos domínios industriais, 
incluindo Tecnologias da Sociedade de 
Informação, correndo-se, assim, o risco de 
que as mulheres sejam excluídas do 
emprego nessas áreas;

Alteração 4
Artigo 3

3. Assegurem que os adultos sejam capazes 
de desenvolver e actualizar as suas 
competências-chave ao longo da vida, e que 
seja dispensada particular atenção aos 
grupos-alvo identificados como prioritários 
no contexto nacional, regional e/ou local;

3. Assegurem que os adultos sejam capazes 
de desenvolver e actualizar as suas 
competências-chave ao longo da vida, e que 
seja dispensada particular atenção aos 
grupos-alvo identificados como prioritários 
no contexto nacional, regional e/ou local;
promovam a igualdade entre homens e 
mulheres, facilitando o acesso das 
mulheres à aprendizagem ao longo da vida 
e melhorando a participação das mulheres 
no mercado de trabalho;

Alteração 5
Artigo 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 para 
garantir o acesso às mesmas e medidas de 
apoio a aprendentes que tenham em conta as 
diferentes necessidades dos adultos;
garantam a aplicação da perspectiva de 
género em todos os sectores da educação e 
da formação;

Alteração 6
Anexo, Introdução, parágrafo 1

As competências são definidas aqui como 
uma combinação de conhecimentos, 

As competências são definidas aqui como 
uma combinação de conhecimentos, 
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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.

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. As competências-chave 
deverão ver vistas como orientações para as 
competências que são necessárias na 
sociedade hodierna. Não é possível possuir 
na perfeição cada uma das competências
mencionadas ao findar a fase inicial da 
instrução. Ao invés, os jovens deverão
aprender os fundamentos dessas 
competências, para depois as 
desenvolverem, actualizarem e manterem
como parte integrante da aprendizagem ao 
longo da vida. A compreensão e o respeito
pela diversidade das pessoas e pela 
diferença de talentos e capacidades são 
também factores de grande importância.

Justificação

As competências exigidas a cada jovem são demasiado elevadas e abrangentes. O objectivo 
deverá ser a aprendizagem ao longo da vida e o aperfeiçoamento.

Alteração 7
Anexo, Competências-chave, 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.

As aptidões para comunicar de maneira 
construtiva em diferentes meios, ser 
tolerante, 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.

Justificação

No que se refere às competências de cariz interpessoal, intercultural e social, à competência 
cívica e à respectiva aprendizagem, a tolerância é um dos traços mais essenciais. E mais 
importante do que possuir uma compreensão abrangente é ter uma atitude de tolerância, 
quer em relação à problemática do género, quer em relação aos diferentes grupos culturais, 
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sexuais, religiosos e étnicos.


