
PA\672323PT.doc PE 390.719v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

PROVISÓRIO
2007/2114(INI)

16.7.2007

PROJECTO DE PARECER
da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais

dirigido à Comissão da Cultura e da Educação

sobre a educação de adultos: nunca é tarde para aprender 
(2007/2114(INI))

Relator de parecer (*): Jan Andersson

(*) Processo de comissões associadas



PE 390.719v01-00 2/4 PA\672323PT.doc

PT

PA_NonLeg



PA\672323PT.doc 3/4 PE 390.719v01-00

PT

SUGESTÕES

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 sugestões na proposta de 
resolução que aprovar:

1. Concorda com o ponto de vista de que a aprendizagem ao longo da vida desempenha um 
importante papel para assegurar a competitividade, a empregabilidade e a inclusão social, 
assim como para ultrapassar os desfasamentos no mercado de trabalho e alcançar o 
objectivo de Lisboa de um taxa de participação mais elevada das pessoas com mais de 50 
anos de idade;

2. Salienta a importância da educação de adultos para reduzir a taxa de desemprego e atingir 
o objectivo de criar melhores empregos na Europa;

3. Salienta que a aprendizagem ao longo da vida não só aumenta a empregabilidade dos 
trabalhadores, como também a sua mobilidade, o que é importante para o funcionamento 
do mercado interno;

4. Salienta que um baixo nível de qualificação implica um risco de desemprego e que, 
através da formação, as pessoas continuam a possuir ou adquirem as competências 
necessárias para obter um emprego;

5. Salienta que importa que todos os cidadãos tenham igualdade de acesso e oportunidades 
para participar em programas de aprendizagem ao longo da vida e lamenta, neste contexto, 
que, em todos os países, as pessoas com os níveis mais baixos de educação inicial, as 
pessoas idosas, as pessoas que vivem nas zonas rurais e as pessoas com deficiência sejam 
as que menos possibilidades têm de participar;

6. Salienta a importância da educação de adultos para integrar os migrantes e aumentar a sua 
empregabilidade;

7. Salienta que importa envolver activamente os parceiros sociais e outras partes 
interessadas;

8. Salienta a importância do FSE e de outros Fundos Estruturais para alcançar estes 
objectivos;

9. Salienta que a melhoria da prestação da educação de adultos é fundamental para aumentar 
a participação; entende que as medidas para promover uma prestação efectiva incluem a 
disponibilidade de locais de aprendizagem, infra-estruturas locais de acolhimento de 
crianças, serviços de ensino à distância para quem vive em zonas remotas, informação e 
orientação, programas concebidos em função das necessidades individuais e estruturas de 
ensino flexíveis;

10. Insta os Estados-Membros a adoptarem medidas adequadas para combater as baixas taxas 
de emprego dos trabalhadores idosos e a estabelecerem as condições adequadas para 
facilitar o progresso no emprego, quer se trate de primeiro emprego, de regresso ao 
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emprego ou do desejo de prolongar a vida activa;

11. Encoraja os Estados-Membros a preverem incentivos fiscais e outros, quer para os 
trabalhadores para assegurar uma vida activa mais longa, quer para os empregadores para 
recrutarem e conservarem trabalhadores idosos, oferecendo oportunidades de 
aprendizagem ao longo da vida, melhorando as condições de trabalho e a qualidade do 
trabalho;

12. Solicita à Comissão que assegure que cada um dos Estados-Membros adopte as medidas 
legais necessárias para oferecer e facultar o acesso à aprendizagem ao longo da vida para 
todos os trabalhadores ou candidatos a emprego.
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