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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

referente à proposta de recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho sobre as 
competências-chave para a aprendizagem ao longo da vida
COM(2005)0548 - C6-0375/2005 - 2005/0221(COD)

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2005)0221)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º, o nº 4 do artigo 149º e o nº 4 do artigo 150º do 
Tratado CE, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-
0375/2005),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Cultura e da Educação (A6-0000/2006),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Anexo, introdução, texto novo depois do título

Num tempo em que a globalização 
continua a confrontar a União Europeia 
com novos desafios, todos os cidadãos 
carecem de um largo espectro de 
competências-chave para se adaptarem de 
modo flexível a um mundo em mutação 
rápida e altamente interconectado.
No seu duplo papel social e económico, a 
educação desempenha uma função 
essencial no assegurar que os cidadãos da 
Europa adquiram as competências-chave 
necessárias para poderem adaptar-se 

  
1 Ainda não publicada em J.O.
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flexivelmente a essas mudanças.
Em particular, as diferentes necessidades 
de quem aprende devem ser satisfeitas 
assegurando equidade e acesso aos
grupos que, em razão de desvantagens 
causadas por circunstâncias pessoais, 
sociais, culturais ou económicas, carecem 
de apoio especial para realizar o seu 
potencial educacional, tais como pessoas 
com competências básicas reduzidas, 
pessoas que abandonaram precocemente 
a escola, desempregados de longa 
duração, pessoas de idade mais avançada, 
migrantes e pessoas portadoras de alguma 
deficiência. 
Neste contexto, as finalidades principais 
do quadro de referência proposto são:
1) identificar e definir as 
competências-chave necessárias à 
realização pessoal, à cidadania activa, à 
coesão social e à empregabilidade numa 
sociedade de conhecimento;
2) apoiar as iniciativas dos 
Estados-Membros com a finalidade de 
assegurar que os jovens, no termo dos 
períodos de educação e formação iniciais, 
tenham desenvolvido as 
competências-chave até um nível que os 
apetreche para a vida adulta, e que os 
adultos estejam aptos a desenvolvê-las e 
actualizá-las ao longo da vida;
3) providenciar um instrumento de 
referência, ao nível europeu – as 
Competências-Chave para a 
Aprendizagem ao Longo da Vida - como 
Quadro de Referência Europeu para os 
decisores políticos, os prestadores de 
serviços educativos, os empregadores e os 
próprios educandos, para facilitar, no 
plano nacional e europeu, os esforços 
pela realização de objectivos acordados 
em comum;
4) fornecer um enquadramento para 
acções ulteriores no plano comunitário, 
tanto no âmbito do programa de trabalho 
Educação e Formação 2010, como no dos 
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Programas Comunitários de Educação e 
Formação.

Alteração 2
Anexo, parágrafo “Este quadro enuncia as oito competências-chave”, ponto 7

7. Espírito empresarial; e 7. Sentido de iniciativa e espírito 
empresarial;

Alteração 3
Anexo, parágrafo “Este quadro enuncia as oito competências-chave”, ponto 8

8. Expressão cultural 8. Consciência e expressão cultural

Alteração 4
Anexo, ponto 6 “Competências interpessoais, interculturais e sociais, competências cívicas”, 
título “Conhecimentos, aptidões e atitudes correspondentes a esta competência”, parágrafo A

A. O bem estar pessoal e social passa pelo 
entendimento da forma como o indivíduo 
pode manter um estado ideal de saúde física 
e mental, inclusive como uma riqueza para si 
próprio e para a respectiva família e pelo 
conhecimento da forma como a adopção de 
um estilo de vida pode concorrer para isso. 
Para uma participação interpessoal e social 
bem sucedida é indispensável entender os 
códigos de conduta e de boas maneiras 
geralmente aceites em diferentes sociedades 
e meios (por exemplo, no trabalho), e 
conhecer as noções básicas de indivíduo, 
grupo, organização de trabalho, igualdade 
entre homens e mulheres, sociedade e 
cultura. É essencial entender as dimensões 
multicultural e socioeconómica das 
sociedades europeias e o modo como a 
identidade nacional interage com a 
identidade europeia. 

A. O bem-estar pessoal e social passa pelo 
entendimento da forma como o indivíduo 
pode manter um estado ideal de saúde física 
e mental, inclusive como uma riqueza para si 
próprio e para a respectiva família e pelo 
conhecimento da forma como a adopção de 
um estilo de vida pode concorrer para isso. 
Para uma participação interpessoal e social 
bem sucedida é indispensável entender os 
códigos de conduta e de boas maneiras 
geralmente aceites em diferentes sociedades 
e meios (por exemplo, no trabalho). É 
igualmente importante conhecer as noções 
básicas de indivíduo, grupo, organização de 
trabalho, igualdade e não-discriminação
entre homens e mulheres, sociedade e 
cultura. É essencial entender as dimensões 
multicultural e socioeconómica das 
sociedades europeias e o modo como a 
identidade nacional interage com a 
identidade europeia.
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Alteração 5
Anexo, ponto 6 “Competências interpessoais, interculturais e sociais, competências cívicas”, 
título “Conhecimentos, aptidões e atitudes correspondentes a esta competência”, parágrafo B

B. As competências cívicas baseiam-se no 
conhecimento das noções de democracia, 
cidadania e direitos cívicos, incluindo a 
forma como estas estão enunciadas na Carta 
do 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.

B. As competências cívicas baseiam-se no 
conhecimento das noções de democracia, 
cidadania e direitos cívicos, incluindo a 
forma como estas estão enunciadas na Carta 
do 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 acontecimentos contemporâneos, bem 
como dos principais acontecimentos e 
tendências da história nacional, da história 
europeia - incluindo o conhecimento do 
processo e das realizações da integração 
europeia – e da história mundial. Deve 
também ser desenvolvido o conhecimento 
da diversidade e da identidade cultural
europeias, bem como dos objectivos dos 
valores e das políticas dos movimentos 
sociais e políticos.

Alteração 6
Anexo, ponto 6 “Competências interpessoais, interculturais e sociais, competências cívicas”, 
título “Conhecimentos, aptidões e atitudes correspondentes a esta competência”, parágrafo B, 

parágrafo 3

O pleno respeito dos direitos humanos, 
mormente o princípio da igualdade como 
base da democracia e a apreciação e 
compreensão das diferenças entre os 
sistemas de valores dos diferentes grupos 
religiosos ou étnicos constituem as 
fundações para uma atitude positiva. 
Compreendem também a manifestação de 
um sentido de pertença a uma localidade, a 
um pais, à União Europeia ou à Europa em 
geral e ao mundo (a uma parte deste) e o 
desejo de participar na tomada de decisão 
democrática a todos os níveis. A 
participação construtiva abarca igualmente 

O pleno respeito dos direitos humanos, 
mormente o princípio da igualdade como 
base da democracia e a apreciação e 
compreensão das diferenças entre os 
sistemas de valores dos diferentes grupos 
religiosos ou étnicos constituem as 
fundações para uma atitude positiva. 
Compreendem também a manifestação de 
um sentido de pertença a uma localidade, a 
um pais, à União Europeia ou à Europa em 
geral e ao mundo (a uma parte deste) e o 
desejo de participar na tomada de decisão 
democrática a todos os níveis. Incluem 
também a demonstração de um sentido de 
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actividades cívicas, o apoio à diversidade e à 
coesão sociais e ao desenvolvimento 
sustentado, e boa vontade para respeitar os 
valores e a privacidade dos outros. 

responsabilidade, bem como a 
manifestação de compreensão e do respeito 
pelos valores compartilhados que são 
necessários para assegurar a coesão da 
comunidade, como por exemplo o respeito 
pelos princípios democráticos. A 
participação construtiva abarca igualmente 
actividades cívicas, o apoio à diversidade e à 
coesão sociais e ao desenvolvimento 
sustentado, e boa vontade para respeitar os 
valores e a privacidade dos outros.

Alteração 7
Anexo, ponto 7, título

7. Espírito empresarial 7. Sentido de iniciativa e espírito 
empresarial

Alteração 8
Anexo, ponto 8, título

8. Expressão cultural 8. Consciência e expressão cultural

Alteração 9
Anexo, ponto 8, título “Conhecimentos, aptidões e atitudes correspondentes a esta 

competência”, parágrafo 1

O conhecimento cultural inclui um 
conhecimento básico das grandes obras da 
cultura, incluindo a cultura popular 
contemporânea enquanto componente 
importante da história da humanidade, nos 
contextos do património nacional e do 
património cultural europeu e o lugar que 
ocupam no mundo. É fundamental 
compreender a diversidade cultural e 
linguística da Europa (e dos países 
europeus), a necessidade de preservar e 
entender a evolução do gosto popular e a 
importância dos factores estéticos no 

O conhecimento cultural inclui uma 
consciência da herança local, nacional e 
europeia e do seu lugar no mundo. Abrange
o conhecimento básico das grandes obras da 
cultura, incluindo a cultura popular 
contemporânea. É fundamental compreender 
a diversidade cultural e linguística da Europa 
(e dos países europeus), a necessidade de 
preservar e entender a evolução do gosto 
popular e a importância dos factores 
estéticos no quotidiano.
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quotidiano.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A PROPOSTA DA COMISSÃO

A recomendação em análise apresenta um instrumento de referência europeu sobre 
competências-chave e explica como pode ser assegurado a todas as cidadãs e cidadãos 
europeus o acesso a essas competências, mediante aprendizagem ao longo da vida. 

A recomendação dá deste modo um contributo para a Estratégia de Crescimento e Emprego 
de Lisboa, e, em especial, para a execução do programa de trabalho “Educação e Formação
2010”.

O desenvolvimento de uma sociedade baseada no conhecimento no contexto do processo de 
Lisboa pressupõe que os Estados-Membros acelerem a reforma dos seus sistemas de educação 
e formação para, inter alia, atingirem os níveis de referência definidos para o melhoramento 
das qualificações e das competências dos jovens.

A proposta de instituição de um quadro europeu de competências-chave constitui, sob este 
ponto de vista, um meio prático de promover aquele empenhamento dos Estados-Membros 
que há-de garantir a aquisição e a actualização de competências-chave na vida pessoal, 
pública e profissional dos cidadãos europeus. 

O quadro de referência proposto compreende as seguintes oito competências-chave, de que 
todo o Europeu deveria dispor:
1. Comunicação na língua materna;
2. Comunicação em línguas estrangeiras;
3. Competência matemática e competências básicas em ciências e tecnologia;
4. Competência digital;
5. Aprender a aprender;
6. Competências interpessoais, interculturais e sociais e competência cívica;
7. Espírito empresarial; e
8. Expressão cultural

Além da definição das competências-chave, a recomendação explica que a execução das 
decisões pertinentes se faz melhor nos planos nacional, regional e/ou local. Exorta os 
Estados-Membros a cuidarem de que todas as pessoas adquiram as competências-chave até ao 
termo da educação e formação básicas, e incita-os a esforçar-se por eliminar as desvantagens 
de educação à luz dos níveis de referência europeus. No tocante aos adultos, a recomendação 
exorta a construir, em cooperação com todos os parceiros relevantes, uma infra-estrutura 
abrangente.

As definições de objectivos da recomendação têm o seguinte teor:

- Determinar e definir as competências-chave;
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- Apoiar o trabalho dos Estados-Membros, de modo que todos os jovens disponham, no termo 
da educação e formação básicas, de competências-chave suficientes para a entrada na vida 
adulta;
- Pôr à disposição dos decisores, dos prestadores de serviços educativos, dos empregadores e 
dos próprios educandos um instrumento europeu com níveis de referência;
- Providenciar um enquadramento para outras acções no plano comunitário

Para alcançar estes objectivos, são propostas as seguintes medidas concretas com vista a 
apoiar as reformas no plano nacional:

- Co-aprendizagem e intercâmbio de boas práticas, com informação, em relatórios bienais,  
sobre os progressos realizados; 
- Apoio de projectos relevantes pelos programas comunitários de educação e formação 
profissional; 
- Promoção de um entendimento comum das competências-chave e da sua inserção na política 
de emprego e na política social;
- Fomento de parcerias com parceiros sociais e outras organizações relevantes.

A proposta não tem qualquer incidência no orçamento da Comunidade.

OBSERVAÇÕES E PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO DA RELATORA

A relatora concorre na proposta da Comissão, que contribui para a realização dos fins 
estratégicos da agora reactivada estratégia de Lisboa e é de grande importância para a 
aprendizagem ao longo da vida.

Sob este ponto de vista, a relatora sublinha especialmente a necessidade de reforçar os 
investimentos na educação, na formação e nas aptidões.

Considera que é um facto positivo a criação de um quadro de referência europeu para as 
competências-chave, oferecendo assim às cidadãs e aos cidadãos europeus um instrumento de 
que carecem para se adaptarem a um mercado de trabalho em mutação numa sociedade 
baseada no conhecimento.

A relatora acentua em particular que deve ser facultada uma possibilidade realista de 
aquisição de competências básicas a todas as cidadãs e cidadãos europeus, incluindo os que 
têm necessidades especiais, como os que abandonam permaturamente a escola, os deficientes, 
os desempregados de longa duração, os mais velhos e as pessoas com escassas aptidões 
básicas. Interpretando neste sentido a proposta, avalia positivamente o facto de a proposta 
recomendar aos Estados-Membros, no ponto 2, que assegurem providências adequadas para 
todos quantos sofram de desvantagens de educação por efeito de factores pessoais, sociais, 
culturais ou económicos, e careçam portanto de apoio especial, a fim de que possam vir a 
aproveitar plenamente o seu potencial de educação. 

A relatora propõe que a Introdução do Anexo seja ampliada com, inter alia, uma enumeração 
dos objectivos deste instrumento de referência. 
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Além disso, apresenta as seguintes propostas de alteração relativamente às 
competências-chave definidas no Anexo:

- Categoria 6: Definição mais precisa dos conhecimentos e atitudes que são essenciais para a 
competência de cidadania, acentuando a importância da dimensão europeia, em estreita 
conexão com o conhecimento da história e do processo de integração, bem como a 
consciência da identidade cultural e dos valores comuns da Europa. 

- Categoria 7: Acentuação da importância da iniciativa pessoal como competência-chave, 
propondo que o título da categoria seja completado em conformidade.

- Categoria 8: Ampliação do título da categoria e da definição da competência-chave com a 
dimensão adicional da “consciência cultural”.

A relatora é ainda de parecer que devem ser promovidos intensamente não apenas a aquisição, 
mas também o desenvolvimento ulterior e a actualização das competências-chave, pela 
aprendizagem ao longo da vida, de modo a apoiar a formação contínua e a empregabilidade. 

Congratula-se com o facto de a proposta apoiar o desenvolvimento das estratégias nacionais 
para a aprendizagem ao longo da vida, bem como o desenvolvimento dos sistemas de 
educação e formação dos Estados-Membros, promovendo a reforma dos planos de ensino e a 
criação de uma oferta unificada de educação e de formação contínua dos adultos.

A relatora é ainda da opinião de que a proposta deve ter em conta os efeitos desta concepção 
nos outros programas e iniciativas europeus, como por exemplo o Programa de Acção 
integrado no domínio da aprendizagem ao longo da vida e o Quadro Europeu de 
Qualificações.

Além disso, é necessário aprofundar a investigação dos efeitos da aquisição de determinadas 
competências, por exemplo para conhecer melhor as finalidades de cada competência e as 
consequências que dela decorrem para a vida social e profissional dos indivíduos.

A relatora recomenda que não haja delongas em adoptar o quadro de referência agora 
proposto para as competências-chave. 


