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Em 14 de Fevereiro de 2002, os ministros responsáveis pela educação e pela formação nos países da UE e 
a Comissão Europeia colocaram a si próprios os seguintes objectivos a realizar até 2010 «para o bem dos
cidadãos e da União Europeia no seu todo»:

• atingir a máxima qualidade na educação e na formação e assegurar que a Europa seja
reconhecida, à escala mundial, como uma referência pela qualidade e relevância dos seus
sistemas e instituições de educação e de formação;

• garantir que os sistemas de educação e de formação na Europa sejam suficientemente
compatíveis para permitir que os cidadãos transitem de um sistema para outro e tirem partido
da sua diversidade;

• assegurar que os detentores de qualificações, conhecimentos e competências adquiridos em
qualquer parte da UE tenham a oportunidade de obter o seu reconhecimento efectivo em todos
os Estados-Membros para efeitos de carreira e de prosseguimento da aprendizagem;

• garantir que os europeus de todas as idades tenham acesso à aprendizagem ao longo da vida;

• abrir a Europa à cooperação, reciprocamente benéfica, com todas as outras regiões e assegurar
que ela seja o destino preferido dos estudantes, académicos e investigadores de outras regiões
do mundo.

Trata-se de objectivos ambiciosos, mas realistas. Marcam o início de uma nova fase no desenvolvimento da
educação e da formação no contexto da União Europeia, fundamentado em sistemas diferentes que partilham
de objectivos comuns. Estes objectivos comuns irão guiar e inspirar as reformas e fomentar o progresso em
cada país, assim como acções ao nível da União Europeia no seu todo. Espera-se que venham a ser igualmente
partilhados por países que adiram à União Europeia na qualidade de novos Estados-Membros durante a
década.

Ambições comuns para 2010
Para o bem dos cidadãos e da União Europeia no seu todo



A Europa da educação e da formação reflecte a diversidade linguística, cultural e de sistemas que constituem
parte integrante da identidade dos seus países membros e das suas regiões. A educação e a formação têm
vindo a desenvolver-se desde há muito em contextos nacionais e num isolamento relativo entre si. Os países
e as regiões dispõem de uma grande variedade de instituições de educação e de formação, aplicam regras de
admissão diferentes, utilizam calendários lectivos diferentes, conferem centenas de graus académicos e
qualificações diferentes que reflectem uma grande variedade de currículos e regimes de formação.

Esta diversidade é altamente prezada pelos países e pelos cidadãos; a diversidade é algo que todos os europeus
têm em comum. Ao mesmo tempo, há uma necessidade crescente de cooperação e mobilidade na educação e
na formação de modo a possibilitar aos cidadãos beneficiarem da diversidade em vez de serem sujeitos a
restrições devidas a limitações resultantes de incompatibilidades. A percepção desta necessidade de cooperação
tem registado um crescimento constante nos últimos 20 anos no quadro do processo de integração europeia,
sobretudo desde que uma geração de autoridades políticas, professores e estudantes de países da UE passou a
estar exposta a desafios e oportunidades muito semelhantes.

Na União Europeia, a organização dos sistemas de educação e de formação e o conteúdo dos programas de
aprendizagem são da responsabilidade dos Estados-Membros — ou das regiões que os constituem, consoante
o caso. De acordo com o princípio da «subsidiariedade», a União Europeia poderá apoiar e complementar a
acção de Estados-Membros em determinados domínios da educação e da formação nos quais possa fomentar
a qualidade através da criação de uma «mais-valia europeia». Estes domínios são estabelecidos nos artigos
149.º e 150.º do Tratado e incluem nomeadamente:

— incentivar a mobilidade dos estudantes e professores;
— promover a cooperação entre escolas e universidades;
— incentivar a aprendizagem de línguas;
— melhorar o reconhecimento dos graus académicos, qualificações e competências para fins educativos e

profissionais;
— desenvolver o ensino aberto e à distância.

Diversidade e cooperação na educação e na formação
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Nesta base, foram desenvolvidos dois tipos de actividades de educação e de formação ao nível europeu:

— nos domínios em que os artigos 149.º e 150.º definem uma competência específica europeia, foram adoptados
programas de âmbito comunitário e estão em fase de execução, por exemplo, os programas Sócrates e
Leonardo da Vinci, de âmbito alargado, que abrangem diversos tipos e níveis de educação e de formação,
respectivamente. A adopção destes regimes ou medidas comuns exige uma decisão conjunta por parte do
Conselho «Educação» e do Parlamento Europeu (artigo 251.º do Tratado);

— para além destes domínios com uma competência claramente definida para a União Europeia, foram
lançadas inúmeras iniciativas em matéria de educação e de formação no contexto da UE com base na
cooperação política entre Estados-Membros. Estas não se fundamentam em directivas da UE mas revestem
a forma de recomendações (por exemplo, relativamente à eliminação de obstáculos à mobilidade ou à
avaliação da qualidade de instituições do ensino superior e escolas), comunicações da Comissão (por
exemplo, relativamente à concretização da aprendizagem ao longo da vida ou sobre cooperação com países
terceiros), consultas ou outros documentos de trabalho (como o livro branco sobre política da juventude).
Este tipo de cooperação política tem vindo a crescer na educação e na formação sob várias formas nos
últimos anos. O seu desenvolvimento foi impulsionado pelo Conselho Europeu de Lisboa de Março de 2000,
que veio dar início ao processo que conduziu à adopção do programa de trabalho sobre os objectivos futuros
da educação e da formação menos de dois anos mais tarde.
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Na sua reunião de Lisboa, em Março de 2000, o Conselho Europeu (os chefes de Estado e de Governo dos países
da UE) reconheceu que a União Europeia se defrontava com uma enorme mudança resultante da globalização
e da economia baseada no conhecimento, tendo acordado num objectivo estratégico para 2010:

Tornar-se na economia baseada no conhecimento mais dinâmica e competitiva do mundo, capaz
de garantir um crescimento económico sustentável, com mais e melhores empregos, e com maior
coesão social.

Estas alterações exigiam não só uma transformação radical da economia europeia, como também um
programa estimulante de modernização dos sistemas de protecção social e de ensino. O Conselho Europeu
exortou o Conselho «Educação» (ministros da Educação dos países da UE) e a Comissão Europeia a procederem
a uma reflexão geral sobre os objectivos concretos dos sistemas educativos, que incida nas preocupações
comuns e simultaneamente respeite a diversidade nacional.

O Conselho Europeu de Lisboa definiu ao mesmo tempo uma nova abordagem relativamente à coordenação
política aplicável em domínios como a educação e a formação: o «método aberto» de coordenação, que tem
como meta principal uma maior convergência no que respeita aos principais objectivos da UE ajudando os
Estados-Membros a desenvolverem progressivamente as suas próprias políticas nesse sentido.

Estas medidas proporcionaram o ímpeto inicial e os meios políticos para a preparação e a adopção do
programa de trabalho sobre os objectivos futuros  dos sistemas de educação e de formação em 14 de Fevereiro
de 2002.

Novas ambições para a Europa e para a educação e a formação:
o Conselho Europeu de Lisboa de Março de 2000  
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Na sequência do convite dirigido pelo Conselho Europeu de Lisboa de Março de 2000, a Comissão Europeia
elaborou em primeiro lugar uma proposta de relatório sobre os objectivos futuros  concretos dos sistemas de
educação e de formação que foi negociada pelos Estados-Membros. O Conselho adoptou um relatório final
que transmitiu ao Conselho Europeu de Estocolmo em Março de 2001 e que estabelecia os seguintes três
objectivos estratégicos:

— aumentar a qualidade e a eficácia dos sistemas de educação e de formação na UE;

— facilitar o acesso de todos aos sistemas de educação e de formação;

— abrir ao mundo exterior os sistemas de educação e de formação.

Este «relatório de objectivos» foi adoptado em Estocolmo, tendo-se assim tornado no primeiro documento
oficial que define em traços largos uma abordagem europeia abrangente e coerente relativamente às políticas
nacionais de educação e de formação na UE. Também ficou acordado que o trabalho de seguimento deveria
ser levado a cabo e que deveria ser elaborado um programa de trabalho pormenorizado para ser apresentado
em conjunto pelo Conselho e pela Comissão ao Conselho Europeu de Barcelona na Primavera de 2002.

O programa de trabalho pormenorizado sobre os objectivos futuros dos sistemas de educação e de formação
foi adoptado em 14 de Fevereiro de 2002: 

— nele se definem as questões-chave que é necessário abordar para concretizar os três objectivos estratégicos
e os 13 objectivos conexos que foram acordados;

— incide sobre diversos elementos e níveis de educação e de formação, desde as competências básicas ao
ensino profissional e superior, tendo especialmente em conta o princípio da aprendizagem ao longo da vida;

— identifica os principais instrumentos que serão utilizados para fomentar e medir os progressos, através da
aplicação do «método aberto de coordenação» definido em Lisboa para fomentar a convergência das
políticas nacionais para as metas comuns (ver capítulo seguinte) e a comparação dos resultados alcançados
na Europa, tanto a nível interno como numa perspectiva mundial.

Um acordo histórico: 
o programa de trabalho sobre os objectivos futuros

dos sistemas de educação e de formação
Seguimento do Conselho Europeu de Lisboa
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Ao mesmo tempo que adoptou o programa de trabalho, o Conselho «Educação» e a Comissão publicaram uma
mensagem política importante no seu relatório conjunto ao Conselho Europeu (chefes de Estado e de Governo)
ao reunirem algumas semanas mais tarde, em 15 e 16 de Março de 2002, em Barcelona:

— por muito eficazes que sejam as políticas noutros domínios, a transformação da União Europeia na principal
economia baseada no conhecimento a nível mundial só será possível com o contributo fundamental da
educação e da formação como factores do crescimento económico, inovação, empregabilidade sustentável
e coesão social. A importância da educação e da formação tem vindo a ser reconhecida de forma crescente
desde 2000, mas o Conselho de Barcelona foi solicitado a ir mais longe e a reconhecer explicitamente a
educação e a formação como domínio-chave prioritário na estratégia global de Lisboa;

— independentemente do papel fundamental que desempenharam no processo de Lisboa, a educação e a
formação são mais do que instrumentos de empregabilidade e têm responsabilidades mais alargadas
relativamente aos cidadãos e à sociedade. Para além de dotarem os europeus de meios para realizarem a sua
vida profissional, a educação e a formação contribuem para o seu desenvolvimento pessoal para que
tenham uma vida melhor e desempenhem uma cidadania activa em sociedades democráticas que respeitem
a diversidade cultural e linguística. Desempenham igualmente um papel importante na criação da coesão
social ao prevenirem a discriminação, a exclusão, o racismo e a xenofobia e, consequentemente, na
promoção dos valores fundamentais partilhados pelas sociedades europeias, como a tolerância e o respeito
pelos direitos humanos. A criação de um espaço europeu  de educação e de formação coeso e aberto será
fundamental para o futuro da Europa e dos seus cidadãos na era do conhecimento e no mundo globalizado;

— deste modo, os ministros responsáveis pela educação e pela formação e a Comissão Europeia foram além do
convite do Conselho Europeu no sentido de trabalharem por objectivos comuns. Reconheceram a sua
responsabilidade e afirmaram a sua determinação em tomarem todas as iniciativas necessárias a uma
resposta abrangente aos desafios da sociedade do conhecimento e da globalização, assim como do
alargamento da UE. Foram já tomadas inúmeras medidas desde 2000 no sentido da aprendizagem ao longo
da vida e numa perspectiva mundial, tendo os primeiros resultados já sido concretizados nos Estados-
Membros e ao nível europeu, por exemplo, nos domínios da mobilidade, competências essenciais, acesso ao
ensino, ensino profissionalizante e superior, avaliação e garantia da qualidade, e-Learning e cooperação com
países não pertencentes à UE. Estas medidas vieram abrir caminho à concretização até 2010 de um conjunto
de metas ambiciosas para o bem dos cidadãos e da União Europeia no seu todo e relativamente aos quais
os ministros e a Comissão se comprometeram em 14 de Fevereiro de 2002 (estas são as metas definidas no
início da presente brochura, na página 4).

Reconhecimento como domínio-chave prioritário 
na estratégia de Lisboa
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O método aberto de coordenação foi definido pelo Conselho Europeu de Lisboa como «conduzindo à
divulgação de melhores práticas e favorecendo uma maior convergência no que respeita aos principais
objectivos da UE… [este]  foi delineado para ajudar os Estados-Membros a desenvolverem progressivamente
as suas próprias políticas…». Os seus objectivos no domínio da educação e da formação podem ser definidos
como uma forma de permitir a comparação e a aprendizagem mútuas, limitando deste modo os riscos inerentes
às mudanças e às reformas.

A eficácia das mudanças e das reformas é reforçada quando pode recorrer às melhores experiências obtidas
na Europa (e, possivelmente, fora da Europa) e se situa num contexto de comparações concretas com outros
países europeus e não europeus. O conhecimento dos factores críticos que fizeram com que as reformas
fossem bem sucedidas noutros locais é fundamental para a transferência das boas práticas que, de outro
modo, poderiam degenerar numa mera replicação de actividades e conduzir a resultados desanimadores. Por
último, sabendo que os outros países da UE também procuram induzir as mudanças em determinado sentido
irá incentivar a realização de reformas e reduzir os riscos políticos a elas associados. É nisto que se traduz o
método aberto de coordenação, com a sua gama de indicadores, valores de referência, intercâmbios de boas
práticas, avaliações pelos pares, etc. É isto que tem de ser posto em andamento para uma boa execução do
programa de trabalho pormenorizado sobre os objectivos futuros dos sistemas de educação e formação.

Uma nova abordagem promissora:
o método aberto de coordenação

Um novo meio de fomentar a convergência das políticas nacionais
para objectivos comuns
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Os países associados já participam nos programas Leonardo da Vinci e Sócrates, assim como em toda a gama
de actividades de investigação da UE. Realizam-se reuniões periódicas e informais entre os ministros da
educação da UE e dos países candidatos. Além disso, todos os países candidatos participam no «Processo de
Bolonha» para a criação de um espaço europeu coeso de ensino superior até 2010.

Prevê-se que a maioria dos países associados adira à UE muito antes do fim da década, o que lhes abriria a
possibilidade de participarem como Estados-Membros da UE na execução do programa de trabalho sobre os
objectivos da educação e da formação no horizonte temporal que foi definido para o mesmo. Assim, foi
natural que na reunião do Conselho Europeu realizada em Estocolmo em Março de 2001 se acordasse que os
países candidatos deveriam ser associados aos objectivos e procedimentos da estratégia global de Lisboa e à
sua vertente de educação e formação. As mudanças e as reformas dos sistemas de educação e de formação
exigem uma perspectiva de médio e de longo prazo e é necessário iniciar a cooperação nestes domínios sem
demoras, até porque os países candidatos poderão contribuir em muitos domínios com exemplos de reformas
com vista ao futuro assim como outras boas práticas.

As modalidades relativas à sua participação efectiva neste processo será decidida na reunião periódica dos
ministros da educação da UE e dos países associados prevista para Junho de 2002 em Bratislava.

Os países da EFTA serão igualmente convidados a participar nos trabalhos com vista à execução dos objectivos
dos sistemas de educação e formação, o que significa que tal processo irá provavelmente implicar entre 25 a
30 países europeus quando estiver plenamente operacional.

Abertura do processo a outros países europeus
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O programa de trabalho está organizado em torno de três objectivos estratégicos que foram identificados no
relatório sobre os objectivos futuros concretos dos sistemas de educação e de formação. No programa de
trabalho pormenorizado, estes três objectivos estratégicos são subdivididos em 13 objectivos e 42 questões- 
-chave que necessitam de ser abordadas para concretização dos mesmos e que abrangem o amplo espectro de
áreas relacionadas com a educação e a formação.

Os 13 objectivos são os seguintes:

Objectivo estratégico 1: Melhorar a qualidade e a eficácia dos sistemas de educação e de formação na UE,
à luz dos novos requisitos da sociedade do conhecimento e das mudanças registadas no ensino e na
aprendizagem:

Objectivo 1.1.: Melhorar a educação e a formação dos professores e dos formadores
Objectivo 1.2.: Desenvolver as competências necessárias à sociedade do conhecimento
Objectivo 1.3.: Assegurar que todos possam ter acesso às TIC
Objectivo 1.4.: Aumentar o número de pessoas que fazem cursos técnicos e científicos
Objectivo 1.5.: Optimizar a utilização dos recursos

Objectivo estratégico 2: Facilitar o acesso de todos aos sistemas de educação e de formação, à luz do
princípio orientador da aprendizagem ao longo da vida, do fomento da empregabilidade e do desenvolvimento
das carreiras, assim como da cidadania activa, igualdade de oportunidade e coesão social:

Objectivo 2.1.: Ambiente aberto de aprendizagem
Objectivo 2.2.: Tornar a aprendizagem mais atractiva
Objectivo 2.3.: Apoiar a cidadania activa, a igualdade de oportunidades e a coesão social

Objectivo estratégico 3: Abrir ao mundo exterior os sistemas de educação e de formação, à luz da necessidade
fundamental de fomentar a pertinência relativamente ao trabalho e à sociedade e fazer face aos desafios
resultantes da globalização:

Objectivo 3.1.: Reforçar as ligações com o mundo do trabalho, a investigação e a sociedade em geral
Objectivo 3.2.: Desenvolver o espírito empresarial
Objectivo 3.3.: Melhorar a aprendizagem de línguas estrangeiras
Objectivo 3.4.: Incrementar a mobilidade e os intercâmbios
Objectivo 3.5.: Reforçar a cooperação europeia

Para cada um destes 13 objectivos, as páginas seguintes estabelecem as questões-chave que necessitam de ser
abordadas, assim como uma lista indicativa dos principais instrumentos que serão utilizados para fomentar e
medir os progressos realizados. 

Treze objectivos agrupados em torno de três
objectivos estratégicos
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Objectivo estratégico 1:

Objectivo 1.1. : Melhorar a educação e a formação dos professores e dos formadores

Objectivo 1.2. : Desenvolver as competências necessárias à sociedade do conhecimento

Objectivo 1.3. : Assegurar que todos possam ter acesso às TIC

Objectivo 1.4. : Aumentar o número de pessoas que fazem cursos técnicos e científicos

Objectivo 1.5. : Optimizar a utilização dos recursos

Melhorar a qualidade e a eficácia 
dos sistemas de educação e de formação na UE
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Os professores e os formadores são os intervenientes mais fundamentais na estratégia global com vista à
sociedade do conhecimento e a uma economia fundamentada no conhecimento. Atrair e manter pessoas
devidamente qualificadas e motivadas para o ensino, que está a enfrentar grandes necessidades de recrutamento
devido ao envelhecimento da população docente, é uma prioridade a curto e a médio prazo na maior parte
dos países europeus. A Europa necessita de melhorar a forma como os professores e formadores são preparados
e apoiados no seu papel, que está a ser sujeito a mudanças profundas, na sociedade do conhecimento, e que
também está relacionado com a percepção que o público tem da profissão docente e das expectativas gerais
da sociedade relativamente à escola, assim como à educação e à formação em geral.

Questões-chave a abordar:

• identificar as competências de que os professores e os formadores devem dispor, tendo em conta a
evolução do seu papel na sociedade do conhecimento;

• criar as condições que proporcionem aos professores e aos formadores o apoio adequado para poderem
responder aos desafios da sociedade do conhecimento, nomeadamente através da sua formação inicial
e do desenvolvimento da formação contínua na perspectiva da aprendizagem ao longo da vida;

• assegurar um nível de acesso suficiente à profissão docente, em todas as disciplinas e a todos os níveis,
e garantir a satisfação das necessidades a longo prazo da profissão, tornando ainda mais atractivos o
ensino e a formação;

• atrair para a docência e para a formação novos candidatos com experiência profissional noutros
domínios.

Instrumentos para fomentar e medir os progressos (lista indicativa):

• meios quantitativos: indicadores:

— falta/excesso de professores e de formadores qualificados no mercado de trabalho;
— número de candidatos aos programas de formação para professores e formadores;
— percentagem de professores e de formadores que seguem uma formação profissional contínua.

• meios qualitativos: temas para troca de experiências:

— avaliação dos programas de formação para professores e formadores;
— condições necessárias para ser professor ou formador, consoante os níveis de ensino;
— inclusão das seguintes matérias nos planos de estudo e de formação: tecnologias da informação e da

comunicação (TIC), línguas estrangeiras, dimensão europeia da educação, e educação intercultural;
— sistemas de promoção na profissão docente durante a carreira de um professor;
— melhoria das condições de trabalho dos docentes.

Melhorar a educação e a formação dos professores e dos formadores
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Espaço europeu do conhecimento

Espaço europeu de

investigação e inovação

Espaço europeu

de educação e formação

Espaço europeu de

ensino superior

Espaço europeu de apren-

dizagem ao longo da vida



Actualmente, não existe ainda na Europa um entendimento comum do que são competências essenciais (basic
skills) e o que deverão abranger. Para muitos, o termo «essenciais» tem uma conotação com a numeracia e a
literacia. Para alguns, «aptidões» é uma noção mais estreita que a de «competências» e não abrange atitudes,
aptidões e conhecimento. No entanto, todos estes aspectos devem ser tomados em consideração, tomando em
conta a aprendizagem ao longo da vida e a diversidade dos sistemas de educação e de formação e das culturas.
Para a sociedade do conhecimento, «aptidões» é um conceito que tem de ser definido à luz das necessidades
previstas a médio e a longo prazo, incluindo não só a numeracia e a literacia (competências essenciais), mas
também as competências básicas em ciências, línguas estrangeiras, a utilização das TIC e tecnologia, aprender
a aprender, as competências sociais, o espírito empresarial e aquilo a que se pode chamar cultura geral.

Apesar de reconhecer a importância de outros factores como o papel da família ou a pressão sobre os
adolescentes por parte dos grupos afins, a aquisição destas «aptidões essenciais» ou «competências-chave»
depende em grande medida da qualidade e da pertinência do ensino. Assim, deverá haver uma ligação estreita
com o objectivo de melhorar a educação e a formação para professores e formadores. Assegurar e fazer o
acompanhamento da aquisição de competências-chave por todos exige quer uma concepção adequada dos
currículos para os que estudam, quer a utilização efectiva de oportunidades de aprendizagem ao longo da vida
para adultos, dispensando uma atenção especial aos grupos desfavorecidos.

A aquisição ou posse de competências-chave necessita de ser testemunhada pela atribuição de graus
académicos, diplomas, certificados ou créditos de uma forma que torne o seu reconhecimento o mais claro
possível. É necessário um trabalho de natureza metodológica para o conseguir, mesmo em domínios em que a
sua avaliação possa ser mais difícil, por exemplo, relativamente à aquisição de competências sociais.

Questões-chave a solucionar:

• identificar novas competências essenciais, e de que forma essas competências, juntamente com as
competências essenciais tradicionais, podem ser mais bem integradas nos currículos, aprendidas e
mantidas ao longo da vida;

• assegurar que as competências essenciais estejam efectivamente ao alcance de todos, nomeadamente
os mais desfavorecidos, as pessoas com necessidades especiais, as que interromperam os estudos
prematuramente e os adultos;

• promover a validação oficial das competências essenciais, a fim de facilitar a educação e a formação em
curso, bem como a empregabilidade.

Desenvolver as competências necessárias 
à sociedade do conhecimento

Objectivo 1.2.: 
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Instrumentos para fomentar e medir os progressos (lista indicativa):

• meios quantitativos: indicadores:

— alunos que concluem o ensino secundário;
— formação contínua de professores em áreas com necessidades emergentes em termos de competências;
— níveis de conhecimentos adquiridos em termos de literacia (indicador do PISA; o PISA é o programa de

avaliação internacional dos estudantes coordenado pela OCDE);
— níveis de conhecimentos adquiridos em termos de numeracia/matemática (também um indicador do PISA);
— níveis de conhecimentos adquiridos em matéria de aprender a aprender;
— percentagem de adultos com habilitações literárias inferiores ao ensino secundário completo que

participaram em qualquer forma de ensino ou de formação para adultos, por escalão etário.

• meios qualitativos: temas para trocas de experiências:

— desempenhos e resultados na língua materna, em línguas estrangeiras e em matemática até ao final da
escolaridade obrigatória;

— evolução da literacia e da numeracia nas escolas e em termos de programas para adultos.

17

Competências para a sociedade do conhecimento

Níveis actuais

Média da UE (1) Média das três melhores EUA Japão
prestações na UE

Numeracia/literacia
(pontuações) 494 528 493 557

Literacia (pontuações) 498 532 504 522

Fonte: PISA, OCDE, 2001.
(1) NL não incluídos — Média de 14 Estados-Membros.



Este objectivo vai além do requisito anteriormente acordado segundo o qual todas as escolas da UE deverão
ter acesso à Internet e a recursos de multimedia até ao final de 2001. A educação de qualidade na sociedade
do conhecimento exige não só equipamento, instalações de comunicação em banda larga (Internet/intranet)
e a manutenção geral, como também a prestação de serviços que solucionem a vasta gama de requisitos
educativos: conteúdos educativos digitais de grande qualidade, programas informáticos educativos, serviços
(virtuais/reais) locais e à distância, acompanhamento de perto dos educandos, orientação, níveis de ensino
adequados e apoio administrativo.

Existem outras condições cruciais no que se refere à melhor utilização das técnicas inovadoras de ensino e
aprendizagem baseadas nas TIC.

— Havia um acordo prévio de que todos os professores deveriam dispor de competências na utilização destas
tecnologias até finais de 2002 de modo a proporcionar aos alunos uma ampla literacia digital.

— As TIC devem ser utilizadas para melhorar a qualidade da educação ministrada. É necessário incentivar as
práticas em que as TIC têm um impacto positivo sobre o ensino e a aprendizagem, a fim de que a educação
e a formação possam virar-se para abordagens centradas no aluno que tomem plenamente em conta as
variações de tipos de aprendizagem e de necessidades pedagógicas da população estudantil. Neste contexto,
é particularmente importante apoiar os professores nas suas funções cada vez mais alargadas.

— É igualmente importante avaliar se as TIC são utilizadas na prática em todas as suas potencialidades e qual
o seu impacto nos resultados dos processos de aprendizagem em termos de aquisição de competências e
conhecimentos.

— É necessário apoiar os responsáveis pelas decisões a todos os níveis, a fim de resolver os actuais problemas
da política da educação, (tais como a integração de alunos não tradicionais, a inovação ao nível curricular
e didáctico, a colaboração europeia e internacional), e proporcionar-lhes os meios para porem em prática as
alterações aos programas de ensino induzidas pelas TIC.

Questões-chave a solucionar:

• assegurar uma gama adequada de equipamento e pedagógico a fim de optimizar a aplicação
das TIC e dos processos de aprendizagem electrónica ( ) nas práticas de ensino e formação;

• incentivar a melhor utilização possível das técnicas inovadoras de ensino e aprendizagem baseadas nas TIC.

Instrumentos para fomentar e medir os progressos (lista indicativa):

• meios quantitativos: indicadores:

— percentagem de docentes formados para a utilização das TIC nas escolas;
— percentagem de estudantes dos diversos graus de ensino que utilizam as TIC nos seus estudos;
— percentagem de sessões de aprendizagem em instituições de educação e de formação em que são utilizadas

as TIC.

• meios qualitativos: domínios para troca de experiências:

— material e programas informáticos de qualidade nas escolas;
— utilização das TIC em várias disciplinas;
— utilização das TIC na educação não formal;
— avaliação qualitativa da utilização das TIC na educação.

Assegurar que todos possam ter acesso às TIC
Objectivo 1.3.:
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O desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação constituem requisitos indispensáveis para uma
sociedade e uma economia fundamentadas no conhecimento e competitivas. A reunião conjunta dos ministros
da Educação e dos ministros da Investigação da UE em Uppsala em Março de 2001 salientou a necessidade de
se aumentar o recrutamento para as disciplinas científicas e tecnológicas em todo o espectro do sistema de
educação e de formação, e inclusivamente de uma renovação total da pedagogia e da existência de laços mais
estreitos com a vida activa e a indústria. Aos que já seguem carreiras científicas e de investigação, a Europa
precisa de oferecer perspectivas de carreira e recompensas que sejam suficientemente satisfatórias para as
seguirem.   

Questões-chave a solucionar:

• aumentar o interesse pela matemática, pelas ciências e pela tecnologia desde uma idade precoce;
• motivar, a curto e a médio prazo, mais jovens para que optem por estudos e carreiras no domínio da

matemática, das ciências e da tecnologia, nomeadamente carreiras de investigação e disciplinas
científicas onde há falta de pessoal qualificado, numa perspectiva a curto e médio prazo, especialmente
através da concepção de estratégias de orientação escolar e profissional;

• melhorar o equilíbrio entre o número de estudantes do sexo feminino e do sexo masculino nas
disciplinas de matemática, ciências e tecnologia;

• garantir um número suficiente de professores habilitados no domínio da matemática e nas disciplinas
científicas e técnicas.

Instrumentos para fomentar e medir os progressos (lista indicativa):

•  quantitativos: indicadores:

— aumentar o número de novos alunos nos cursos de matemática, ciências e tecnologia (no ensino secundário
e no ensino superior, por sexo);

— aumentar o número de diplomados em matemática, ciências e tecnologia, por sexo;
— aumentar o número de cientistas e de engenheiros na sociedade, por sexo;
— aumentar o número de professores qualificados em matemática, ciências e tecnologia (ensino secundário).

• meios qualitativos: temas para trocas de experiências:  

— inclusão de matérias científicas e técnicas nos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e no ensino secundário,
— estratégias das escolas para incentivar os alunos para o estudo das ciências da natureza, das tecnologias e

da matemática e para apoiar o ensino destas matérias.

Número de formados como percentagem Níveis actuais
do número total (2 000 para a maioria dos países)

Média da UE Média das três melhores
prestações na UE 

Ciências Naturais 5,1% 8,3%
Matemática e Informática 3,8% 7,3%
Engenharia, Manufactura e Construção 14,3% 20,1%
Fonte: Eurostat. Recolha de dados UOE 2000 — Dados provisórios.
Nota: GR: não contabilizada; L: o país não dispõe de um sistema de ensino completo. As Ciências Naturais incluem
igualmente Matemática e Ciências; A: ensino superior profissionalizante (CITE 5B) não está incluído; NL: Não inclui os níveis
de doutoramento (CITE 6).

Aumentar o número de pessoas que fazem 
cursos técnicos e científicos

Objectivo 1.4.:
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Aumento do número de inscritos em estudos científicos e técnicos



Atingir o objectivo de proporcionar uma educação e uma formação mais eficazes e mais relevantes ao longo
de toda a vida na sociedade do conhecimento aumenta a necessidade geral de investir mais na educação e na
formação, o que implica despesas públicas em recursos humanos, despesas nas empresas privadas e investimentos
individuais. Embora, de modo geral, as finanças públicas estejam a ficar cada vez mais limitadas nos países da
UE, a Europa não se pode permitir regredir neste sector. 

As conclusões de Lisboa apelam a um substancial aumento anual nos investimentos per capita em recursos
humanos, salientando que o futuro da economia europeia depende em grande parte das competências dos
seus cidadãos que, em contrapartida, necessitam de se actualizar continuamente, o que é uma característica
das sociedades do conhecimento. Por outro lado, o sector da educação e da formação deve pressionar as
finanças no sentido de incentivar uma distribuição e uma utilização dos recursos tão eficiente quanto possível
e de atingir os mais elevados níveis de qualidade.

Questões-chave a solucionar:

• aumentar o investimento em recursos humanos, assegurando simultaneamente uma distribuição equitativa
e eficaz dos meios disponíveis a fim de facilitar o acesso geral à educação e à formação, e de aumentar a
sua qualidade;

• apoiar o desenvolvimento de sistemas de garantia da qualidade compatíveis, que respeitem a diversidade
em toda a Europa;

• desenvolver as potencialidades das parcerias entre os sectores público e privado.

Instrumentos para fomentar e medir os progressos (lista indicativa):

• meios quantitativos: indicadores:

— aumento do investimento per capita em recursos humanos (indicador estrutural).

• meios qualitativos: temas para troca de experiências:

— auto-avaliação destinada a melhorar a qualidade da educação ministrada,
— financiamento de modelos e experiências (financiamento público e privado de instituições de educação e

de formação e alunos).

Níveis actuais
Média da UE (1) Média das três  EUA Japão
(1999) melhores prestações  (1998) (1998)

na UE (1999)
Despesas públicas na educação em 
termos de percentagem do PIB (1) 5,0% 7,3% 5,0% 3,5%

Nota: F: as despesas com a educação não incluem os DU (departamentos ultramarinos); UK: estimativas, com base nos

dados referentes aos exercícios orçamentais do Reino Unido que vão de 1 de Abril a 31 de Março; L: em falta

(1) Com base no indicador estrutural 

(http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-product/en/catalogue=Eurostat&product=1-ir010-EN&mode=download). . 

Optimizar a utilização dos recursos
Objectivo 1.5.: 

Investimento público na educação
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Objectivo estratégico 2:

Objectivo 2.1. : Um ambiente aberto de aprendizagem

Objectivo 2.2. : Tornar a aprendizagem mais atractiva

Objectivo 2.3. : Apoiar a cidadania activa, a igualdade de oportunidades e a coesão social

Facilitar o acesso de todos aos sistemas de educação e de formação
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As transformações exigidas pela transição para uma sociedade do conhecimento implicam que o acesso à
educação e à formação seja simplificado e genuinamente aberto. Ao mesmo tempo, exigem um sistema de
«pontes» a todos os níveis que possibilite a passagem entre os diferentes sectores do sistema de educação e
formação: nenhum aluno deverá ficar «sem saída» por não ter escolhido imediatamente a via correcta e todas
as pessoas merecem uma oportunidade para progredirem no sentido de um nível ou qualificação diferente ou
mais elevado. Ao mesmo tempo, a UE necessita de desenvolver os níveis gerais de competências da sua
população activa.

A complexidade de muitos sistemas de educação e de formação resulta geralmente da intenção de assegurar
as melhores oportunidades possíveis ao maior número possível de alunos. Mas a sua própria complexidade
torna-os difíceis de compreender e utilizar, nomeadamente para os grupos menos informados, e aumenta as
incompatibilidades entre as vias e entre os sistemas nacionais. A criação de orientações e aconselhamento para
o efeito dos estudos e das futuras carreiras constitui um requisito fundamental para tornar os sistemas
europeus mais eficazes e mais democráticos. Os alunos da Europa deverão poder aproveitar os esforços já
efectuados e os resultados conseguidos, devendo assim ter a garantia de que os créditos correspondentes irão
ser reconhecidos com justiça em toda a União Europeia.

Questões-chave a solucionar:

• alargar o acesso à aprendizagem ao longo da vida através da prestação de informações, aconselhamento
e orientação sobre toda a gama das possibilidades de aprendizagem disponíveis;

• ministrar a educação e a formação por forma a que os adultos possam efectivamente participar e
conciliar a sua participação na aprendizagem com outras responsabilidades e actividades;

• assegurar que todos possam ter acesso à aprendizagem, a fim de responder melhor aos desafios da
sociedade do conhecimento;

• promover programas de aprendizagem flexíveis para todos;
• promover a criação de redes de instituições de educação e de formação a diversos níveis, no contexto

da aprendizagem ao longo da vida.

Instrumentos para fomentar e medir os progressos (lista indicativa):

• meios quantitativos: indicadores para medição dos progressos:

— percentagem da população entre os 25 e os 64 anos que participa na educação e na formação (indicador
estrutural).

• meios qualitativos: domínios para a troca de experiências: 

— disponibilidade de estruturas de acolhimento de crianças e de horários de aprendizagem flexíveis para os
estudantes;

— possibilidades de os trabalhadores por conta de outrem obterem licenças para prosseguirem a sua educação/
/formação;

— validação das competências anteriormente adquiridas;
— sistemas de financiamento e incentivos para os adultos.

Um ambiente aberto de aprendizagem
Objectivo 2.1.: 
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Objectivo 2.2.: 
Tornar a aprendizagem mais atractiva

Tornar a aprendizagem atractiva significa antes de mais torná-la pertinente para as pessoas. Os sistemas de
educação e de formação têm um papel importante a desempenhar juntamente com as famílias, as comunidades
locais e os empregadores para que a aprendizagem possa tornar-se parte integrante da actividade de cada
indivíduo. Importa também tornar a aprendizagem mais atractiva para aumentar as taxas de emprego e atingir
os níveis de competências mais elevados que são necessários. Este objectivo só poderá ser alcançado se cada
pessoa vir o valor que tem para si própria a continuação da aprendizagem e a realização de esforços.

O Conselho Europeu de Lisboa de Março de 2000 e as Orientações para o Emprego para 2001 da UE salientam
uma meta fundamental: reduzir para metade até 2010 o número de jovens entre os 18 e os 24 anos que apenas
frequentaram a educação básica e que não participam em acções de educação e de formação.

Questões-chave a solucionar:

• incentivar os jovens a prosseguir a sua educação ou formação após o período da escolaridade obrigatória
e criar condições e motivar os adultos para participar na aprendizagem ao longo da vida;

• desenvolver meios de validação oficial de experiências de aprendizagem não formal.
• encontrar formas de tornar a aprendizagem mais atractiva, tanto no contexto dos sistemas formais de

educação e de formação, como fora destes sistemas;
• promover uma cultura de aprendizagem para todos e sensibilizar os potenciais estudantes para as

vantagens económicas e sociais da aprendizagem.

Instrumentos para fomentar e medir os progressos (lista indicativa):

• meios quantitativos: indicadores:

— percentagem do tempo de trabalho consagrada pelos trabalhadores à formação, por escalão etário;
— participação no ensino superior;
— proporção da população entre os 18 e os 24 anos que apenas frequentou a educação básica e que não

participa em acções de educação e de formação complementares (indicador estrutural).

• meios qualitativos: temas para troca de experiências:

— cursos de formação contínua e benefícios associados (por exemplo, aumento salarial) destinados a incentivar
a aprendizagem;

— possibilidade de seguir cursos abertos, em linha ou à distância;
— validação da experiência adquirida.

Níveis actuais
Média da UE Média das três melhores 

prestações na UE
Proporção de estudantes no ensino superior 
(CITE 5,6) em percentagem do total  
de estudantes, 1999/00 (a) 15 % 20,8 %
Percentagem da população sem qualificações 
do nível do ensino secundário — Escalão etário 
25-34, 2000 (b) (1) 25,9 % 12,1 %
(a) Fonte: Eurostat, UOE (estudantes ISCED5,6/número total de estudantes).
(b) Fonte: LFS (inquiridos de 25-34 anos com qualificações <  = a CITE 2)/número total de inquiridos com 25-34 anos).
(1) IRL: não contabilizada. UK: Os estudantes com GCSE são considerados como possuindo qualificações do nível superior do
ensino secundário.

Participação na educação
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Aos sistemas de educação e de formação incumbe o importante papel de ajudar a manter as sociedades
democráticas na Europa. Importa reforçar o princípio básico de que todos os cidadãos deverão dispor de
igualdade de acesso à educação e à formação. Isto implica que nos Estados-Membros seja dispensada atenção
especial ao apoio a grupos e indivíduos em situação vulnerável, designadamente as pessoas com deficiências,
pessoas com dificuldades de aprendizagem e as pessoas que vivem em regiões rurais/remotas ou que
enfrentam problemas de conciliação das responsabilidades familiares e profissionais. Quando uma proporção
significativa de indivíduos abandona prematuramente os estudos e a formação, o prejuízo é múltiplo: não só
para as pessoas em questão que perdem a possibilidade de realizar o seu potencial, mas também para a
sociedade e para a economia em geral. Esses prejuízos tornam-se ainda mais inaceitáveis no ambiente
competitivo da era do conhecimento, em que o sucesso dos indivíduos, das empresas e dos países depende em
larga medida da realização de níveis elevados de qualificação por uma percentagem elevada da população.
Outros aspectos relacionados com a cidadania, a igualdade de oportunidades e a coesão social constituem por
si só dimensões fundamentais da educação e da formação.

São estas as razões que estão por detrás da veemente mensagem transmitida pelo Conselho Europeu de Lisboa
e que se reflectiram nas Orientações para o Emprego da UE para 2001 relativamente à redução para metade
do número de jovens adultos que não concluíram o 3.º ciclo do ensino secundário e que não participam em
acções de educação e de formação.

Questões-chave a solucionar:

• assegurar a promoção efectiva da aprendizagem dos valores democráticos e da participação democrática
de todos os parceiros na escola a fim de preparar as pessoas para a cidadania activa;

• integrar plenamente a igualdade de oportunidade nos objectivos e no funcionamento da educação e da
formação;

• assegurar às pessoas mais desfavorecidas ou às pessoas que actualmente menos beneficiam dos sistemas
um acesso equitativo à aquisição de competências e motivá-las para participar na aprendizagem.

Instrumentos para fomentar e medir os progressos (lista indicativa):

• meios quantitativos: indicadores:

— Proporção da população entre os 18 e os 24 anos que apenas frequentou a educação básica e que não
participa em acções de educação e formação complementares (indicador estrutural).

• meios qualitativos: temas para troca de experiências:

— participação dos alunos, dos pais e de outras pessoas interessadas na gestão das escolas;
— igualdade dos sexos no ensino superior e na formação contínua;
— modelos para a integração e o acesso dos grupos desfavorecidos à educação e à formação; tipos de

incentivos para a aquisição de habilitações formais.

Apoiar a cidadania activa, a igualdade 
de oportunidades e a coesão social

Objectivo 2.3.:

Níveis actuais
Média da UE Média das três melhores 

prestações na UE
Proporção da população de idade entre os 
18-24 anos que apenas frequentou a educação 
básica e não participa em acções de educação 
e de formação (2000) (a) 17,8% 7,8%(1)
Fonte: (a) LFS (Indicador estrutural: aluno que abandona o ensino prematuramente).
(1) IRL: não contabilizada. UK: Os estudantes com GCSE são considerados como possuindo qualificações do nível superior do
ensino secundário.

Cidadania activa, igualdade de oportunidades e coesão social



Objectivo estratégico 3:

Objectivo 3.1. : Reforçar as ligações com o mundo do trabalho, a investigação e a sociedade em
geral

Objectivo 3.2. : Desenvolver o espírito empresarial

Objectivo 3.3. : Melhorar a aprendizagem de línguas estrangeiras

Objectivo 3.4. : Incrementar a mobilidade e os intercâmbios

Objectivo 3.5. : Reforçar a cooperação europeia

Abrir ao mundo exterior os sistemas de educação e de formação
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Apesar das mudanças significativas registadas na última década em muitos países e/ou instituições, os sistemas
europeus de educação e de formação continuam ainda bastante fechados sobre si próprios em inúmeros
aspectos, dispensando mais atenção ao ensino do que à aprendizagem, concentrando-se mais nos currículos
do que nos estudantes e valorizando a qualidade académica abstracta mais do que a pertinência. É necessária
uma maior colaboração com um amplo conjunto de intervenientes do sector empresarial, da investigação, dos
parceiros sociais e da sociedade em geral. Isto também é necessário para transformar os estabelecimentos de
educação e de formação propriamente ditos em organizações de aprendizagem abertas às transformações,
contributos, ideias e capacidades do exterior e para continuarem — ou passarem a ser — pertinentes em termos
das necessidades das pessoas ao serviço das quais se encontram. As instituições que forem mais abertas e que
tiverem uma maior capacidade de resposta ficarão também em melhor posição para estimular o espírito
empresarial e de iniciativa exigidos aos seus estudantes, formandos e diplomados.

Questões-chave a solucionar:

• promover uma estreita cooperação entre os sistemas de educação e de formação, e a sociedade em geral;
• estabelecer parcerias entre todos os tipos de instituições de educação e de formação, empresas e

organismos de investigação, para seu benefício mútuo;
• promover a intervenção das instâncias competentes no desenvolvimento da formação, nomeadamente

da formação inicial, e da aprendizagem no local de trabalho.

Instrumentos para fomentar e medir os progressos (lista indicativa):

• Meios quantitativos: indicadores:

— percentagem de estudantes e formandos em formação inicial que beneficiam de acordos de colocação
(educação em alternância);

• meios qualitativos: temas para troca de experiências:

— participação dos pais na vida escolar e, de um modo geral, na aprendizagem dos filhos,
— participação dos poderes locais na vida escolar;
— colaboração entre escolas e organizações locais;
— colaboração entre instituições de educação e de formação e empresas, nomeadamente no que diz respeito

a colocações e oportunidades de formação;
— participação de professores em acções de formação e organizadas e levadas a cabo em cooperação com as

empresas;
— estudos descritivos sobre os métodos utilizados pelas instituições de educação e de formação para atrair e

implicar as pessoas actualmente fora dos sistemas de educação e de formação.

Reforçar as ligações com o mundo do trabalho, a investigação 
e a sociedade em geral

Objectivo 3.1.: 
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Objectivo 3.2.: 
Desenvolver o espírito empresarial

A educação e a formação devem fazer com que se compreenda o valor do espírito empresarial no sentido mais
lato da palavra, isto é, a vontade de encontrar soluções para os problemas, o compromisso em tempo e
esforços para se alcançar o êxito, a disponibilidade para tomar iniciativas e assumir riscos razoáveis. Uma
sociedade do conhecimento e uma economia fundamentada nos serviços proporcionam novas oportunidades
a milhões de indivíduos para começarem o seu próprio negócio independente em qualquer idade, devendo esta
opção ser considerada viável e desejável, quer pelos jovens estudantes, quer pelos adultos com experiência
acumulada.

Na última década vimos de forma crescente como é importante desenvolver novas formas de trabalho e
empresas ligadas às necessidades das comunidades locais ou indústrias específicas. O seu impacto potencial na
redução do desemprego também foi reconhecido. O desenvolvimento do espírito empresarial é assim
importante para os indivíduos, assim como para a economia e a sociedade em geral. Promover acções de
«educação na área do espírito empresarial e do emprego por conta própria» é também um dos objectivos
acordados que fazem parte das Orientações para o Emprego da UE para 2001.

Questões-chave a solucionar:

• promover o espírito de iniciativa e a criatividade em todo o sistema de educação e de formação por
forma a desenvolver o espírito empresarial;

• facilitar a aquisição das competências necessárias para criar e gerir uma empresa.

Instrumentos para fomentar e medir os progressos (lista indicativa):

• meios quantitativos: indicadores:

— percentagem dos trabalhadores por conta própria nos diversos sectores da economia do conhecimento
(especialmente no escalão etário dos  25 aos 35 anos);

— percentagem de instituições de educação e de formação que proporcionam aconselhamento e orientação
para a criação de empresas.

• meios qualitativos: temas para troca de experiências:

— avaliação qualitativa dos jovens diplomados que criam empresas, por sector económico; viabilidade dessas
empresas;

— promoção das actividades profissionais por conta própria;
— ensino de competências empresariais em vários níveis do sistema educativo.
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A diversidade da Europa está patente, acima de tudo, nos seus idiomas. No entanto, os cidadãos só podem
beneficiar desta diversidade se conseguirem comunicar uns com os outros pelas vias linguísticas e, desse modo,
aprender as diferenças, a tolerância e o respeito mútuo. O domínio de mais de uma língua constitui uma parte
fundamental das novas competências essenciais exigidas dos europeus na sociedade do conhecimento. O ideal
de todas as pessoas saberem falar duas línguas estrangeiras continua a ser um princípio orientador. Há uma
necessidade fundamental de melhorar a aprendizagem de línguas estrangeiras, incluindo, quando adequado, em
idades precoces.

Em muitos casos, isto só será possível através de profundas alterações dos objectivos, currículos e métodos de
ensino de línguas estrangeiras e através de um contacto muito mais estreito entre os que ensinam e os que
aprendem uma língua estrangeira com as pessoas dos países onde a mesma é falada. A formação inicial e
contínua de professores de línguas e a exposição directa dos mesmos à língua e à cultura que ensinam são,
assim, de importância crucial para este objectivo.

A Comunidade tem vindo a salientar desde há algum tempo a importância da aprendizagem das línguas na
Europa e promovido a mesma como uma dimensão-chave da educação, cultura, cidadania e empregabilidade.
Já foram conseguidos alguns progressos palpáveis neste domínio através da execução de um objectivo simples
como a redução de uma percentagem significativa de europeus com mais de 15 anos de idade que não
conhecem outra língua para além da(s) sua(s) língua(s) materna(s).

Questões-chave a solucionar:

• incentivar todas as pessoas a aprender duas ou mais línguas, se necessário, além da(s) língua(s) materna(s),
e sensibilizá-las para a importância de aprender línguas estrangeiras em todas as idades;

• incentivar as instituições de educação e de formação a utilizar métodos de ensino e de formação eficazes
e a motivar os seus alunos para o prosseguimento da aprendizagem de línguas em fases posteriores da vida.

Instrumentos para fomentar e medir os progressos (lista indicativa):

• meios quantitativos: indicadores:

O Conselho e a Comissão registaram que ainda não existem dados fiáveis sobre as competências linguísticas dos
jovens, sendo portanto necessário proceder a estudos com vista à definição e à execução de bons indicadores
de qualidade neste domínio. Entretanto, serão utilizados os seguintes indicadores:

— percentagem de alunos dos diversos graus de ensino que atingem um determinado nível de conhecimento de
duas línguas estrangeiras, por exemplo, o nível B2 do quadro de referência comum europeu para línguas;

— percentagem de professores de línguas estrangeiras que tenham participado numa formação inicial ou em
cursos de formação contínua com um contacto directo com o país ou cultura em que a língua é falada.

• meios qualitativos: temas para troca de experiências:

— métodos e modalidades de organização do ensino das línguas;
— aprendizagem precoce de línguas;
— maneiras de promover a aprendizagem de línguas estrangeiras.

Melhorar a aprendizagem de línguas estrangeiras

Objectivo 3.3.: 

29



30

Objectivo 3.4.: 
Incrementar a mobilidade e os intercâmbios

A mobilidade contribui para o sentimento de pertença à Europa e para a emergência de uma cidadania
europeia. Permite aos jovens aumentar as suas competências especiais e a sua empregabilidade, e oferece aos
professores e formadores uma oportunidade para alargarem a sua experiência e reforçarem as suas competências.
Perante uma Europa cada vez mais complexa, há que utilizar eficazmente todos os meios disponíveis para
facilitar a mobilidade e promovê-la concretamente, de forma a permitir aos cidadãos e, sobretudo aos jovens,
identificar-se com a Europa.

A União Europeia dispõe já de uma base sólida neste domínio. Os programas Sócrates, Leonardo e «Juventude»
constituem bons exemplos disto, apesar de a experiência concreta demonstrar que as potencialidades da
mobilidade, enquanto instrumento para a realização das metas de Lisboa, ainda estão longe de estar a ser
utilizadas na íntegra. O plano de acção em matéria de mobilidade aprovado pelo Conselho Europeu de Nice,
a recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho sobre o mesmo tema, e o trabalho sobre os novos
mercados de trabalho europeus são testemunho do reconhecimento político dessa importância.

Questões-chave a solucionar:

• proporcionar o mais amplo acesso possível à mobilidade, tanto por parte dos indivíduos como por parte
das instituições de educação e de formação, incluindo as que servem uma população mais desfavorecida,
e reduzir os obstáculos que continuam a dificultar a mobilidade;

• avaliar o volume, as tendências e as taxas de participação, bem como os aspectos qualitativos dos fluxos
de mobilidade em toda a Europa;

• facilitar a validação e o reconhecimento das competências adquiridas durante a mobilidade;
• promover a nível mundial a presença e o reconhecimento da educação e da formação europeias, assim

como o seu interesse para estudantes, académicos e investigadores originários de outras partes do mundo.

Instrumentos para fomentar e medir os progressos (lista indicativa):

• meios quantitativos: indicadores:

— proporção de estudantes e de formandos nacionais que efectuam parte dos seus estudos num outro país da
UE ou num país terceiro;

— proporção de docentes, investigadores e académicos provenientes de outros países da UE que trabalham nos
diversos níveis de ensino;

— número e distribuição dos estudantes e formandos da UE e de fora da UE nos sistemas de educação e de
formação.

• meios qualitativos: temas para troca de experiências:

— financiamento, participação e distribuição geográfica dos programas de intercâmbio nacionais e da UE;
— benefícios sociais, nomeadamente nos transportes públicos, museus, etc., concedidos às pessoas durante o

período de mobilidade;
— avaliação dos resultados e desenvolvimento do Europass;
— informação sobre as possibilidades e as condições de mobilidade a nível da UE e dos Estados-Membros;
— aplicação do sistema europeu de transferência de créditos (ECTS) na formação profissional;
— criação de um «suplemento ao certificado» de formação profissional (semelhante ao suplemento ao diploma

do ensino superior);
— possibilidade de transferência das bolsas de estudos nacionais para períodos de estudo e de formação no

estrangeiro.
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Na nova sociedade europeia do conhecimento, os cidadãos devem poder aprender e trabalhar em toda a Europa
e utilizar plenamente as suas qualificações onde quer que queiram estudar ou seguir uma carreira profissional.
No domínio do ensino superior, em especial, os obstáculos à mobilidade e ao reconhecimento das qualificações
estão já a ser removidos, quer através de instrumentos comunitários (como o sistema europeu de transferência
de créditos académicos — ECTS — ou as parcerias entre universidades no âmbito do programa Sócrates), quer
através do Processo de Bolonha no sentido de um espaço de ensino superior europeu coerente, compatível e
atractivo.

Todavia, ainda há muito a fazer antes de os europeus poderem estudar e trabalhar efectiva e livremente em
toda a Europa sem terem de enfrentar procedimentos complicados e incertos para o reconhecimento das suas
qualificações. É, pois, necessário incentivar as instituições de ensino superior e de outros níveis de ensino, assim
como as autoridades a criar sistemas de qualificações mais compatíveis em toda a Europa e a chegar a acordo
sobre os níveis mínimos de qualidade necessários para a acreditação das competências. Importa reforçar as
políticas em matéria de transparência e reconhecimento das qualificações. Importa igualmente apoiar o
desenvolvimento conjunto de cursos e qualificações à escala europeia, bem como dos sistemas europeus de
acreditação que serão necessários para reforçar a qualidade da educação e da formação europeias e para
assegurar que esta qualidade seja devidamente entendida e reconhecida em todo o mundo.

Questões-chave a solucionar:

• aumentar a eficácia e a rapidez dos processos de reconhecimento mútuo para efeitos de continuação dos
estudos, de formação e de emprego em toda a Europa;

• promover a cooperação entre os organismos e autoridades responsáveis, tendo em vista uma maior
compatibilidade da garantia da qualidade e da acreditação;

• promover a transparência das informações sobre as oportunidades e as estruturas de educação e de
formação, tendo em vista a criação de um espaço europeu aberto de educação;

• promover a dimensão europeia na educação e na formação.

Instrumentos para fomentar e medir os progressos (lista indicativa):

• meios quantitativos: indicadores:

— proporção de estudantes do ensino superior de nível pré e pós-graduado, bem como de investigadores, que
prosseguem os estudos noutro Estado da UE ou num país terceiro;

— percentagem de estudantes do ensino superior que obtêm diplomas conjuntos na Europa;
— percentagem de estudantes e formandos no âmbito do ECTS e do Europass e/ou que obtêm um suplemento

ao diploma ou ao certificado.

• meios qualitativos: temas para troca de experiências:

— promoção da acreditação no ensino superior;
— promoção de cursos e diplomas conjuntos na Europa que sejam reconhecidos internacionalmente;
— promoção de iniciativas pertinentes de marketing;
— integração da dimensão europeia na educação e na formação.

Reforçar a cooperação europeia

Objectivo 3.5.: 



Concretização do processo: 
uma abordagem integrada do desenvolvimento das políticas

A responsabilidade pela realização dos objectivos comuns é, antes de mais, da competência dos países
participantes. No quadro da UE e em conformidade com o método aberto de coordenação, o impulso principal
do trabalho da Comissão e do Conselho será o de concretizar o processo através da concessão de apoio aos
Estados-Membros nos seus esforços com vista ao melhoramento dos seus próprios sistemas de educação e de
formação, de modo a alcançar os objectivos de duas formas: 

— através de comparações significativas com outros, com base em indicadores e valores de referência;
— através da partilha de experiências, com base na identificação de factores-chave para o êxito de iniciativas

ou experiências levadas a cabo noutros países e, eventualmente, com base numa análise transfronteiriça
pelos pares.

Para além dos actuais Estados-Membros da UE, o processo de execução irá igualmente implicar os países do
Espaço Económico Europeu e os países candidatos, abrangendo deste modo um total de 30 países.

Uma estratégia global única para a educação e a formação

Nos últimos anos, foram acordadas várias acções apontando para a direcção de alguns dos objectivos do
programa de trabalho no quadro da UE (nomeadamente a consulta e comunicação relativamente à
aprendizagem ao longo da vida) ou fora do mesmo (por exemplo, o processo de Bolonha no ensino superior).
A execução destas vertentes das políticas necessita de ser integrada nas 3 metas e 13 objectivos do programa
de trabalho sobre os objectivos dos sistemas de educação e de formação no quadro de uma abordagem única
global. Deste modo, a coerência será fortalecida e será evitada a duplicação do trabalho, e todo o «processo
de gestão por objectivos» se pautará pelo princípio orientador da aprendizagem ao longo da vida e será
colocado numa perspectiva mundial. 

Esta abordagem integrada será dirigida e fiscalizada pela Comissão em colaboração estreita com o Conselho
«Educação».

A execução do programa de trabalho relativamente aos objectivos será igualmente apoiada através do
aproveitamento do potencial de outras formas de cooperação europeia: novas prioridades para aspectos
específicos de programas comunitários como o Sócrates e o Leonardo da Vinci, planos de acção, visitas de
estudo de decisores a outros países, estudos comparativos e de prospecção, estudos estatísticos e outros,
projectos-piloto, etc., muitos dos quais também se baseiam no trabalho de outras organizações internacionais
(tais como a OCDE e o Conselho da Europa), redes e ONG europeias, regimes de cooperação ou projectos-piloto
entre Estados-Membros ou com países candidatos (por exemplo, no que diz respeito à profissionalização
sustentável ou às competências essenciais).
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A execução do programa de trabalho sobre os objectivos futuros  dos sistemas de educação e de formação irá
abordar os 13 objectivos de uma forma coerente, aproveitando e aumentando assim a sua mais-valia europeia.
O trabalho relativo a três dos objectivos já foi iniciado em 2001 (competências para a sociedade do
conhecimento, matemática, ciências e tecnologia, e a utilização das TIC) e começará de forma coordenada em
2002 relativamente aos dez restantes objectivos, de acordo com o calendário incluído no Programa de Trabalho.

Tal exigirá a criação de um número limitado de grupos de objectivos que tratem de um objectivo específico
(como sucedeu no caso daqueles em que o trabalho já foi iniciado) ou de um conjunto de dois ou três que
estejam relacionados entre si (a maioria dos quais a criar em 2002). Estes grupos irão incluir peritos designados
pelos países participantes mas poderão igualmente recorrer a um contributo intelectual ou em matéria de
conteúdos por parte da Comissão Europeia. Cada grupo irá igualmente necessitar do contributo de
intervenientes interessados da comunidade educativa e de formação (estudiosos, professores, formadores,
profissionais, ONG, etc.), assim como das agências da UE (como o Cedefop, Eurydice ou a Fundação Europeia de
Formação) e entidades externas ao processo (como a OCDE, a Unesco ou o Conselho da Europa).

Estes grupos terão como tarefa fazer avançar o trabalho e assegurar a realização de progressos concretos no
sentido da realização do(s) objectivo(s) dos quais tratam, o que poderá implicar diferentes tipos de actividades
de execução, incluindo nomeadamente:

— inventário de actividades que contribuam para o objectivo;
— pareceres relativamente a indicadores adequados, valores de referência e recolha de dados;
— identificação de um conjunto de boas práticas, incluindo a análise de «factores de sucesso cruciais», e

eventualmente uma série de visitas a locais;
— assessoria relativamente à troca de experiências, sob a forma de disseminação de boas práticas e, caso solicitado,

análises pelos pares;
— acompanhamento dos progressos relativamente aos objectivos, utilizando em cada caso os instrumentos

quantitativos e/ou qualitativos mais relevantes que se encontrarem disponíveis.

A combinação de actividades a aplicar será diferente para cada objectivo específico, recorrendo-se, em cada
caso, aos instrumentos mais adequados, o que possibilitará a concentração das acções e a utilização mais
eficiente possível dos recursos financeiros e humanos, que são limitados.

Trabalho no âmbito de cada objectivo
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Indicadores e valores de referência

A questão dos indicadores e dos valores de referência é de importância crucial para o êxito de todo o processo.
O programa de trabalho inclui apenas uma lista «indicativa» dos indicadores e estabelece apenas um valor de
referência central, que foi retirado directamente das conclusões do Conselho Europeu de Lisboa: reduzir para
metade até 2010 o número de jovens entre os 18 e os 24 anos que apenas frequentaram a educação básica e
que não participam em acções de educação e de formação complementares.

Muitos dos indicadores que vão ser utilizados são apoiados por dados estatísticos existentes da UOE (isto é, a
recolha conjunta de dados da Unesco, da OCDE e do Eurostat). Em alguns casos, existem dados nacionais e os
progressos podem ser medidos, mas as comparações entre países seriam mais ou menos arriscadas. No entanto,
poderão ter de ser criados alguns indicadores novos (metodologia, definições comuns, recolha de dados).
Trata-se de um processo dispendioso e moroso e haverá que definir prioridades, de modo a orientar os esforços
no sentido de um pequeno número de indicadores-chave bem definidos.

A execução do programa de trabalho vai, por isso, exigir apoio estruturado e contínuo por parte de um grupo
permanente «indicadores e valores de referência», constituído por peritos designados pelos países
participantes. Os conhecimentos especializados dos parceiros da UOE, do Eurydice e do Cedefop serão igualmente
necessários no grupo.

Este grupo já foi criado pela Comissão. O seu papel é providenciar pareceres especializados e assessoria
relativamente à utilização de indicadores e valores de referência no âmbito do processo de coordenação em
geral. O primeiro passo será o estudo e a análise da lista indicativa de indicadores proposta. Trata-se
essencialmente de um exercício de correlacionamento, para comparação dos vários indicadores referidos no
programa de trabalho com os dados disponíveis a âmbito nacional e internacional. Com base nisto, a função do
grupo será a prestação de assessoria especializada relativamente à possibilidade de utilização e comparabilidade
dos indicadores existentes e à possibilidade de adaptar alguns deles ou criar alguns novos.

O programa de trabalho também abre a possibilidade de estabelecimento de valores de referência europeus
«caso viável», desde que se consiga chegar a um consenso no Conselho «Educação». Além disso, prevê que os
Estados possam estabelecer para si próprios «critérios de referência» (valores de referência) para 2004 e 2010
e os comuniquem voluntariamente.

A lista final de indicadores e valores de referência será proposta pela Comissão e deverá ser aprovada pelo
Conselho.
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Aprender uns com os outros constitui uma componente crucial do método aberto de coordenação e uma das
formas principais de o mesmo apoiar o melhoramento das políticas de educação e de formação ao nível
nacional e regional.

O aspecto mais importante do trabalho neste domínio consiste na identificação dos factores de êxito críticos em
matéria de «boas práticas» em determinados países, regiões ou instituições. Constituirá uma parte importante do
trabalho de cada grupo de objectivos, recorrendo aos conhecimentos especializados e pareceres recolhidos entre
o leque de interessados.

A análise de experiências seleccionadas por parte de especialistas, incluindo possivelmente um número limitado
de visitas a locais, será realizada nestes parâmetros:

— identificação de uma lista de práticas nacionais, regionais ou locais positivas e inovadoras;                     
— identificação dos factores de sucesso cruciais, isto é, o que é que levou um regime-piloto, uma experiência

ou reforma a ser bem sucedido/a no seu contexto original e quais os elementos básicos que devem ser tomados
em conta, de modo a aprender com o êxito e transferi-lo eventualmente para um contexto diferente;

— formulações de recomendações para cada um dos temas com base na análise efectuada.

A noção de análise (transfronteiriça) pelos pares foi incluída pelo Conselho Europeu de Lisboa como um dos
instrumentos disponíveis no âmbito do método aberto de coordenação. No âmbito da educação e da formação,
será somente utilizada a pedido de um Estado-Membro.

Análise do processo em 2004

O horizonte temporal definido para todo o programa de trabalho consiste no período de 10 anos que decorre
até 2010. Este é igualmente o prazo-limite definido relativamente a outros processos, por exemplo, o processo
de Bolonha, que visa a criação de um espaço europeu de ensino superior coerente, compatível e atraente. Trata
-se de um horizonte temporal realista: as reformas na educação costumam produzir os seus efeitos a médio
prazo e não imediatamente.

Contudo, o trabalho já foi iniciado e, em 2004, alcançar-se-á uma fase intermédia:

— nessa altura, o trabalho relativo a todos os objectivos terá sido lançado e terá alcançado uma fase mais
avançada nos três objectivos com que começou inicialmente (ou seja, os relativos às novas competências
essenciais, às tecnologias da informação e à matemática, ciências e tecnologia);

— a lista de indicadores e de valores de referência relativamente aos quais os progressos serão avaliados deverá
estar concluída;

— apesar de os países candidatos terem aderido ao processo apenas a partir de Junho de 2002, é razoável
esperar que o programa de trabalho terá igualmente chegado à fase de execução em todos eles até 2004.

Será feita uma apresentação conjunta de um relatório intercalar sobre a execução do programa de trabalho por
parte do Conselho «Educação» e da Comissão na reunião da Primavera do Conselho Europeu sob a Presidência
irlandesa em 2004. O relatório incidirá sobre o processo no seu todo, analisando as actividades e os primeiros
resultados alcançados.

Troca de experiências: aprender com as «boas práticas» 
e com a análise pelos pares
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Anexo 1: 
Dados estatísticos

Objectivo 1.2.:  Objectivo 1.4.: Aumentar o número de pessoas  
Desenvolver as   que fazem cursos técnicos e científicos 
competências 
necessárias à sociedade Percentagem de estudantes do Percentagem de 
do conhecimento ensino superior (CITE 5 e 6) em estudantes do ensino 

domínios pertinentes, 2000 (1) superior (CITE 5 e 6) 
Estados- em ciências e tecnologia 
-Membros por 1 000 habitantes 
da UE com idades entre os

20-29 anos, 2000 (2)

Numeracia/ Literacia Ciências,  Engenharia, Ciências, matemática 
/Matemática (pontuações) matemática   manufactura e informática,
(pontuações) e informática e construção Engenharia,

manufactura 
e construção

B 520 507 9,2 11,8 9,7

DK 514 497 10,2 10,0 (:)

D 490 484 12,7 15,8 8,2

EL 447 474 (:) (:) (:)

E 476 493 12,6 16,1 9,9

F 517 505 (:) (:) (:)

IRL 503 527 16,9 11,4 23,2

I 457 487 7,6 16,8 (:)

L 446 441 9,3 8,1 1,8

NL (:) (:) 5,9 10,7 5,5

A 515 507 11,6 14,0 7,1

P 454 470 9,4 17,9 6,3

FIN 536 546 10,6 25,6 (:)

S 510 516 11,4 19,1 11,6

UK 529 523 14,8 8,8 16,2

Fonte: OCDE, PISA, 2000. Eurostat, UOE.

(1) A Alemanha e os Países Baixos excluem os programas de investigação avançada (CITE nível 6); o Luxemburgo

não dispõe de um sistema universitário completo e os dados referem-se apenas a outros tipos de ensino

superior (CITE nível 5B); a Áustria exclui CITE nível 5B.

(2) Os Países Baixos excluem os programas de investigação avançada (CITE nível 6); o Luxemburgo não dispõe

de um sistema universitário completo e os dados referem-se apenas a outros tipos de ensino superior (CITE

nível 5B); a Áustria exclui CITE nível 5B.
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Objectivo 1.5.: Optimizar  Objectivo 2.3.: Apoiar a  
a utilização dos recursos cidadania activa, a igualdade de

oportunidades e a coesão social

Estados- Despesas públicas com a educação  Proporção da população com 25-34 anos que  
-Membros da UE como % do PIB (1999) apenas frequentou a educação básica, 2000 (3)

B 5,5 24,6

DK 8,0 13,1

D 4,7 15,4

EL 3,7 27,5

E 4,5 43,8

F 5,9 23,6

IRL 4,6 (:)

I 4,5 40,9

L (:) 31,8

NL 4,8 25,2

A 6,3 16,2

P 5,7 67,9

FIN 6,2 13,9

S 7,7 12,8

UK 4,6 (:)(3)

Fonte: Eurostat, UOE. Eurostat, Labour Force Survey.

(3) Dados não apresentados dado que o Reino Unido ainda não chegou a acordo relativamente a «conclusão dos

estudos do 3.º ciclo do ensino básico».
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Anexo 2:
Documentos-chave e sítios 

Documentos do Conselho Europeu

• Conselho Europeu de Lisboa de 23 e 24 de Março de 2000 — Conclusões da Presidência:
http://ue.eu.int/fr/info/eurocouncil/index.htm.

• Conselho Europeu de Estocolmo de 23 e 24 de Março de 2001 — Conclusões da Presidência:
http://ue.eu.int/fr/info/eurocouncil/index.htm.

• Comunicação da Comissão ao Conselho Europeu da Primavera em Barcelona, «A estratégia de Lisboa —
Acontecer a mudança», COM(2002) 14 final, 15 de Janeiro de 2002.

Objectivos futuros concretos da educação e da formação

• Relatório da Comissão, «Os objectivos futuros concretos dos sistemas educativos», COM(2001) 59 final, 
31 de Janeiro de 2001.

• Comunicação da Comissão, «Projecto de programa de trabalho pormenorizado para o seguimento do
relatório relativo aos objectivos concretos dos sistemas de educação e formação», COM(2001) 501 final, 
7 de Setembro de 2001.

• Comunicação da Comissão sobre «Indicadores estruturais»,
COM(2001) 619 final, 30 de Outubro de 2001.

• Decisão do Conselho (Educação): «Programa de trabalho pormenorizado sobre os objectivos futuros dos
sistemas de educação e formação», 14 de Fevereiro de 2002. 

Aprendizagem ao longo da vida

• Documento de trabalho relativamente a um memorando sobre educação e formação ao longo da vida,
SEC(2000)1832, 30 de Outubro de 2000.

• Comunicação da Comissão, «Tornar o espaço europeu de aprendizagem ao longo da vida uma realidade»,
COM(2001) 678 final, 1 de Novembro de 2001:
http://www.europa.eu.int/comm/education/life/communication/com_pt.pdf.

• Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu, «Plano de acção e-Learning — Pensar o
futuro da educação», COM(2001) 172 final, 28 de Março de 2001.

• Resolução do Conselho sobre eLearning, JO C 204/02, p. 3), 20 de Julho de 2001.
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Mobilidade e cooperação

• Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 de Julho de 2001, relativa à mobilidade na
Comunidade de estudantes, formandos, voluntários, docentes e formadores, JO L 215, p. 30, 9 de Agosto
de 2001.

• Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho relativa ao reforço da cooperação com
os países terceiros em matéria de ensino superior, COM(2001) 385 final, 18 de Julho de 2001.

Educação e formação, emprego e ciências

• Resolução do Conselho de 13 de Julho de 2001 relativa ao papel do ensino e da formação nas políticas de
emprego, JO C 204/01, p. 1, 20 de Julho de 2001.

• Comunicação da Comissão, «Plano de acção da Comissão para as competências e a mobilidade»,
COM(2002) 72 final, 8 de Fevereiro de 2002.

• Comunicação da Comissão, «Plano de acção — Ciência e sociedade», COM(2001) 714 final, 4 de Dezembro
de 2001.
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