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SÍNTESE 
 
O estudo sobre as carreiras académicas e profissionais dos diplomados pelas Escolas Europeias, 
levado a cabo no período compreendido entre Fevereiro e Setembro de 2008, baseou-se 
principalmente nas respostas de cerca de 3 000 estudantes (mais precisamente, 2 987) a um 
inquérito electrónico. Note-se que este número representa aproximadamente 8,5% (a melhor 
estimativa que nos foi possível fazer) do número de estudantes que obtiveram o Baccalauréat 
Europeu, ou Diploma Europeu de Estudos Secundários (DEES), desde que o sistema das 
Escolas Europeias foi criado, há cerca de cinquenta anos. Esta percentagem poderá parecer 
baixa, mas, atendendo a que as Escolas Europeias não recolhem nem actualizam 
sistematicamente dados sobre o paradeiro dos seus diplomados, mantendo apenas nos arquivos o 
endereço dos pais (arquivos que não são actualizados depois de os estudantes deixarem as 
Escolas Europeias), poderá considerar-se que se trata de uma percentagem bastante razoável. 
Entre os inquiridos, 53% têm idade superior a 26 anos, podendo considerar-se que concluíram 
os seus estudos e já iniciaram uma carreira profissional; destes, aproximadamente 3 em cada 10 
têm mais de 40 anos de idade, e aproximadamente 1 em cada 10 tem mais de 50 anos de idade, o 
que nos leva a concluir que as respostas incluem um número significativo de diplomados cuja 
carreira profissional se pode considerar bem estabelecida, embora houvesse, sem dúvida, um 
desvio sistemático dos inquiridos no que respeita às coortes mais jovens. A representatividade 
das respostas é também confirmada pela combinação dos inquiridos tendo em conta a dimensão 
da escola que frequentaram: 71% dos inquiridos frequentaram uma escola "grande", em 
Bruxelas ou no Luxemburgo, e 29% uma das outras escolas "mais pequenas", em comparação 
com a actual distribuição de 60% e 40%, respectivamente; não obstante, é importante não 
esquecer que as escolas "mais pequenas" são também as mais recentes, pelo que a sua parte no 
número de diplomados tem forçosamente de ser inferior à sua parte na actual população escolar. 
Por outro lado, os dois géneros têm uma representação quase igual: 55% das respostas foram 
dadas por diplomados do sexo feminino e 45% por diplomados do sexo masculino, números 
comparáveis com a actual distribuição, designadamente, 51% de raparigas e 49% de rapazes 
(pelo que há um ligeiro, mas aceitável, desvio sistemático a favor das raparigas). Excluindo os 
inquiridos com dupla nacionalidade, 49% são nacionais dos primeiros Estados-Membros da 
UE6, 14% dos Estados-Membros da UE10/UE6 e 26% dos Estados-Membros mais recentes. 
Quanto à língua materna, 65% dos inquiridos têm como língua materna uma das três chamadas 
línguas de trabalho ou línguas veiculares das Escolas Europeias (o Inglês, o Francês ou o 
Alemão), ao passo que os restantes utilizam como língua materna uma das outras línguas oficias 
da UE27 ou, mesmo, uma língua não pertencente à UE27 (17% dizem ter mais de uma língua 
materna). Por último, vale a pena referir que 54% dos inquiridos frequentaram uma Escola 
Europeia ao longo de toda a sua vida escolar e que 81% frequentaram todo o nível secundário (7 
anos) numa dessas escolas, pelo que é razoável afirmar que conhecem o sistema suficientemente 
bem para participarem no inquérito. 
 
Antes de entrar em pormenores sobre a análise das respostas recebidas, os consultores desejam 
apresentar os resultados das suas análises dos programas de estudos mais importantes do sistema 
das Escolas Europeias, a fim de destacar os pontos fortes e fracos do sistema educativo, como se 
poderá avaliar pelas orientações oficiais que a seguir se apresentam. Não deve ser motivo de 
surpresa que as Escolas Europeias confiram grande importância ao ensino das línguas, seja 
como disciplina distinta, seja no contexto da aprendizagem integrada de um conteúdo e de uma 
língua (AICL), como é o caso, por exemplo, nas disciplinas de História e Geografia. A análise 
das respostas recebidas (ver adiante) revelou que o ensino ministrado parece preparar muito 
bem os alunos para uma carreira académica e/ou profissional, muitas vezes internacional (ou 
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talvez devamos dizer intercultural), ainda que o conteúdo dos programas da maioria dos cursos 
de línguas não faça referência ao que se tornou recentemente a norma nesta matéria, ou seja, o 
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECRL). 
 
Para além do ensino das línguas, as Escolas Europeias situam-se também acima da média (em 
comparação com os sistemas educativos nacionais da UE, analisados pela rede Eurydice) no que 
se refere ao ensino das ciências (Biologia, Química e Física). É sem dúvida por esta razão que 
observamos que o número de diplomados que optaram por estas áreas no ensino terciário é 
superior à média europeia, especialmente no caso das raparigas. 
 
Os consultores analisaram igualmente as medidas adoptadas a favor dos alunos com 
dificuldades de aprendizagem. A importância destas medidas deve ser vista à luz do facto de as 
Escolas Europeias apenas oferecerem um tipo de ensino único (ainda que, dentro desse tipo de 
ensino, os alunos possam escolher de entre uma grande diversidade de opções), preparando os 
alunos para uma carreira académica, sem ministrarem um ensino profissional ou vocacionado 
para as artes. Por outras palavras, os alunos que tenham dificuldades com o programa oferecido 
não podem simplesmente mudar, dentro do sistema, para um tipo de ensino mais adequado, do 
que decorre a necessidade de procurar ajudá-los a superarem, tanto quando possível, as suas 
dificuldades de aprendizagem, especialmente quando estas decorrem de problemas linguísticos 
(daí, também, a importância das medidas SWALS - Students Without A Language Section, ou 
seja, medidas a favor dos alunos sem secção linguística própria). De referir que as medidas de 
apoio não se restringem a estes casos, incluindo, também, medidas de apoio à aprendizagem 
(AA), de carácter mais geral, para vários tipos de dificuldades de aprendizagem, bem como 
medidas destinadas a integrar os alunos com necessidades educativas especiais (NEE). Apesar 
destas medidas, os níveis de "reprovação" continuam a ser um pouco mais elevados do que a 
média europeia e afectam aproximadamente um em cada quatro rapazes e uma em cada sete 
raparigas. É pertinente referir a este respeito que, segundo os inquiridos, as situações de 
"reprovação" se devem em igual medida às línguas (como disciplina distinta ou AICL) e às 
ciências, já que aproximadamente um em cada quatro alunos “reprovou” (isto é, teve de repetir o 
ano). 
 
Os consultores procuraram igualmente formular recomendações num apêndice próprio, não 
tanto sobre a forma de melhorar o sistema actual, que, tal como as respostas demonstram (ver 
adiante), se pode considerar bastante bem sucedido, mas principalmente sobre a forma de levar 
os sistemas de ensino nacionais da UE a adoptarem alguns dos seus pontos fortes. Mas, antes de 
entrarmos em pormenores, será útil analisar as repostas, no intuito de ver em que medida as 
mesmas corroboram as conclusões extraídas da análise do programa das Escolas Europeias. 
 
De um modo geral, as Escolas Europeias preparam muito bem os seus alunos para uma carreira 
académica, já que 94% dos inquiridos enveredaram, de facto, por uma carreira desse tipo e que, 
destes, 8 em cada 9 acabaram por obter uma licenciatura ou grau equivalente. Note-se, também, 
que um número significativo de diplomados (38%) estuda em mais de um estabelecimento de 
ensino superior ou universidade e que só numa minoria dos casos (cerca de 1 em 3) é que tal se 
fica a dever ao facto de os estudantes não terem obtido um diploma na primeira escola superior 
ou universidade frequentada. Além disso, em quase 30% dos casos, a primeira escola ou 
universidade situa-se num país que não é, nem o país de origem, nem o país em que 
frequentaram uma Escola Europeia (num número quase idêntico de casos, isto é, 29%, tal 
significa que a língua principal em que o ensino é ministrado não é a sua língua materna, ou, por 
outras palavras, a mobilidade geográfica é confirmada pela flexibilidade linguística). Isto é 
prova suficiente da grande mobilidade dos diplomados a nível académico, o que se confirma 
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também a nível da sua carreira profissional (ver adiante). De notar igualmente que esta 
mobilidade não é motivada pelo facto de os inquiridos considerarem que o nível do ensino na 
sua língua materna era demasiado baixo para permitir que iniciassem uma carreira académica 
nessa língua: com efeito, consoante a língua, só entre 1% e 3% consideram que esse nível não 
era suficientemente elevado. Esta apreciação da forma como as Escolas Europeias preparam os 
alunos para o ensino terciário foi corroborada pelo facto de - consoante a língua materna - entre 
80% e 85% dos alunos se terem considerado tão bem preparados como os colegas da sua escola 
superior ou universidade ou, mesmo, mais bem preparados do que estes; aliás, não há uma 
verdadeira diferença de apreciação entre os diplomados por escolas "grandes" ou escolas 
"pequenas". Por outro lado, 86% dos diplomados necessitam de um máximo de 4 anos para 
obter uma licenciatura e 84% cerca de 6 anos para obter um mestrado, o que indica que há 
alguma “reprovação” a nível do ensino terciário. 
 
A percentagem de diplomados que escolhem a área de ciências no ensino terciário (20%) é 
significativamente mais elevada do que a média europeia (11%), sendo mais elevada no caso das 
raparigas do que no dos rapazes. O facto de o sistema das Escolas Europeias conferir também 
grande importância ao ensino das ciências, para além da importância "óbvia" do ensino de 
línguas, tem sem dúvida influenciado estas escolhas. A análise estatística confirma que há, de 
facto, uma relação entre a escolha de disciplinas científicas, como opções, a nível do secundário, 
e a escolha da área de ciências a nível do ensino terciário. Dada a importância da Ciência na 
nossa sociedade, este aspecto do sistema das Escolas Europeias pode considerar-se bastante 
benéfico. 
 
A análise dos sectores socioeconómicos em que os diplomados iniciam a sua carreira 
profissional mostra que o sistema das Escolas Europeias, complementado pelo ensino terciário, 
dá acesso a uma grande diversidade de empregos. Digno de referência é o facto de 65% dos 
diplomados e 55% das diplomadas caracterizarem o seu ambiente de trabalho no início da 
carreira como sendo internacional, valores que aumentam ligeiramente em fases posteriores da 
mesma carreira. Igualmente digno de referência é o facto de apenas 7% iniciarem a sua carreira 
numa das Instituições europeias, apesar de 68% das famílias dos estudantes diplomados 
pertencerem à chamada categoria I1. Ao examinarmos mais pormenorizadamente a utilização 
das línguas no início de uma carreira profissional, constatamos sem surpresa que 51% dos 
diplomados cuja língua materna é o Inglês utilizam também principalmente o Inglês como 
língua de comunicação na vida profissional; este é o caso de apenas 38% dos diplomados de 
todas as outras línguas no seu conjunto (ou seja, 38% dos estudantes cuja língua materna não é o 
Inglês utilizam mais frequentemente a sua língua na vida profissional), mas esta média esconde 
desvios significativos para os quais os consultores não têm explicação: o Grego é apenas 
utilizado por 24% dos diplomados na sua vida profissional, enquanto que é de quase o dobro a 
percentagem dos que utilizam o Português, isto é, 47%, e, no caso do Alemão, uma das três 
chamadas línguas veiculares das Escolas Europeias, essa percentagem é de 32%, um valor 
inferior, por exemplo, ao do Neerlandês, que é de 36%. Estes números correspondem, aliás, à 
escolha de uma língua no ensino terciário: constatamos mais uma vez sem surpresa que 86% dos 
alunos cuja língua materna é o Inglês estudam numa escola superior ou universidade em que o 
ensino é ministrado nessa língua, mas apenas 62% dos alunos de língua alemã frequentam o 
ensino terciário na Alemanha, um valor inferior aos dos alunos de língua neerlandesa, cuja 
percentagem é de 71%. 
 
 
                                                 
1 Alunos que integram famílias em que pelo menos um dos progenitores trabalha numa Instituição europeia. 



Carreiras académicas e profissionais dos diplomados pelas Escolas Europeias 
 

PE408.949 4

O meio social das famílias é bastante peculiar, já que 82% dos inquiridos pertencem a uma 
família em que pelo menos um dos progenitores obteve uma licenciatura ou grau superior, o que 
é cerca de quatro a cinco vezes superior à média europeia. No entanto, apenas 47% dos 
inquiridos consideram que o meio social teve um "impacto determinante" na sua carreira 
académica; porém, se incluirmos os que consideram que o meio social teve "algum impacto", 
essa percentagem sobe para 82%. 
 
E, embora seja difícil comparar o nível profissional dos pais, é razoável afirmar que, em 
aproximadamente 55% dos casos, um dos progenitores ocupa um cargo de categoria A(*) ou 
B(*), ou equivalente, nas Instituições europeias. 
 
As razões (identificadas pelos inquiridos) que levaram os pais a optar pela frequência de uma 
Escola Europeia foram também analisadas. Uma vez que 68% dos alunos provêm de uma 
família da categoria I, essa foi, obviamente, a razão mais frequentemente invocada, seguindo-se 
o carácter multicultural das Escolas Europeias, o facto de o ensino ser ministrado na língua 
materna, a boa qualidade geral do ensino e, em quinto lugar, o Diploma Europeu de Estudo 
Secundários (que foi mencionado duas vezes menos do que a razão apresentada com sendo a 
mais importante, isto é, o facto de os pais pertencerem à categoria I); foram ainda apresentadas 
outras razões, mas com uma frequência ainda menor. 
 
A análise das razões do "abandono escolar" revela que raramente a deficiente qualidade do 
ensino ministrado no sistema de Escolas Europeias foi apontada como razão justificativa; pelo 
contrário, na maioria dos casos, a qualidade do ensino (especialmente nas áreas em que o 
sistema pretende que os alunos sejam fortes, isto é, as línguas e as ciências) é considerada 
demasiado elevada por alguns alunos, e, uma vez que os mais fracos - mesmo quando 
beneficiam de apoio à aprendizagem - não têm outra alternativa que não a repetição de 
disciplinas, o resultado final é que poderão ter de abandonar o sistema e prosseguir os estudos 
num sistema educativo mais adequado. Posto isto, é, porém, interessante constatar que a razão 
mais frequentemente invocada é o facto de os pais (na prática, quase exclusivamente nacionais 
britânicos) enviarem os seus filhos para um colégio interno no país de origem; todavia, esta 
opção não parece estar de modo algum relacionada com o nível de qualidade do sistema das 
Escolas Europeias enquanto tal. 
 
De um modo geral, os inquiridos afirmaram apreciar muito a qualidade do ensino ministrado nas 
Escolas Europeias, sendo que apenas 3% dos diplomados declararam que não poriam os seus 
filhos numa Escola Europeia, nem a recomendariam a outras pessoas. A percentagem de 
diplomados com uma opinião positiva sobre a Escola Europeia que frequentaram (os quais sem 
dúvida aí inscreveriam os filhos se tivessem oportunidade de o fazer, ou a recomendariam para 
os filhos dos seus amigos ou parentes) varia entre 68% e 74%, consoante a dimensão da escola 
(sendo as escolas "grandes" aquelas a que corresponde uma percentagem mais elevada), e entre 
71% e 74%, consoante o género do inquirido (a percentagem mais elevada corresponde aos 
rapazes), sendo a média de 72%. 
 
O último tópico analisado foram as relações que os estudantes diplomados mantêm entre si. 
Como já referimos, as próprias Escolas Europeias não têm envidado grandes esforços para 
acompanhar os seus diplomados; assim, seria interessante verificar em que medida estes se 
mantêm em contacto por sua própria iniciativa. As redes profissionais não parecem ter grande 
importância: apenas 11% dos inquiridos confirmam manter contactos regulares com colegas de 
escola por motivos profissionais, e há que interpretar este valor tendo presente que 7% dos 
inquiridos trabalham numa Instituição europeia, contexto em que as probabilidades de se 
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encontrarem com antigos colegas são, de qualquer forma, superiores às de outros meios 
profissionais. Note-se que esta percentagem não é significativamente influenciada pela idade do 
inquirido, a qual é, em contrapartida, um factor determinante quando se consideram as redes de 
relações mantidas por razões sociais: neste caso, a percentagem média é, de qualquer forma, 
muito superior, tendo 64% dos inquiridos afirmado que mantêm contactos sociais regulares com 
antigos colegas de escola, percentagem esta que chega a atingir os 79% logo a seguir à 
conclusão do ciclo secundário (até aos 20 anos de idade) e continua a ser de 68% até aos 25 
anos, diminuindo depois gradualmente até baixar para 50%, à medida que se vão tornando mais 
velhos. De qualquer forma, isto parece indicar que, a nível do ensino secundário, só numa 
medida limitada se criam as bases para o estabelecimento de futuras ligações profissionais, 
aumentando provavelmente no ensino terciário e ao longo da própria carreira profissional. 
 
Os consultores consideram que a informação supra responde às perguntas formuladas, isto é, 
que foram abordados os temas que se impunha examinar em conformidade com as 
especificações do concurso aberto para efeitos de realização do presente estudo. Como é 
evidente, acontece com frequência que as respostas a perguntas específicas suscitam, por sua 
vez, novas perguntas, a que se poderá responder com base na informação já recolhida, ou que 
poderão exigir um estudo adicional, ou, ainda, suscitar um qualquer tipo de conjectura 
intelectual razoável. 
 
Dada a natureza positiva das conclusões sobre a qualidade dos programas das Escolas Europeias 
e as oportunidades que as mesmas comprovadamente proporcionam aos seus diplomados em 
termos de carreira académica e profissional, duas questões se levantam: em primeiro lugar, quais 
são exactamente os aspectos ou modelos específicos ao sistema das Escolas Europeias e que se 
podem classificar como pontos fortes; é, em segundo lugar, recomendável - de um ponto de 
vista pedagógico ou organizativo2 - "exportar" esses pontos fortes para os sistemas educativos 
nacionais. Os consultores estão cientes do debate em curso neste contexto e consideram que 
seria conveniente contemplar os elementos infra nos processos de decisão em que as partes 
interessadas actualmente participam: 

1) O Diploma Europeu de Estudos Secundários (DEES) confere nitidamente aos seus titulares 
acesso às escolas superiores e universidades do Estado-Membro da UE que desejarem, e, tal 
como comprovado pelos dados, 94% dos diplomados utilizam efectivamente o DEES para 
efeitos de ingresso no ensino terciário, constatando-se igualmente que a maioria também 
utiliza a dimensão "internacional" do DEES, uma vez que 62% dos diplomados optaram por 
frequentar uma escola superior ou universidade num país que não era o país de origem. 

A primeira percentagem (94%) não deve ser exclusivamente atribuída ao mérito do DEES: 
como o inquérito revelou, 82% dos diplomados provêm de um meio familiar em que pelo 
menos um dos progenitores é titular de um diploma do ensino terciário, não sendo também 
provavelmente uma coincidência que esta seja igualmente a percentagem de diplomados que 
consideram que o meio social teve "algum impacto" ou mesmo "um impacto determinante" 
na carreira académica. 

 

                                                 
2 Note-se que alguns, se não todos, os elementos específicos que contribuem para a força do sistema das Escolas 

Europeias podem envolver custos substanciais decorrentes dos recursos adicionais que requerem. Atendendo a 
que o presente estudo não incidiu nos aspectos financeiros, ao formularem as suas observações os consultores não 
tiveram em consideração esses aspectos. 
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A segunda percentagem (62%) depende evidentemente da existência do DEES, mas o 
documento em si apenas facilita o acesso à escola superior ou universidade em qualquer país 
da UE, não sendo em si mesmo uma garantia de que o seu titular terá bom aproveitamento 
na mesma, uma vez que tal depende muito mais da boa qualidade do ensino ministrado e do 
grau de conhecimento da língua em que é ministrado o ensino terciário do que do DEES 
propriamente dito. Assim sendo, "exportar" o modelo do DEES para os sistemas educativos 
nacionais da UE, sem ao mesmo tempo assegurar que o nível de ensino de línguas 
estrangeiras seja suficientemente elevado, poderá não produzir os efeitos pretendidos. 

2) Como demonstrado pela alínea 1), um ensino de línguas estrangeiras de elevada qualidade é 
extremamente importante. Já em numerosos relatórios foi referido que uma das razões pelas 
quais as Escolas Europeias estão tão bem cotadas quanto a este aspecto - para além do 
elevado número de horas lectivas que os seus programas de estudo dedicam às línguas 
estrangeiras e do facto de o ensino de uma segunda língua se iniciar desde muito cedo - 
reside no facto de o sistema recorrer a professores cuja língua materna é a língua leccionada, 
não só para as disciplinas de línguas propriamente ditas, mas também nos casos em que são 
utilizadas línguas estrangeiras no contexto da aprendizagem integrada de um conteúdo e de 
uma língua (por exemplo, nas aulas de História ou Geografia). Também neste caso se deve 
colocar a questão de saber se a "exportação", para os sistemas educativos nacionais da UE, 
do modelo que consiste em recorrer a professores cuja língua materna é a língua leccionada 
e/ou a aprendizagem integrada de um conteúdo e de uma língua (CLIL) conduziria a 
resultados idênticos. Não devemos, aliás, esquecer que o facto de os alunos das Escolas 
Europeias serem, por assim dizer, obrigados a utilizar efectivamente a língua ou línguas 
estrangeiras que aprendem no seu dia-a-dia e para comunicar com os colegas contribui 
significativamente para o conhecimento e utilização das mesmas (conceito de "pertinência 
imediata", segundo Baetens Beardsmore). Este ambiente multilingue e multicultural, que se 
mantém até ao fim do ciclo secundário, continua a ser uma das especificidades das Escolas 
Europeias, que talvez seja difícil reproduzir a nível dos sistemas educativos nacionais, que - 
confrontados com o aumento do número de matrículas de crianças de culturas estrangeiras 
nas suas escolas - parecem concentrar-se principalmente na rápida aprendizagem da língua 
de ensino pelas crianças, não dando valor às oportunidades que esta diversidade linguística 
pode oferecer3. É evidente que a recomendação no sentido da introdução de mudanças nos 
sistemas educativos nacionais tendo em vista um despertar para as línguas estrangeiras desde 
muito cedo requer uma análise mais aprofundada do que o que se pode esperar do presente 
estudo. 

3) Um dos objectivos do sistema de Escolas Europeias consiste não só em preparar os alunos 
para uma carreira académica (e profissional) bem sucedida, mas também em torná-los bons 
cidadãos europeus, capazes, inter alia, de dar provas de abertura e respeito para com outras 
culturas. A introdução das "Horas Europeias" (a nível do ensino primário) servia esse 
objectivo. Também aqui se pode perguntar se este elemento deve ser "exportado" para os 
sistemas educativos nacionais. É evidente que, para que este tipo de aulas seja realmente 
eficaz, importa que a escola tenha um carácter multicultural que as crianças possam 
experimentar diariamente, de modo a que os conceitos de abertura e respeito sejam conceitos 
práticos e não teóricos. No entanto, afigura-se, de qualquer modo, vantajoso proporcionar 
aos professores dos sistemas educativos nacionais - menos multiculturais do que os do 

                                                 
3  Segundo uma comunicação recente da Comissão Europeia, "Além disso, existem recursos linguísticos na nossa 

sociedade que ainda não foram explorados: é importante valorizar melhor as diferentes línguas maternas e as 
outras línguas faladas em casa, localmente ou em zonas próximas". (COM(2008) 566 final, p. 6 Comissão 
Europeia, 2008). 
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sistema das Escolas Europeias - dos meios didácticos necessários para os ajudar a 
organizarem tipos de actividades semelhantes às desenvolvidas no contexto das "Horas 
Europeias". 

4) Por último, o estudo demonstra que há provas estatísticas da existência de uma relação entre 
a importância que o sistema das Escolas Europeias confere ao ensino das ciências (bases 
sólidas para todos os alunos, seguindo-se eventualmente uma especialização no caso dos 
mais interessados) e o facto de os seus diplomados escolherem esta área de estudos no ciclo 
terciário. Na medida em que este aspecto deve ser considerado um benefício para o futuro da 
nossa sociedade, deve o mesmo ser tido em conta pelas partes interessadas no contexto da 
reflexão sobre o conteúdo dos programas nos sistemas educativos nacionais. 

 
 


