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ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Nas políticas de ensino e formação profissional, as decisões são tomadas ao abrigo do
processo legislativo ordinário. De acordo com o princípio da subsidiariedade, as políticas da
educação e da formação profissional enquanto tal são decididas por cada um dos Estados-
Membros da União Europeia (UE). Consequentemente, a UE desempenha um papel de
apoio. Porém, alguns desafios são comuns a todos os Estados-Membros: envelhecimento das
sociedades, lacunas na qualificação da mão-de-obra, concorrência mundial. Como tal, são
necessárias respostas conjuntas, a par de uma colaboração e troca de experiências entre os
países[1].

BASE JURÍDICA

O Tratado de Roma de 1957 identificou a formação profissional como sendo um domínio
de ação comunitária, enquanto o Tratado de Maastricht de 1992 reconheceu formalmente a
educação como uma área de competência comunitária. O Tratado prevê que «a Comunidade
contribuirá para o desenvolvimento de uma educação de qualidade, incentivando a cooperação
entre Estados-Membros e, se necessário, apoiando e completando a sua ação, respeitando
integralmente a responsabilidade dos Estados-Membros pelo conteúdo do ensino e pela
organização do sistema educativo, bem como a sua diversidade cultural e linguística».
O Tratado de Lisboa não alterou as disposições relativas ao papel da UE no domínio da educação
e formação (título XII, artigos 165.º e 166.º). No entanto, vale a pena mencionar a existência de
novos aspetos como, por exemplo, o facto de o Tratado de Lisboa conter uma disposição que
tem sido descrita na literatura como uma «cláusula social» transversal. O artigo 9.º do Tratado
sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) afirma que «na definição e execução das
suas políticas e ações, a União tem em conta as exigências relacionadas com a promoção de um
elevado nível de educação [e] formação».
Além disso, segundo a Carta dos Direitos Fundamentais da UE, que possui o mesmo valor
jurídico dos Tratados (artigo 6.º do TUE), «todas as pessoas têm direito à educação, bem como
ao acesso à formação profissional e contínua» (artigo 14.º) e «todas as pessoas têm o direito de
trabalhar e de exercer uma profissão livremente escolhida ou aceite» (artigo 15.º).

OBJETIVOS

A. Objetivos nos termos do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia
Aquando da definição e execução das suas políticas e ações, a União tem de ter em conta as
exigências relacionadas com a promoção de um elevado nível de educação e formação. Como
tal, os objetivos estratégicos a longo prazo da UE em matéria de educação e formação, fixados
pelo Conselho em 2009, visam: (1) tornar a aprendizagem ao longo da vida e a mobilidade
uma realidade; (2) melhorar a qualidade e a eficácia da educação e da formação; (3) promover

[1]Ver também a ficha técnica 5.13.4. sobre o ensino superior.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.13.4.pdf
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a igualdade, a coesão social e a cidadania ativa; (4) incentivar a criatividade e a inovação,
incluindo o espírito empreendedor, a todos os níveis da educação e da formação.
B. Prioridades no domínio da educação e formação
1. Europa 2020 e Educação e Formação 2020
A adoção da Europa 2020, a estratégia global da UE que se centra no crescimento e emprego,
deu um novo ímpeto à política da educação e da formação. Ainda que a educação e a formação
sejam uma responsabilidade dos Estados-Membros, a UE desempenha um papel essencial ao
apoiar e complementar os esforços destinados a melhorar e modernizar os sistemas educativos
desses países.
Ao abrigo da Estratégia Europa 2020, os Estados-Membros recebem, anualmente, orientações
específicas sobre reformas prioritários, na forma de recomendações específicas por país. Na
educação e formação, os objetivos, instrumentos e modalidades de trabalho conjunto ao nível
da UE são definidos no quadro estratégico Educação e Formação (EF) 2020, válido até 2020.
Com a revisão intercalar do quadro «Educação e Formação 2020» em 2015, foram confirmados
os quatro objetivos estratégicos, tendo o ciclo de trabalho sido fixado em cinco anos (contra
três para o período de 2010 a 2015). Os seus eixos principais foram igualmente reajustados para
refletir a importância da educação e da formação tanto para o emprego como para a promoção de
valores fundamentais e a cidadania ativa. Este reajustamento está igualmente refletido nos seis
domínios prioritários: (1) Aptidões e competências pertinentes e de qualidade, com incidência
nos resultados da aprendizagem, visando a empregabilidade, a inovação e a cidadania ativa;
(2) Educação inclusiva, igualdade, não discriminação e promoção das competências cívicas; (3)
Um ensino e formação abertos e inovadores, nomeadamente através de uma plena adesão à era
digital; (4) Um forte apoio aos professores; (5) Transparência e reconhecimento das aptidões e
qualificações para facilitar a mobilidade dos estudantes e dos trabalhadores; (6) Investimento
sustentável, desempenho e eficiência dos sistemas de educação e formação;
O acompanhamento dos progressos faz-se com a ajuda de indicadores e em função de um
conjunto de valores de referência, concebidos no sentido de contribuir para a elaboração de
políticas com base em provas e de identificar desafios. São igualmente utilizados indicadores
de base para acompanhar os progressos em vários domínios prioritários adicionais, que não
estão atualmente abrangidos por valores de referência, tais como as línguas, as competências
dos adultos, o investimento na educação e na formação, as TIC no ensino, o empreendedorismo
no ensino, bem como o ensino e formação profissionais (EFP).
Os indicadores e valores de referência são importantes formas de aferir os progressos nos
domínios da educação e da formação. Inseridos no quadro EF 2020, os seguintes valores de
referência da UE foram definidos para 2020: (1) pelo menos 95 % das crianças entre os 4 anos
e a idade de início do ensino primário obrigatório deverão participar no ensino pré-escolar;
(2) a percentagem de jovens de 15 anos com competências insuficientes ao nível da leitura,
da matemática e das ciências deverá ser inferior a 15 %; (3) a percentagem de alunos que
abandonam o ensino e a formação precocemente deverá ser inferior a 10 %; (4) a percentagem
de adultos entre 30 e 34 anos com nível de ensino superior deverá ser de, pelo menos, 40 %; (5)
uma média de, pelo menos, 15 % de adultos (na faixa etária de 25 a 64 anos) deverá participar na
aprendizagem ao longo da vida; (6) pelo menos 20 % dos diplomados do ensino superior e 6 %
dos jovens entre 18 e 34 anos com uma qualificação inicial de formação profissional deverão
ter beneficiado de um período de estudo ou de formação no estrangeiro; (7) a percentagem de
diplomados empregados (entre 20 e 34 anos, que tenham concluído com êxito um curso do

https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_pt
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_pt.htm
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ensino pós-secundário ou superior) que tenham saído do sistema educativo um a três anos antes
deve ser de pelo menos 82 %[2].
2. Educação e formação profissionais (EFP) para o emprego
Em 2016, a Comissão publicou a Comunicação «Uma nova agenda de competências para
a Europa» (COM(2016)0381), na qual propõe ações destinadas a dotar as pessoas com as
competências necessárias no mercado de trabalho e a permitir uma melhor utilização das
competências de que já dispõem, a fim de as ajudar a encontrar empregos de qualidade e a
melhorar as suas oportunidades de vida.
Uma das iniciativas propostas no âmbito da «nova agenda de competências para a Europa»
é uma atualização do quadro Europass, que é da responsabilidade do Centro Europeu para o
Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop), uma das agências descentralizadas da
UE.
Lançado em 2005, o Europass é um conjunto de documentos e ferramentas, disponível em 28
línguas, para ajudar os cidadãos do EEE a redigir o seu próprio CV e a desenvolver a sua carteira
de competências. Em outubro de 2016, a Comissão propôs um quadro comum para a prestação
de melhores serviços em matéria de competências e qualificações (Europass), que constitui uma
atualização da decisão de 2004. O Parlamento e o Conselho estão atualmente a trabalhar nesta
proposta e tomarão uma decisão de acordo com o processo legislativo ordinário no segundo
semestre de 2017 ou em 2018.
O processo de Copenhaga-Bruges está centrado no reforço da cooperação no domínio da
educação e da formação profissional à escala da UE e a nova Agenda Europeia para a educação
de adultos visa prioritariamente promover a educação de adultos. Ambos os setores têm
prioridades específicas para o período até 2020.
Por último, o Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) é a primeira iniciativa da UE
a integrar totalmente os três lados do «triângulo do conhecimento» (educação, investigação e
inovação) e pretende destacar-se como um modelo de referência ao nível mundial, inspirando e
impulsionando a mudança nas instituições de ensino e investigação existentes (para informações
mais pormenorizadas sobre o ensino superior, ver ficha técnica 5.13.4.).
C. O Programa Erasmus+ (2014-2020)
Os domínios da educação, da formação e do desporto foram reconhecidos como
impulsionadores essenciais no quadro da estratégia de crescimento da UE para a próxima
década, com vista a superar a crise socioeconómica que afeta os países europeus, estimular o
crescimento e o emprego e promover a equidade e inclusão sociais.
Atendendo a este contexto, o Erasmus+ constitui o programa da UE nos domínios do ensino,
da formação, da juventude e do desporto no período de 2014-2020. Tem por base iniciativas
anteriores da União que promovem intercâmbios e o desenvolvimento de sistemas de ensino e
formação e o trabalho com os jovens.
O Erasmus+ visa apoiar os esforços dos países no sentido de potenciar de forma eficiente o
capital humano e social da Europa, ao mesmo tempo que afirma o princípio da aprendizagem
ao longo da vida através da interligação do apoio à aprendizagem formal, não formal e informal
nos domínios da educação, da formação e da juventude.

[2]Consultar a Estratégia Europa 2020: http://ec.europa.eu/europe2020/index_pt.htm. Cinco iniciativas emblemáticas
da Estratégia Europa 2020 dependem da modernização da educação e da formação: Juventude em Movimento, Agenda
para novas competências e empregos, Agenda Digital, União da Inovação e Plataforma contra a Pobreza.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2016)0381
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_5.13.4.pdf


Fichas técnicas sobre a União Europeia - 2017 4

Os objetivos específicos do Programa Erasmus+ no domínio do ensino e da formação visam:
(1) melhorar o nível de competências e aptidões essenciais no que diz respeito, em especial, à
sua relevância para o mercado de trabalho[3] e ao seu contributo para uma sociedade coesa; (2)
promover melhorias em termos de qualidade, a excelência na inovação e a internacionalização
ao nível das instituições de ensino e de formação; (3) promover e sensibilizar para a criação
de um espaço europeu de aprendizagem ao longo da vida delineado para complementar as
reformas políticas ao nível nacional e apoiar a modernização dos sistemas de ensino e formação;
(4) reforçar a dimensão internacional da educação e da formação; (5) melhorar o ensino e a
aprendizagem das línguas e promover a ampla diversidade linguística da UE e a sensibilidade
para as diferentes culturas.
O novo Erasmus+ visa o ambicioso objetivo de promover sinergias e intercâmbios
enriquecedores nas diversas áreas do ensino, da formação e da juventude, removendo as
fronteiras artificiais entre as várias medidas e formatos dos projetos, fomentando novas ideias,
atraindo novos intervenientes do mundo do trabalho e da sociedade civil, e estimulando novas
formas de cooperação. No que diz respeito ao setor da educação, foi definido um quadro de
ações prioritárias para a consecução destes objetivos. A primeira ação-chave está centrada na
mobilidade dos estudantes do ensino superior e do ensino e formação profissionais, bem como
do pessoal de todos os setores do ensino; a segunda ação-chave incide sobre as parcerias e a
terceira ação-chave apoia a reforma das políticas.

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

O Parlamento sempre apoiou a estreita cooperação entre os Estados-Membros nos domínios
da educação e da formação e o reforço da dimensão europeia nas políticas de educação dos
Estados-Membros. Nesta perspetiva, pronunciou-se a favor do estabelecimento de uma sólida
base jurídica para a educação e a formação, tendo visto os seus esforços recompensados ao
garantir um aumento dos recursos orçamentais disponíveis para o programa Erasmus+. Apoiou
igualmente uma mudança das prioridades do financiamento da UE no próximo quadro financeiro
plurianual no sentido de privilegiar as despesas mais orientadas para o futuro.
O Parlamento Europeu participa também ativamente no ciclo político ligado ao quadro
«Educação e Formação 2020» e responde aos relatórios elaborados neste contexto (como o
testemunham as suas resoluções, de 11 de setembro de 2012, sobre educação, formação e Europa
2020, e de 23 de junho de 2016, sobre o seguimento do quadro estratégico para a cooperação
europeia no domínio da educação e da formação (EF 2020)).
Além disso, o Parlamento está profundamente interessado nas comunicações da Comissão
dirigidas a domínios específicos da educação e da formação. As suas resoluções, de 12 de
maio de 2011, sobre a aprendizagem durante a primeira infância na União Europeia, de 1 de
dezembro de 2011, sobre o combate ao abandono escolar precoce, de 20 de abril de 2012, sobre
a modernização dos sistemas de ensino superior da Europa», de 22 de outubro de 2013, sobre
o tema «Repensar a Educação», de 15 de abril de 2014, sobre novas tecnologias e recursos
educativos abertos, de 8 de setembro de 2015, sobre a promoção do empreendedorismo jovem
através da educação e da formação, e de 12 de abril de 2016, sobre «Erasmus+ e outros
instrumentos para fomentar a mobilidade no ensino e na formação profissionais, constituem
alguns exemplos.

[3]De acordo com a comunidade empresarial, os sistemas de ensino e formação europeus continuam a não conseguir
proporcionar as competências mais adequadas à empregabilidade e não estão a trabalhar adequadamente com as
empresas ou com os empregadores, no intuito de aproximar a experiência de aprendizagem à realidade do ambiente de
trabalho.



Fichas técnicas sobre a União Europeia - 2017 5

Será votado em plenário em 2017 um relatório de execução sobre o programa Erasmus+
(2015/2327(INI)). Neste relatório serão analisados os primeiros anos de execução do programa,
sublinhados os êxitos alcançados e propostas alterações para melhorar a segunda parte do
programa-quadro plurianual.
A Comissão da Cultura e da Educação (CULT) e a Comissão do Emprego e dos Assuntos
Sociais (EMPL) estão atualmente a elaborar um relatório de iniciativa sobre uma «Agenda para
novas competências». O relatório será votado em sessão plenária no verão de 2017. Estas duas
comissões estão também a trabalhar em conjunto num relatório legislativo sobre a proposta da
Comissão relativa a uma nova decisão Europass (2016/0304(COD)).
A Comissão da Cultura e da Educação está a elaborar um relatório de iniciativa sobre «Formação
universitária contínua e à distância como parte da Estratégia europeia em prol da aprendizagem
ao longo da vida» (2016/2142(INI)).
Em toda sua atividade no domínio da educação e da formação, o Parlamento Europeu insiste
constantemente na importância crucial da educação não só para oferecer perspetivas aos jovens,
mas também para preparar os indivíduos no sentido de os tornar cidadãos ativos em sociedades
complexas.
Michaela Franke / Mara Mennella
02/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2015/2327(INI)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/0304(COD)
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?relName=PROCEDURE&relValue=2016/2142(INI)
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