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ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

De acordo com o princípio da subsidiariedade, a responsabilidade principal
pelas políticas de educação e formação profissional cabe aos Estados-Membros,
desempenhando a União Europeia exclusivamente um papel de apoio. Porém,
há um determinado número de desafios que são comuns a todos os Estados-
Membros: o envelhecimento das sociedades, lacunas na qualificação da mão de
obra, concorrência mundial e educação pré-escolar. 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 um domínio de competência da UE. Esse 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 manteve as disposições relativas ao papel da UE no domínio da
educação e formação (título XII, artigos 165.º e 166.º) e adicionou uma disposição que
pode ser descrita como uma «cláusula social» horizontal. Com efeito, 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 nível elevado de emprego, a garantia de uma proteção social
adequada, a luta contra a exclusão social e um nível elevado de educação, formação
e proteção da saúde humana».
Além disso, a Carta dos Direitos Fundamentais da UE, cujo valor jurídico é idêntico
ao dos Tratados (artigo 6.º do Tratado da União Europeia), determina que «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).

[1]Para mais informações, queira consultar a ficha 3.6.4 relativa ao Ensino superior.
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OBJETIVOS

Nas 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 ao longo da vida, a
mobilidade de estudantes e professores na Europa, bem como o desenvolvimento
de um sentimento de pertença à União. Para o efeito, numa comunicação publicada
em setembro de 2020 (COM(2020)0625), a Comissão delineou um «Espaço Europeu
da Educação» que possui seis dimensões: qualidade da educação e da formação,
inclusão, transições ecológica e digital, professores e formadores, ensino superior e
dimensão geopolítica. Numa resolução adotada em fevereiro de 2021[2] e com base
na comunicação supramencionada, o Conselho estabeleceu uma lista de objetivos a
alcançar nos próximos anos:
— A percentagem de jovens de 15 anos com fraco aproveitamento em leitura,

matemática e ciências deverá ser inferior a 15 % até 2030 (taxa em 2020: 22,5 %
para a leitura, 22,9 % para a matemática e 22,3 % para as ciências);

— A percentagem de alunos do oitavo ano de escolaridade com fraco
aproveitamento em literacia informática e da informação deverá ser inferior a 15
% até 2030;

— Pelo menos 96 % das crianças entre os três anos e a idade de início do ensino
primário obrigatório deverão participar na educação e acolhimento na primeira
infância até 2030 (taxa em 2020: 94,8 %);

— A percentagem de alunos que abandonam prematuramente a educação e a
formação deverá ser inferior a 9 % até 2030 (taxa em 2020: 10,2 %);

— A percentagem de adultos do grupo etário dos 25 aos 34 anos com diploma de
ensino superior deverá ser de, pelo menos, 45 % (taxa em 2020: 40,3 %);

— A percentagem de recém-diplomados do ensino e formação profissionais a
beneficiar da exposição à aprendizagem em contexto laboral durante o seu ensino
e formação profissionais deverá ser de, pelo menos, 60 % até 2025;

— Até 2025, pelo menos 47 % dos adultos na faixa etária entre os 25 e os 64 anos
deverão ter participado em ações de aprendizagem nos últimos 12 meses.

Em comparação com o anterior quadro estratégico para a cooperação europeia
no domínio da educação e da formação (EF 2020), o indicador relativo às
competências digitais constitui a principal novidade. Os indicadores adotados deverão
ser acompanhados através de um órgão de governação criado para implementar o
Espaço Europeu da Educação.

[2]Resolução do Conselho sobre um quadro estratégico para a cooperação europeia no domínio da educação e da formação
rumo ao Espaço Europeu da Educação e mais além (2021-2030).

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021G0226(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021G0226(01)


Fichas técnicas sobre a União Europeia - 2022 3
www.europarl.europa.eu/factsheets/pt

REALIZAÇÕES

A. Educação e emprego
Em julho de 2020, a Comissão publicou uma comunicação intitulada «Agenda de
Competências para a Europa em prol da competitividade sustentável, da justiça social
e da resiliência» (COM(2020)0274), propondo doze ações para ajudar os indivíduos e
as empresas a desenvolverem mais e melhores competências:
— Ação n.º 1: criação de um «Pacto para as Competências»;

— Ação n.º 2: reforço da informação estratégica sobre as necessidades em matéria
de competências;

— Ação n.º 3: apoio da UE a ações estratégicas nacionais de melhoria dos níveis
de competências;

— Ação n.º 4: proposta de recomendação do Conselho sobre o ensino e a formação
profissionais;

— Ação n.º 5: implementação da iniciativa «Universidades Europeias» e melhoria
das competências dos cientistas;

— Ação n.º 6: desenvolvimento de competências para apoiar a dupla transição digital
e ecológica;

— Ação n.º 7: aumento do número de diplomados em CTEM (ciências,
tecnologia, engenharia e matemática); promoção de competências empresariais
e transversais;

— Ação n.º 8: desenvolvimento de competências para a vida;

— Ação n.º 9: iniciativa relativa às contas individuais de aprendizagem;

— Ação n.º 10: uma abordagem europeia em matéria de microcredenciais;

— Ação n.º 11: uma nova plataforma Europass;

— Ação n.º 12: melhoria do quadro de apoio para atrair investimentos dos Estados-
Membros e do setor privado em competências.

B. Programa Erasmus
O Erasmus+ é o programa da União Europeia nos domínios da educação e
da formação, da juventude e do desporto para o período de 2021-2027. Os
objetivos específicos do programa Erasmus+ são os seguintes: 1) melhorar o nível
de competências e aptidões essenciais no que diz respeito, em especial, à sua
pertinência para o mercado de trabalho e ao seu contributo para uma sociedade
coesa; 2) promover melhorias em termos de qualidade, a excelência na inovação
e a internacionalização 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; 4) reforçar
a dimensão internacional da educação e da formação; 5) melhorar o ensino e a

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0274
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/
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aprendizagem das línguas. No que diz respeito ao setor da educação, os objetivos são
concretizados através de um quadro de ações-chave:
— Ação-chave 1: mobilidade individual para fins de aprendizagem;

— Ação-chave 2: cooperação para a inovação e o intercâmbio de boas práticas;

— Ação-chave 3: apoio à reforma de políticas.

C. Outras realizações
Ao longo dos últimos três anos, o Conselho aprovou uma série de recomendações
destinadas a implementar o Espaço Europeu da Educação. Na sequência da adoção
do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que reconhece que «as crianças têm direito a
serviços de educação e de acolhimento na primeira infância a preços comportáveis
e de boa qualidade», em maio de 2019 o Conselho aprovou uma recomendação
relativa a sistemas de educação e acolhimento na primeira infância de elevada
qualidade[3]. Manifestando uma preocupação crescente com o ensino secundário, as
recomendações também se centraram na promoção de valores comuns, da educação
inclusiva e da dimensão europeia do ensino (maio de 2018)[4], no reconhecimento
mútuo automático de qualificações e períodos de aprendizagem no estrangeiro
(novembro de 2018)[5], na melhoria do ensino e aprendizagem das línguas (maio de
2019)[6] e, mais recentemente, no quadro estratégico para a cooperação europeia no
domínio da educação e da formação rumo ao Espaço Europeu da Educação (fevereiro
de 2021)[7].
A União lançou igualmente a iniciativa «Universidades Europeias» e apoia a
implementação do «Cartão Europeu de Estudante»[8].

O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU

O Parlamento sempre apoiou a estreita cooperação entre os Estados-Membros
nos domínios da educação e da formação, incentivando o desenvolvimento de
uma dimensão europeia nas políticas de educação dos Estados-Membros. Participa
ativamente no ciclo de políticas relativo ao EF 2020.
A. Programa Erasmus
Na sua resolução de 14 de setembro de 2017, o Parlamento reconheceu o
impacto extremamente positivo do programa Erasmus+. Sublinhou que o novo
programa deveria ser mais aberto e acessível e chamou a atenção para as
dificuldades relacionadas com o reconhecimento dos créditos do Sistema Europeu de
Transferência e Acumulação de Créditos (ECTS). Solicitou a criação de um cartão
eletrónico de estudante europeu que permita o acesso dos estudantes a serviços
em toda a Europa. Os deputados destacaram a necessidade da promoção da
cidadania ativa, da educação cívica e da identidade europeia através do programa.
Em 13 de março de 2019, no contexto do Brexit, o Parlamento aprovou igualmente

[3]JO C 189 de 5.6.2019, p. 4.
[4]JO C 195 de 7.6.2018, p. 1.
[5]JO C 444 de 10.12.2018, p. 1.
[6]JO C 189 de 5.6.2019, p. 15.
[7]JO C 66 de 26.2.2021, p. 1.
[8]Para mais informações, consulte a ficha 3.6.4 relativa ao Ensino superior.
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uma resolução sobre o prosseguimento das atividades de mobilidade para fins de
aprendizagem em curso no âmbito do programa Erasmus+, no contexto da saída do
Reino Unido da UE.
Em dezembro de 2020, o Parlamento e o Conselho chegaram a um acordo provisório
sobre o programa Erasmus+ para o período de 2021-2027, dotado de um orçamento
superior a 26 mil milhões de euros (em comparação com 14,7 mil milhões de euros no
período anterior). A nova edição deste programa deverá reforçar a participação das
pessoas com menos oportunidades devido, por exemplo, à deficiência, ao afastamento
geográfico ou à pobreza. O Erasmus+ apoiará a aprendizagem ao longo da vida de
aprendentes adultos. As formalidades administrativas serão simplificadas e o acesso
aos fundos estruturais será possível através de um «selo de excelência» para projetos
não selecionados no âmbito do programa. Por último, o programa contribuirá para os
objetivos climáticos da União através de medidas destinadas a reduzir a sua pegada
climática.
B. Educação e emprego
A Comissão da Cultura e da Educação (CULT) e a Comissão do Emprego e dos
Assuntos Sociais (EMPL) elaboraram em conjunto um relatório de iniciativa sobre a
comunicação da Comissão intitulada «Uma nova agenda de competências para a
Europa». A respetiva resolução foi aprovada pelo Parlamento em 14 de setembro
de 2017[9]. Este documento defende uma abordagem holística da educação e do
desenvolvimento de competências, convidando os Estados-Membros a concentrarem
a sua atenção não só nas competências de empregabilidade, mas também nas
competências que são úteis para a sociedade.
As comissões CULT e EMPL elaboraram, ainda, em conjunto um relatório legislativo
sobre a proposta da Comissão relativa a uma atualização do quadro Europass. O novo
quadro Europass foi adotado em 18 de abril de 2018 através da Decisão (UE) 2018/646
do Parlamento Europeu e do Conselho.
Além disso, na sua posição sobre a proposta relativa ao Ano Europeu da Juventude
2022, o Parlamento insistiu em que o Ano Europeu da Juventude deveria intensificar
os esforços no sentido de capacitar os jovens para adquirirem conhecimentos e
competências relevantes e terem uma melhor compreensão dos seus ambientes de
trabalho.
C. Outros domínios específicos
O Parlamento está também profundamente interessado nas comunicações da
Comissão dirigidas a domínios específicos da educação e da formação. Exemplos
disso são, designadamente, as resoluções do Parlamento 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, de 12 de
setembro de 2017, sobre a formação universitária contínua e à distância como parte
da Estratégia europeia em prol da aprendizagem ao longo da vida, de 12 de junho
de 2018, sobre a modernização da educação na UE, de 11 de dezembro de 2018,
sobre a educação na era digital: desafios, oportunidades e ensinamentos a tirar para

[9]JO C 337 de 20.9.2018, p. 135.
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a definição das políticas da UE e de 11 de fevereiro de 2021, sobre a Agenda de
Competências para a Europa. Por último, na sua resolução de 25 de março de 2021,
sobre a definição da política para a educação digital, o Parlamento também exprimiu
a sua posição sobre a comunicação da Comissão intitulada «Plano de Ação para a
Educação Digital (2021-2027) – Reconfigurar a educação e a formação para a era
digital» (COM(2020)0624).

Katarzyna Anna Iskra
04/2022
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