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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o sistema das Escolas Europeias 
(2011/2036(INI))

O Parlamento Europeu,

- Tendo em conta o artigo 165.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia;

- Tendo em conta o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu intitulado "O sistema 
das escolas europeias em 2009" (COM(2010)0595),

- Tendo em conta a Convenção relativa ao Estatuto das Escolas Europeias1

- Tendo em conta a sua Resolução de 8 de Setembro de 2005 sobre as opções para 
desenvolver o sistema das escolas europeias2,

- Tendo em conta o Regulamento (CE, Euratom) n.º 723/2004 do Conselho, 
de 22 de Março de 2004, que altera o Estatuto dos Funcionários das Comunidades 
Europeias e Regime aplicável aos outros Agentes das Comunidades Europeias3,

- Tendo em conta a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, que entrou em vigor em 3 de Maio de 2008 e foi ratificada pela União 
Europeia em 23 de Dezembro de 2010, e, nomeadamente, o seu artigo 24.º 4,

- Tendo em conta o relatório anual do Secretário-Geral das Escolas Europeias, apresentado 
ao Conselho Superior na sua reunião de 12, 13 e 14 de Abril de 2011, em Bruxelas 5,

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Cultura e da Educação e os pareceres da 
Comissão dos Orçamentos e da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0000/2011),

A. Considerando que o artigo 165.º do TFUE salienta que a UE contribuirá para o 
desenvolvimento de uma educação de qualidade e que a sua acção tem por objectivo 
desenvolver a dimensão europeia na educação através da aprendizagem das línguas,

B. Considerando que as Escolas Europeias (EE) permitem aos alunos afirmarem a sua 
identidade cultural e adquirirem um elevado nível de conhecimento das línguas 
estrangeiras,

C. Considerando que as EE não podem ser assimiladas a escolas internacionais, porquanto 
correspondem a uma necessidade de escolarizar os alunos na sua língua materna,

                                               
1 JO L 212, de 17.8.1994, p. 3
2 JO C 193E, de 17.8.2006, p. 333
3 JO L 124, de 27.4.2004, p. 1
4 http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf.
5 Ref.: 2011-02-D-39
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D. Considerando que o modo de funcionamento das EE já não está adaptado às 
circunstâncias actuais,

E. Constatando que nas escolas de Bruxelas e do Luxemburgo há um problema de 
sobrelotação, que prejudica a qualidade do ensino e impede a inscrição de outras crianças 
que não sejam filhas do pessoal das Instituições,

F. Considerando que o modelo de ensino em que as EE assentam deveria ser encorajado nos 
Estados-Membros,

G. Considerando a dificuldade de agrupar num mesmo sistema de ensino alunos procedentes 
de horizontes culturais e linguísticos diferentes, cujos talentos e capacidades podem ser 
extremamente varáveis,

H. Considerando que, a fim de favorecer a aproximação e a compreensão mútua entre 
alunos, está previsto ministrar certas disciplinas em comum, numa mesma língua, a 
turmas de um mesmo nível,

I. Recordando que as EE são financiadas pelas contribuições dos Estados-Membros e pela 
contribuição de equilíbrio da UE,

J. Considerando que a crise económica tem repercussões no financiamento das EE,

K. Considerando que o número de alunos sem secção linguística (SWALS) continua a 
aumentar,

L. Considerando que os SWALS beneficiam de apoio à aprendizagem na língua da secção 
linguística em que estão integrados e de aulas na língua materna, o que implica custos 
estruturais importantes e crescentes,

M. Recordando que, em 2004, foi introduzida uma imposição especial sobre as remunerações 
dos funcionários destinada, nomeadamente, às EE,

1. Lamenta que as EE sejam amiúde erroneamente assimiladas a escolas elitistas, quando 
têm por missão ministrar um ensino na língua materna a alunos cujos pais podem ser 
levados a mudar de local de afectação ou a reintegrar o seu país de origem;

2. Entende que as EE deveriam servir de exemplo e que a exportação deste modelo para os 
sistemas educativos nacionais favoreceria a mobilidade profissional;

Organização e propagação do sistema e do Diploma Europeu de Estudos Secundários 

3. Entende que as restrições orçamentais que as escolas devem assumir devem ser 
acompanhadas de um reforço real da sua autonomia em matéria de gestão;

4. Insiste na necessidade de definir para as EE uma base jurídica adequada, no âmbito de 
competências da UE, e deseja ser associado a toda e qualquer reflexão sobre este assunto;

5. Exorta o Conselho Superior a prever mais adequadamente as necessidades em infra-
estruturas e a tomar medidas que permitam evitar os problemas de sobrelotação; convida 



PR\865924PT.doc 5/10 PE464.749v01-00

PT

os Estados-Membros e a Comissão a favorecerem o desenvolvimento de escolas de tipo II 
e tipo III;

6. Encoraja os Estados-Membros a promoverem o modelo de EE no seu território mediante 
a criação de estabelecimentos-piloto;

7. Convida os Estados-Membros a desenvolverem programas de ensino comuns a todos os 
países da União;

8. Recomenda aos Estados-Membros que promovam, no seu sistema educativo, certos 
aspectos específicos do sistema das EE, visando favorecer, desde a mais tenra idade, a 
emergência de uma cidadania europeia;

9. Recorda que os titulares do Diploma Europeu de Estudos Secundários podem requerer a 
sua admissão em qualquer universidade da UE, e insta os Estados-Membros a velarem 
pelo respeito das disposições pertinentes neste domínio;

10. Encoraja o desenvolvimento de geminações entre EE e escolas nacionais;

Aspectos orçamentais

11. Constata que as receitas estagnam ou diminuem, nomeadamente em razão das inscrições 
provenientes dos organismos sob contrato ou das famílias fora das instituições 
comunitárias, que passaram a ser recusadas por falta de lugares;

12. Observa a necessidade de racionalizar os custos de gestão destas escolas, mas salienta 
que as tentativas de controlo das despesas não devem pôr em causa os princípios 
fundamentais em que assenta o sistema das EE, designadamente o ensino na língua 
materna, por falantes nativos;

13. Exorta a Comissão a definir a sua contribuição orçamental, por forma a respeitar estes 
princípios e a permitir uma adequado atender dos alunos com Necessidades Educativas 
Especiais (NEE);

14. Verifica que certos Estados se demitem cada vez mais das suas obrigações em matéria de 
destacamento de professores, invocando, nomeadamente, o desfasamento entre a 
percentagem de alunos escolarizados da sua nacionalidade e a contribuição para o 
orçamento das escolas que lhes é requerida;

15. Encoraja a criação, logo que atingida a quota de alunos, de novas secções linguísticas, a 
fim de permitir aos SWALS seguirem um ensino na sua língua materna e de evitar 
qualquer discriminação relativamente aos alunos e outras secções linguísticas, limitando, 
simultaneamente, os custos decorrentes do estatuto específico de SWALS;

16. Salienta que as carências em pessoal destacado devem ser compensadas pelo 
recrutamento local de Encarregados de Curso, cujas remunerações são assumidas pelas 
escolas; solicita ao Conselho Superior que vele por que os Estados-Membros que não 
contribuem financeiramente mercê do destacamento de professores paguem uma 
contribuição financeira equivalente para o orçamento das escolas;
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17. Considera que o actual sistema de financiamento é desproporcionadamente oneroso em 
matéria de destacamentos e fornecimento de infra-estruturas escolares para certos 
Estados-Membros, e solicita ao Conselho Superior que reveja o modelo de financiamento 
das escolas e de recrutamento de professores;

18. Solicita à Comissão que diligencie no sentido de poder definir a percentagem da 
imposição especial afectada às EE;

Aspectos pedagógicos

19. Exorta à generalização do recurso às línguas ditas ‘veiculares’ para o ensino de todas as 
disciplinas não fundamentais;

20. Salienta a necessidade de levar a efeito uma avaliação externa dos programas escolares 
das EE;

21. Deseja que o recrutamento dos Encarregados de Curso responda a critérios de excelência 
e que estes sejam controlados por inspectores;

22. Reitera que o atendimento das NEE continua a ser uma prioridade e solicita ao Conselho 
Superior que vele por que a esta categoria de alunos sejam aplicados coeficientes no 
contexto do cálculo da dimensão das turmas;

23. Solicita ao Conselho Superior que pondere a possibilidade de criação de um certificado 
de fim de estudos diferente do Diploma Europeu de Estudos Secundários para os alunos 
que se orientem para a via profissional;

24. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão, 
aos governos dos Estados-Membros e ao Conselho Superior das Escolas Europeias.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. Situação actual

A primeira Escola Europeia foi criada no Luxemburgo, em Outubro de 1953, por iniciativa de 
um grupo de funcionários. Esta experiência educativa, que reunia crianças de diferentes 
línguas maternas, foi rapidamente considerada positiva e foi assim que acabaram por ser 
fundadas, em diferentes cidades, 14 escolas europeias que, na nomenclatura actual, 
correspondem à categoria das escolas ditas "de tipo 1".

Em 2010, estas escolas contavam 22 778 alunos, dos quais 14 292 frequentam as escolas de 
Bruxelas e do Luxemburgo, o que corresponde a cerca dos 63 % dos efectivos escolares. 
Entre 2007 e 2010, a população escolar registou um aumento de 8,35%. Para 2012, está 
prevista a abertura de duas novas escolas em Bruxelas e no Luxemburgo.

Os alunos distribuem-se por três categorias. Os alunos de categoria I são essencialmente os 
filhos dos funcionários e agentes contratuais e agentes das Instituições. A sua percentagem 
está em aumento constante e representa actualmente cerca de três quartos população escolar. 
A sua proporção é superior a 90% nas 4 escolas de Bruxelas, em que a insuficiência de 
infra-estruturas impõe uma política restritiva de inscrição para os alunos de categoria II (os 
que são admitidos nas condições previstas nos contratos concluídos entre as escolas e certas 
organizações e empresas) e de categoria III (as crianças cujos país estão sujeitos ao 
pagamento de uma contribuição escolar). Assim, tendo em conta os constrangimentos em 
matéria de instalações, o Conselho Superior decidiu deixar de assinar contratos de categoria II 
para as escolas de Bruxelas.

2. Aspectos pedagógicos

A organização pedagógica das escolas europeias prevê que o ensino de base seja ministrado 
na língua materna do aluno. Por conseguinte, cada escola compreende diversas secções 
linguísticas. A repartição das disciplinas e o respectivo conteúdo são idênticos em cada 
secção.

Quando as condições da criação de uma nova secção linguística não estão reunidas, os alunos 
sem secção linguística (SWALS) são inscritos numa outra secção linguística e beneficiam do 
ensino da sua língua materna e de um programa específico de recuperação na língua da secção 
em que estão inscritos. 

A fim de favorecer uma verdadeira educação multicultural, a tónica é colocada no estudo, na 
compreensão e na utilização das línguas estrangeiras. O estudo de uma primeira língua 
estrangeira, também chamada língua "veicular" (EN, DE ou FR) é obrigatório a partir da 
primeira classe do ensino primário. Todos os alunos aprendem uma segunda língua 
estrangeira a partir do segundo ano do ensino secundário. As aulas de línguas reúnem grupos 
de alunos de diferentes nacionalidades e são dadas por professores falantes nativos dessa 
língua. A composição de turmas mistas do ponto de vista linguístico tem lugar no âmbito das 
aulas de Educação Física, Música e Desporto, em que as turmas são compostas por grupos de 
secções diferentes.

Outra característica do ensino: na escola primária, as "horas europeias" semanais reúnem 
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alunos de todas as secções para jogos e actividades culturais e artísticas.

Note-se que as Escolas Europeias oferecem uma única via, que conduzirá à obtenção de um 
“diploma europeu de estudos secundários”. Como não é possível aos alunos em dificuldade 
escolar mudarem de orientação, o sistema prevê um acompanhamento dos alunos com 
necessidades educativas especiais (NEE), de forma a permitir a um máximo de alunos 
obterem o diploma. Em 2009-2010, a taxa média de reprovação entre os alunos do ensino 
primário e do ensino secundário foi de 2,7%1.

3. Aspectos orçamentais e política de pessoal

Como referido no Preâmbulo da Convenção relativa ao Estatuto das Escolas Europeias2, o 
sistema das escolas europeias é um sistema sui generis, assente na cooperação entre os 
Estados-Membros e a União Europeia.

O artigo 25.º da Convenção prevê que o orçamento das escolas europeias é financiado por: 
1) Contribuições dos Estados-Membros através da manutenção das remunerações pagas aos 
professores destacados ou afectados e, se necessário, sob a forma de uma contribuição 
financeira decidida pelo Conselho Superior, deliberando por unanimidade; 
2) A contribuição das Comunidades Europeias, destinada a cobrir a diferença entre o 
montante global das despesas das escolas e o total das outras receitas; 
3) Contribuições dos organismos não comunitários com os quais o Conselho Superior 
concluiu um acordo;

No caso das contribuições dos Estados-Membros, verifica-se que, em 2010, o número de 
lugares de docentes destacados não providos pelos Estados se elevou a 64, dos quais 27 
lugares anglófonos. O Inglês é, com efeito, a língua estudada pela quase totalidade dos alunos 
e é na Secção Inglesa (e na Secção Francesa), em que se inscrevem principalmente os alunos 
sem secção linguística (SWALS)3. Esta situação está na origem de um desequilíbrio entre a 
percentagem de alunos britânicos e a percentagem de docentes destacados com a mesma 
nacionalidade. Esta a razão pela qual o Conselho Superior adoptou em 2008, em Helsínquia, 
princípios gerais para definir uma repartição equitativa dos custos entre os Estados-Membros, 
com base na percentagem dos seus alunos nacionais (ver ponto 4).

Foi definida uma abordagem que consiste em permitir aos Estados-Membros que assim o 
desejem destacar docentes para assegurar o ensino numa língua dada por falantes não nativos. 
Decorridos 2 anos, constata-se que poucos Estados-Membros estão dispostos a assumir 
encargos com lugares que exijam que o ensino seja ministrado numa língua dita "veicular".

A única forma de remediar a penúria de professores, consiste, por conseguinte, em recorrer a 
Encarregados de Cursos, isto é, professores recrutados localmente e financiados pelo 
orçamento das escolas. Um terço das horas dispensadas nas Escolas Europeias é agora 
assegurado por Encarregados de Curso, o que, como é lógico, sobrecarrega a contribuição da 
União para o orçamento das escolas.

                                               
1 Dados sobre o início do ano lectivo 2010-2011 das escolas europeias, Ref.: 2010-D-569-en-3.
2 JO L 212, de 17.8.1994, p. 3
3 Em 2010, nas escolas de Bruxelas, 66,83% dos SWALS estavam inscritos na Secção Inglesa, 29% na Secção 
Francesa e 4% na Secção Alemã.
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Assim, se observarmos a evolução das contribuições respectivas dos diferentes actores do 
sistema para os orçamentos das escolas desde 2005, constatamos uma baixa da parte 
representada pelas contribuições dos Estados-Membros, um aumento da parte representada 
pela Comissão e uma baixa da parte representada pelas contribuições dos alunos de categoria 
III1.

4. Reforma de 2009 e abertura do sistema

Em colaboração com o Parlamento Europeu, que se exprimiu, nomeadamente na sua 
Resolução de 2005 sobre as Escolas Europeias2, a Comissão Europeia começou a reflectir, 
desde 2004, sobre a melhor maneira de reformar o sistema das Escolas Europeias, a fim de lhe 
permitir fazer face aos desafios de uma União alargada. Esta reforma deveria igualmente ser 
uma ocasião para alargar o acesso aos estudos europeus. Com efeito, como salientado pelo 
Parlamento Europeu na sua Resolução de 2005, o modelo pedagógico europeu deu as suas 
provas e é desejável que seja acessível a outros alunos que não os das Escolas Europeias.

Em Maio de 2009, o Conselho Superior aprovou os princípios desta reforma, assente 
essencialmente em três vertentes:

 simplificar a governação global do sistema, para que as decisões sejam tomadas ao 
nível adequado;

 velar por que os custos de funcionamento do sistema sejam repartidos equitativamente 
entre todos os Estados-Membros;

 abrir o sistema às escolas de tipo II (que são as escolas nacionais reconhecidas pelo 
Conselho Superior como tendo vocação prioritária acolher crianças das instituições 
europeias) e às escolas de tipo III (escolas nacionais reconhecidas pelo Conselho 
Superior que podem acolher qualquer criança, sem distinção).

Desde então, várias escolas nacionais implantadas no território da União e que dispensam um 
ensino europeu assinaram uma convenção de reconhecimento, que as habilita a ministrar o 
programa de estudos europeu e a conferir o Diploma Europeu de Estudos Secundários.

5. Posição do relator

As Escolas Europeias foram criadas para garantir aos filhos dos agentes das instituições 
europeias chamados a trabalhar e a viver no estrangeiro num ambiente cultural diferente o 
acesso à educação na respectiva língua materna, por forma a que essas crianças possam, em 
qualquer o momento, integrar num estabelecimento de ensino no seu país de origem. Trata-se, 
por conseguinte, de uma necessidade e não de um luxo.

Cumpre não esquecer que, em todos os Estados-Membros, o ensino é gratuito e que os 
agentes das Instituições apenas têm a possibilidade de inscrever os filhos nestes 
estabelecimentos específicos, se pretenderem garantir-lhes o ensino na sua língua materna.

                                               
1 Relatório anual do Secretário-Geral ao Conselho Superior das Escolas Europeias, Ref.: 2011-02-D-39-fr-1
2 Resolução do Parlamento Europeu sobre as opções para desenvolver o sistema das escolas europeias 
(JO C 193E de 17.8.2006, p. 333).
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É evidente que, decorridos mais de 50 após a criação da primeira Escola Europeia, o sistema 
deve evoluir e adaptar-se às novas exigências económicas e sociais. Deve, porém, continuar a 
ser um modelo de inspiração para os sistemas educativos nacionais, valorizando a cidadania 
europeia e favorecendo o desenvolvimento da mobilidade.

Se a crise financeira requer certos cortes orçamentais, é indispensável analisar a situação mais 
de um ponto de vista do investimento na perspectiva do futuro dos jovens europeus do que na 
perspectiva dos custos. As economias não podem comprometer os princípios fundamentais 
em que o sistema assenta.

É indispensável que o ensino continue a ser ministrado por professores na respectiva língua 
materna. Todo e qualquer contorno deste princípio constitui uma aberração e, se o sistema 
tem dificuldades em encontrar falantes nativos, importa reformar a política de recrutamento. 
Mas, antes de pensar numa nova reforma, o relator considera que o sistema actual, que prevê 
que os Estados-Membros podem pagar uma contribuição financeira para o financiamento das 
escolas se não destacarem professores, deveria ser primeiramente amplamente explorado.

No tocante à política de pessoal, o relator constata que o não respeito, pelos 
Estados-Membros, das suas obrigações em matéria de destacamento tem por corolário uma 
pressão muito forte sobre o orçamento da União. Um número cada vez mais importante de 
"encarregados de cursos" deve ser recrutado e pago directamente pelas escolas, o que aumenta 
a contribuição de equilíbrio paga pela Comissão. É imperativo recordar aos Estados-Membros 
não cumpridores a obrigação de porem à disposição professores consoante as quotas.

Neste contexto, para aliviar a carga que pesa sobre certos Estados-Membros e, 
nomeadamente, sobre os que fornecem os professores das secções linguísticas em que estão 
inscritos maioritariamente os alunos sem secção linguística (SWALS), importa velar por que 
o sistema de ensino na língua materna seja aplicado, logo que atingida a quota de alunos 
requerida para a abertura de uma secção linguística. É este, aliás, o único meio para evitar 
toda e qualquer discriminação entre os alunos “SWALS” e os demais alunos.

O relator considera igualmente que poderiam ser realizadas economias substanciais se o 
recurso às línguas ditas veiculares (o inglês, o alemão e o francês) fosse generalizado para o 
ensino de todas as matérias não fundamentais.

Globalmente, o relator entende que seria necessária uma maior orientação mais para a criação 
de estabelecimentos de tipo 2 e de tipo 3, passo concreto que são no sentido de um ensino 
"europeu" acessível a um maior número.

Com efeito, se o balanço do funcionamento das Escolas Europeias é positivo, uma vez que o 
sistema abre perspectivas estimulantes para o florescer de um sistema educativo europeu, cabe 
aos Estados-Membros diligenciarem não somente no sentido da conservação deste sistema, 
mas também do florescer deste modelo de ensino, único e excepcional, na Europa.


