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Processo de Bolonha: Eurodeputados
defendem mais mobilidade para os
estudantes
•
•

Parlamento Europeu, Estrasburgo
13 de março de 2012

No dia 13 de março, o Parlamento Europeu aprovou um relatório do eurodeputado
italiano Luigi Berlinguer (S&D) que defende um aumento dos fundos disponíveis para
o processo de Bolonha e uma maior participação das instituições, universidades e
Estados-Membros da UE, tendo em vista os objetivos da Estratégia UE2020.
Instituído em 47 países, o processo de Bolonha tem por objetivos reforçar a coerência,
competitividade e atratividade da educação superior europeia, e promover a mobilidade e
a empregabilidade dos jovens num Espaço Europeu do Ensino Superior (EEES) aberto.
No âmbito do processo de Bolonha, as universidades europeias reviram e reorganizaram as
suas atividades de ensino no âmbito do quadro dos três ciclos estabelecido - bacharelato,
mestrado e doutoramento.
Além disso, as universidades reforçaram o seu papel social com atividades mais adequadas à chamada "terceira missão" do sistema de ensino superior e, além do ensino e da
investigação, passaram a estar envolvidas no desenvolvimento de atividades que permitam
utilizar os conhecimentos adquiridos em prol da sociedade.
O reforço do processo de Bolonha "constitui um requisito à completa integração do mercado
interno da UE e uma ferramenta indispensável ao combate dos desafios colocados pela
crise económica e financeira", afirma o relator parlamentar na exposição de motivos que
acompanha o relatório aprovado em plenário.
Os esforços devem agora centrar-se no reconhecimento mútuo das qualificações, na harmonização dos padrões académicos, na promoção da mobilidade e da empregabilidade,
na eliminação dos obstáculos administrativos e na promoção da coesão social.
De acordo com o texto aprovado, as universidades necessitam de apoio financeiro dos
Estados-Membros e da União Europeia para conseguirem alterar e desenvolver as suas
práticas de ensino. Nesse sentido, é necessário encontrar novas fórmulas e um novo mecanismo de financiamento.
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