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Relatório A8-0121/2015 
Krystyna Łybacka 
Acompanhamento da implementação do Processo de Bolonha 

2015/2039(INI) 

Proposta de resolução alternativa (artigo 170.º, n.º 4, do Regimento) à proposta de 
resolução não legislativa A8-0121/2015 

Resolução do Parlamento Europeu sobre o acompanhamento da implementação do 
Processo de Bolonha 

O Parlamento Europeu, 

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

(TFUE), 

– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem e, nomeadamente, o 

seu artigo 26.º, 

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e, 

nomeadamente, o seu artigo 14.º, 

– Tendo em conta a declaração comum da Sorbonne sobre a harmonização da estrutura do 

sistema de ensino superior europeu, assinada em 25 de maio de 1998, em Paris, pelos 

quatro ministros relevantes da França, Alemanha, Itália e Reino Unido (declaração da 

Sorbonne)
1
, 

– Tendo em conta a declaração comum assinada em Bolonha, em 19 de junho de 1999, 

pelos ministros da Educação de 29 países europeus (Declaração de Bolonha)
2
, 

– Tendo em conta o comunicado da conferência dos ministros do ensino superior, em 

19 de maio de 2001, em Praga, 

– Tendo em conta o comunicado publicado pela conferência dos ministros europeus 

responsáveis pelo ensino superior, realizada em 28 e 29 de abril de 2009, em Lovaina e 

                                                 
1 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/SORBONNE_DECLARATION1.pdf 
2 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/BOLOGNA_DECLARATION1.pdf 
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Louvain-la-Neuve
1
, 

– Tendo em conta a declaração de Budapeste-Viena, de 12 de março de 2010, adotada 

pelos ministros da Educação de 47 países, que lançou oficialmente o Espaço Europeu 

do Ensino Superior
2
, 

– Tendo em conta o comunicado da conferência ministerial e do Terceiro Fórum Político 

de Bolonha, realizados em 26 e 27 de abril de 2012, em Bucareste
3
, 

– Tendo em conta a Estratégia de Mobilidade 2020 para o Espaço Europeu do Ensino 

Superior (EEES), adotada pela Conferência Ministerial do Espaço Europeu do Ensino 

Superior que teve lugar em 26 e 27 de abril de 2012, em Bucareste
4
, 

– Tendo em conta a Diretiva 2013/55/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de 

novembro de 2013, que altera a Diretiva 2005/36/CE relativa ao reconhecimento das 

qualificações profissionais e o Regulamento (UE) n.º 1024/2012 relativo à cooperação 

administrativa através do Sistema de Informação do Mercado Interno («Regulamento 

IMI»)
5
, 

– Tendo em conta a recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de 

setembro de 2005, destinada a facilitar a emissão pelos Estados-Membros de vistos 

uniformes de curta duração para os investigadores nacionais de países terceiros que se 

desloquem para efeitos de investigação científica na Comunidade
6
, 

– Tendo em conta a recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de 

fevereiro de 2006f relativa à continuação da cooperação europeia com vista à garantia 

da qualidade do ensino superior
7
, 

– Tendo em conta a recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de abril 

de 2008, relativa à instituição do Quadro Europeu de Qualificações para a aprendizagem 

ao longo da vida
8
, 

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 12 de maio de 2009, sobre um quadro 

estratégico para a cooperação europeia no domínio da educação e da formação 

(«Educação e Formação 2020»)
9
, 

– Tendo em conta as conclusões do Conselho e dos representantes dos governos dos 

Estados-Membros, reunidos no Conselho, de 26 de novembro de 2009, sobre o 

desenvolvimento do papel da educação num triângulo do conhecimento plenamente 

                                                 
1 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Leuven_Louvain-la-

Neuve_Communiqu%C3%A9_April_2009.pdf 
2 http://www.ehea.info/Uploads/Declarations/Budapest-Vienna_Declaration.pdf 
3 http://www.ehea.info/Uploads/(1)/Bucharest%20Communique%202012(1).pdf 
4 http://www.ehea.info/Uploads/%281%29/2012%20EHEA%20Mobility%20Strategy.pdf 
5 JO L 354 de 28.12.2013, p. 132. 
6 JO L 289 de 3.11.2005, p. 23. 
7 JO L 64 de 4.3.2006, p. 60. 
8 JO C 111 de 6.5.2008, p. 1. 
9 JO C 119 de 28.5.2009, p. 2. 
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funcional
1
, 

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 11 de maio de 2010, sobre a 

internacionalização do ensino superior
2
, 

– Tendo em conta a recomendação do Conselho, de 28 de junho de 2011, sobre as 

políticas de redução do abandono escolar precoce
3
, 

– Tendo em conta a recomendação do Conselho, de 28 de junho de 2011, intitulada 

«Juventude em Movimento – promover a mobilidade dos jovens para fins de 

aprendizagem»
4
, 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 10 de maio de 2006, intitulada 

«Realizar a agenda da modernização das universidades: ensino, investigação e 

inovação» (COM(2006)0208), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 3 de março de 2010, intitulada 

«Europa 2020 – Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo» 

(COM(2010)2020), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 26 de agosto de 2010, intitulada «Uma 

Agenda Digital para a Europa» (COM(2010)0245/2), 

– Tendo em conta a comunicação da Comissão, de 20 de setembro de 2011, intitulada 

«Apoiar o crescimento e o emprego – Uma agenda para a modernização dos sistemas de 

ensino superior da Europa» (COM(2011)0567), 

– Tendo em conta o relatório intitulado «Ensino superior na Europa 2009: evolução do 

processo de Bolonha» (Eurydice, Comissão Europeia, 2009)
5
, 

– Tendo em conta o relatório intitulado «O ensino superior na Europa 2010: o impacto do 

processo de Bolonha» (Eurydice, Comissão Europeia, 2010)
6
, 

– Tendo em conta o relatório intitulado «O Espaço Europeu do Ensino Superior em 2012: 

Relatório sobre a implementação do Processo de Bolonha» (Eurydice, Comissão 

Europeia, 2012)
7
, 

– Tendo em conta o inquérito do Eurobarómetro de 2007 sobre a reforma do ensino 

superior, realizado a pessoal docente
8
, 

– Tendo em conta o inquérito do Eurobarómetro de 2009 sobre a reforma do ensino 

                                                 
1 JO C 302 de 12.12.2009, p. 3. 
2 JO C 135 de 26.5.2010, p. 12. 
3 JO C 191 de 1.7.2011, p. 1. 
4 JO C 199 de 7.7.2011, p. 1. 
5 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099FR.pdf 
6 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122FR.pdf 
7 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/138FR.pdf 
8 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl198_en.pdf 
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superior, realizado a estudantes
1
, 

– Tendo em conta a publicação do Eurostat, de 16 de abril de 2009, intitulada «The 

Bologna Process in Higher Education in Europe – Key indicators on the social 

dimension and mobility» (O Processo de Bolonha no ensino superior na Europa – 

Principais indicadores sobre a dimensão social e a mobilidade)
2
, 

– Tendo em conta o relatório final da conferência internacional sobre o financiamento do 

ensino superior, realizada em Yerevan, Arménia, em 8 e 9 de setembro de 2011
3
, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 23 de setembro de 2008, sobre o Processo de 

Bolonha e a mobilidade estudantil
4
, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 20 de maio de 2010, sobre o diálogo universidades-

empresas: uma nova parceria para a modernização das universidades europeias
5
, 

– Tendo em conta a sua resolução, de 13 de março de 2012, sobre o contributo das 

instituições europeias para a consolidação e progresso do Processo de Bolonha
6
, 

– Tendo em conta o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE)
7
, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Cultura e da Educação (A8-0121/2015), 

– Tendo em conta o artigo 52.º do seu Regimento, 

A. Considerando que os objetivos expressos do processo de Bolonha (que seja fácil ir de 

um país a outro a fim de aí prosseguir estudos ou trabalhar, que aumente o poder de 

atração do ensino superior europeu para que um grande número de pessoas originárias 

de países não europeus venha também estudar e/ou trabalhar na Europa, que o Espaço 

Europeu do Ensino Superior proporcione à Europa uma sólida base de conhecimentos 

de ponta de grande qualidade e vele pelo desenvolvimento da Europa enquanto 

comunidade pacífica e tolerante) permanecem atuais, mas que são necessários uma 

avaliação e um balanço para identificar os êxitos e os fracassos nos objetivos 

perseguidos; 

B. Considerando que a importância do Processo de Bolonha na conjuntura económica atual 

deveria residir na prossecução do objetivo do desenvolvimento do nível de 

conhecimento e inovação mais elevado possível para os cidadãos através de um amplo 

acesso à educação e da atualização permanente dos conhecimentos; considerando que, 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_260_en.pdf 
2 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/5713011/KS-78-09-653-EN.PDF/3eb9f4ec-dc39-

4e51-a18b-b61eb7c2518b?version=1.0 
3 http://www.ehea.info/news-details.aspx?ArticleId=253 
4 JO C 8 E de 14.1.2010, p. 18. 
5 JO C 161 E de 31.5.2011, p. 95. 
6 JO C 251 E de 31.8.2013, p. 24. 
7 Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Fundo Europeu para 

Investimentos Estratégicos e que altera os Regulamentos (UE) n.º 1291/2013 e (UE) n.º 1316/2013 

(COM(2015)0010). 
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pelo contrário, a implementação do Processo de Bolonha nos países europeus e fora da 

Europa se traduziu por uma liberalização do ensino superior, um aumento das propinas 

e uma influência crescente das empresas no próprio seio dos conselhos de 

administração, muitas vezes em detrimento do objetivo de serviço público que deveria 

ser o do ensino superior;  

C. Considerando que a maioria dos diplomados do ensino superior devem passar, depois da 

obtenção do diploma, por uma «antecâmara» de precariedade de vários meses ou anos, 

multiplicando o número de estágios e empregos precários ou subqualificados em relação 

ao diploma obtido; considerando que, tendo em vista o objetivo de reduzir a falta de 

adequação das qualificações na União, a reforma de Bolonha até agora não tem tido 

muito êxito;  

D. Considerando que o problema do desemprego juvenil não melhorou muito desde o 

início da crise em 2008; considerando que, no final de 2014, havia cerca de 5 milhões 

de jovens desempregados com menos de 25 anos na UE, ou seja, uma taxa de 21,7 %; 

considerando que, em alguns países europeus, a taxa de desemprego juvenil ultrapassou 

os 50 %; considerando que as grandes reduções orçamentais praticadas por vários 

Estados-Membros no domínio da educação, assim como o aumento constante das 

propinas, conduziram a um aumento massivo do número de estudantes endividados, 

numa situação precária, e com necessidade de recorrer a um emprego salariado para 

financiar os seus estudos;  

E. Considerando que a universidade representa um importante acervo quase milenar, cuja 

importância para o progresso da sociedade não pode ser reduzida ao seu contributo para 

a economia, e cuja evolução não pode depender unicamente das necessidades 

económicas; considerando que, como referido por um filósofo, «a busca pela verdade e 

a beleza deve ser a marca das universidades», além do seu dever de preparar os novos 

profissionais, cientistas, engenheiros, professores, médicos, políticos e cidadãos;  

F. Considerando que é importante reconhecer a comunidade universitária no seu conjunto 

(docentes, estudantes, pessoal não docente) como sendo o verdadeiro ator principal das 

reformas do ensino superior, além do papel de apoio em matéria de coordenação, 

regulamentação e recursos das instituições regionais e nacionais; considerando que o 

Processo de Bolonha se deparou com a oposição de uma grande parte da comunidade 

universitária; considerando que tiveram lugar grandes mobilizações sociais nos 

diferentes países europeus contra as reformas ligadas ao Processo de Bolonha e contra a 

liberalização do ensino superior que as mesmas engendraram; 

G. Considerando que esta iniciativa intergovernamental não permitiu encontrar uma 

solução europeia comum para graves problemas existentes em inúmeros países, e que, 

pelo contrário, agravou as desigualdades de acesso ao ensino superior; 

H. Considerando que um dos objetivos declarados do Processo de Bolonha consiste em 

apoiar a mobilidade e a internacionalização, bem como em assegurar a compatibilidade 

e a comparabilidade das normas e da qualidade dos diferentes sistemas de ensino 

superior, respeitando simultaneamente a autonomia das universidades e contribuindo 

assim para a criação de um espaço europeu verdadeiramente democrático e que ofereça 

as mesmas oportunidades a todos os cidadãos; considerando que existem ainda entraves 
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significativos à mobilidade em termos de direitos sociais, de capacidades financeiras 

dos interessados e de estereótipos socioculturais, que fazem com que apenas 3 % dos 

estudantes beneficiem atualmente dessa mesma mobilidade; 

I. Considerando que é necessária uma avaliação dos progressos realizados e fracassos 

sofridos ao longo dos últimos 15 anos que tenha em consideração quer os resultados do 

projeto em termos de cooperação intrarregional quer os problemas e obstáculos 

persistentes verificados, bem como as realizações desiguais dos objetivos; 

J. Considerando que é indispensável, especialmente nestes tempos de crise económica, 

que a educação, a formação, a formação profissional, o conhecimento e a investigação 

continuem a beneficiar de um apoio financeiro público, que deve, além disso, ser cada 

vez maior; 

K. Considerando que, neste contexto em constante evolução, é necessário retirar lições do 

fracasso deste processo, pôr-lhe fim e reconhecer a importância primordial de um 

ensino superior público, gratuito, acessível a todos e que permita a emancipação 

individual e coletiva, a fim de contribuir para o desenvolvimento de cada país e da 

sociedade no seu conjunto; 

Papel do Processo de Bolonha 

1. Ressalva que a educação e a investigação são um dos principais pilares de qualquer 

sociedade, que devem pertencer ao serviço público e favorecer a cultura, a diversidade e 

os valores democráticos, a fim de preparar os estudantes para serem cidadãos ativos e 

permitir a emancipação individual e coletiva; sublinha que é fundamental, para 

combater com eficácia os flagelos da pobreza, das desigualdades sociais e do 

desemprego, nomeadamente o desemprego juvenil, fomentando a inclusão social, que 

os governos invistam mais na educação; recorda que a educação é uma responsabilidade 

dos Estados-Membros, e que é importante apoiar financeiramente os estabelecimentos 

do ensino superior por meio de dotações públicas que permitam responder às 

necessidades das populações; 

2. Recorda que o orçamento consagrado à educação representa um investimento para o 

futuro; opõe-se, desde já, às grandes reduções orçamentais praticadas por vários 

Estados-Membros no domínio da educação, assim como ao aumento constante das 

propinas, que conduzem a um aumento massivo do número de estudantes endividados, 

numa situação precária, e com necessidade de recorrer a um emprego salariado para 

financiar os seus estudos; considera que estes fenómenos têm repercussões negativas no 

reforço da dimensão social da educação, e recorda a necessidade de um financiamento 

público adequado para que as universidades possam cumprir o seu papel;  

3. Solicita aos Estados-Membros que, neste período de crise económica e social, reduzam 

ou congelem os preços das matrículas, quando existam, para evitar que se convertam 

num obstáculo adicional no acesso ao ensino superior por parte do maior número 

possível de interessados; insta a União e os Estados-Membros a prever um reforço do 

seu orçamento para a educação, particularmente no que respeita às bolsas de estudo e 

aos subsídios para fins de estudos;  
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4. Insiste em que a difusão dos conhecimentos, o ensino e a investigação contribuem para 

favorecer a cidadania; salienta que é necessário consultar a comunidade académica 

(professores, estudantes e pessoal não docente) a fim de compreender melhor a oposição 

às reformas associadas ao Processo de Bolonha, e sublinha igualmente a necessidade de 

garantir um ensino público gratuito, acessível a todos e que responda às necessidades da 

sociedade; 

5. Acentua que as reformas de Bolonha deram lugar à implementação de um Espaço 

Europeu do Ensino Superior; sublinha que uma das prioridades expressas do Processo 

de Bolonha é garantir a todo o estudante inscrito numa universidade europeia a 

possibilidade de obter um diploma que seja reconhecido em qualquer Estado que 

participe no processo; constata que estes objetivos não foram bem sucedidos até ao 

presente, e que a aplicação do Processo de Bolonha e das reformas que o acompanham 

incentivaram antes a concorrência e a hierarquização entre os diplomas académicos e os 

estabelecimentos de ensino, a criação de um ensino a várias velocidades e a exclusão de 

alguns estudantes;  

6. Constata que, nos países em que o Processo de Bolonha foi implementado, isso gerou 

habitualmente, no seio das instâncias dirigentes, uma menor representação da 

comunidade universitária, em particular dos estudantes, em benefício dos agentes 

económicos e, muito em particular, das grandes empresas;  

Desafios e prioridades  

7. Requer uma avaliação e um balanço global do Processo de Bolonha, a fim de fazer o 

ponto da situação quanto aos êxitos e fracassos em relação aos objetivos propostos; 

sublinha a necessidade de ter em conta as dificuldades, os bloqueios e as 

incompreensões detetadas, inclusive no mundo universitário, a fim de desenvolver uma 

educação de qualidade e acessível para todos;  

8. Convida os Estados-Membros a examinar a possibilidade de criar um estatuto social 

específico para os jovens, a fim de garantir a sua autonomia (acesso à habitação, 

capacidade de prover ao seu próprio sustento, acesso ao desporto, à cultura e ao lazer), e 

a estabelecer sistemas de prestações sociais, em particular para os jovens em formação 

ou em busca do primeiro emprego;  

9. Opõe-se às «alianças para o conhecimento» e às «alianças para as qualificações 

setoriais», no âmbito das quais os estabelecimentos do ensino superior e as empresas 

elaboram programas conjuntos tendentes a «prevenir a escassez de qualificações»; 

sublinha que esses programas implicam o reforço da subordinação do ensino superior 

aos interesses das grandes empresas e a redução do ensino à sua faceta mercantil;  

10. Opõe-se à aceleração da implementação do Processo de Bolonha na Europa; insiste na 

importância de preservar a diversidade pedagógica, nomeadamente a diversidade de 

línguas; exorta os Estados-Membros a aumentarem o número das bolsas de estudo e a 

assegurarem que essas bolsas sejam de fácil acesso; 

11. Convida os Estados-Membros, os países do Espaço Europeu do Ensino Superior e a 

União no seu conjunto a ter em conta as críticas e a oposição da comunidade 
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universitária relativamente ao Processo de Bolonha, e a trabalhar para a introdução de 

reformas que garantam um verdadeiro acesso universal a um ensino superior público, 

gratuito e de qualidade, em vez das atuais medidas; 

12. Convida ao diálogo entre os governos, as instituições de ensino superior e os institutos 

de investigação para que possam orientar, otimizar e utilizar com mais eficácia os 

fundos disponíveis, e opõe-se à redução do financiamento do ensino superior, enquanto 

outros domínios do orçamento não são postos em causa; 

13. Convida os governos a melhorarem a eficácia do financiamento público a favor do 

ensino e a respeitarem o objetivo principal da União, que consiste em investir 3 % do 

PIB europeu na investigação; salienta que é necessário um financiamento público 

ambicioso a favor do ensino e da investigação, visto serem instrumentos essenciais para 

garantir o acesso a um ensino de qualidade para todos, bem como para combater a crise 

económica e o desemprego; 

14. Insiste no papel desempenhado pelas disciplinas de ciência, tecnologia, engenharia e 

matemática e na sua importância para a sociedade; sublinha a necessidade de preservar 

a diversidade dos cursos (nomeadamente de ciências humanas), dos sistemas de ensino, 

dos métodos pedagógicos e dos sistemas universitários no seio da União Europeia; 

considera necessário, para este fim, preservar um quadro nacional de diplomas, 

favorecendo o reconhecimento mútuo dos diplomas e das qualificações entre os 

Estados-Membros; 

15. Lamenta que o Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos (ECTS) se 

apresente como um leque de qualificações gerais superficiais que apenas respondem às 

necessidades do mercado, quando, pelo contrário, seria necessário permitir aos 

estudantes que aprofundassem os seus conhecimentos em função das matérias da sua 

eleição; 

16. Insiste na importância de garantir o reconhecimento e a compatibilidade mútuos dos 

graus académicos para o reforço do sistema de garantia da qualidade a nível europeu e 

em todos os países membros do Espaço Europeu do Ensino Superior; 

17. Recorda que a educação é uma responsabilidade pública dos Estados-Membros e que é 

importante garantir o apoio financeiro das instituições de ensino superior, 

principalmente através de financiamento público adequado;  

18. Sublinha a importância do objetivo de aumentar para 40 % a percentagem da população 

na faixa etária dos 30-34 anos que tenha obtido um diploma do ensino superior e 

adquirido as competências e qualificações adequadas para encontrar um emprego 

gratificante; sublinha a necessidade de acompanhar os resultados em matéria de 

emprego dos diplomados, com o intuito de avaliar em que medida as reformas do ensino 

superior responderam aos objetivos de uma melhor inserção profissional fixados pelo 

Processo de Bolonha; toma nota, nesse sentido, do compromisso assumido pela 

Comissão no sentido de melhorar a disponibilidade dos dados em questão; requer uma 

avaliação e um balanço global deste processo, a fim de fazer o ponto da situação quanto 

aos êxitos e fracassos em relação aos objetivos propostos; salienta a necessidade de ter 

em conta as dificuldades, os bloqueios e as incompreensões detetados, inclusive no 
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mundo universitário;  

19. Salienta que a mobilidade de estudantes, dos professores, dos investigadores e do 

pessoal não docente é uma das principais prioridades do Processo de Bolonha; convida 

os Estados-Membros a aumentar as oportunidades de mobilidade e a melhorar a sua 

qualidade através da concessão de bolsas de estudo e de prestações, e não de 

empréstimos que impliquem um endividamento ainda maior dos estudantes; salienta a 

necessidade de atingir o objetivo quantitativo de 20 % de mobilidade estudantil no 

Horizonte 2020;  

20. Apela à incorporação progressiva da mobilidade dos estudantes nos programas oficiais 

das universidades; convida a União, os Estados-Membros e as universidades a favorecer 

a abertura dos programas de intercâmbio ao maior número possível de interessados, 

estabelecendo mecanismos de informação e de apoio financeiro e administrativo para 

todos os estudantes, os universitários e o pessoal, de modo a fomentar fluxos de 

mobilidade estruturados, e reforçando estes programas por via de financiamentos 

adaptados e mais avultados, assentes em critérios sociais; 

21. Sublinha a necessidade de os alunos e professores do ensino superior artístico e musical 

estarem adequadamente presentes nos programas de mobilidade da União; 

22. Opõe-se ao facto de as avaliações da Comissão serem feitas com base na ferramenta 

multidimensional de classificação das instituições de ensino superior, uma vez que este 

instrumento não tem em conta a diversidade de cursos e de sistemas de ensino nem a 

diversidade linguística nas publicações universitárias; considera que este tipo de 

classificação comporta um grave risco de estabelecer uma concorrência entre os 

estabelecimentos e o ensino ministrado; realça a necessidade de cooperação entre os 

estabelecimentos de ensino, focalizada no intercâmbio e na valorização dos 

conhecimentos e da investigação; 

23. Observa o papel central das instituições de ensino superior na promoção da mobilidade 

e na formação de diplomados e investigadores com conhecimentos e qualificações; 

24. Exorta os Estados-Membros, a União e o Espaço Europeu do Ensino Superior a 

reforçarem a mobilidade, promovendo a aprendizagem de línguas, removendo os 

obstáculos administrativos, fornecendo um mecanismo de apoio financeiro adequado e 

garantindo a transferibilidade das bolsas de estudo e créditos; observa que a mobilidade 

continua a ser menos acessível para estudantes de meios mais desfavorecidos; 

25. Sublinha, tanto no âmbito da elaboração como da aplicação de programas, a mudança 

do paradigma educativo no sentido de uma abordagem mais centrada no estudante, que 

inclui o desenvolvimento pessoal dos estudantes; salienta a importância da participação 

dos estudantes na governação do ensino superior; 

26. Sublinha a necessidade de alargar a oferta de formação em matéria de aprendizagem ao 

longo da vida, bem como em matéria de formas de educação complementares, como a 

aprendizagem não formal e informal, que são essenciais para o desenvolvimento das 

competências transversais; insiste em que os estabelecimentos do ensino superior 

devem protagonizar um papel-chave na resposta à necessidade de garantir as carreiras 
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profissionais, permitindo o regresso à formação no caso dos assalariados confrontados 

com a perda do emprego ou com o termo do seu contrato de trabalho, e favorecendo 

uma mobilidade voluntária e a promoção profissional, na perspetiva de empregos 

estáveis e bem remunerados; 

27. Convida igualmente à exploração de todo o potencial das novas tecnologias, da 

digitalização e das TIC, a fim de enriquecer o ensino e a aprendizagem; 

28. Salienta a necessidade de permitir o acesso dos refugiados a todas as instituições do 

Espaço Europeu do Ensino Superior para permitir que construam uma vida autónoma 

graças à educação; exprime a sua preocupação face à situação dos estudantes 

provenientes de países terceiros, que são frequentemente sujeitos a uma situação 

particularmente precária durante e após os estudos; sublinha que o «poder de atração» 

do ensino superior na Europa reside também na capacidade de acolhimento destes 

estudantes, independentemente da respetiva nacionalidade; solicita, por conseguinte, aos 

Estados-Membros que iniciem processos de regularização de todos os estudantes 

matriculados nas universidades; 

29. Convida os Estados-Membros e os estabelecimentos do ensino superior a criar novos 

programas de cooperação e de investigação com base em interesses mútuos que 

partilham com as universidades de países terceiros, em especial as situadas em zonas de 

conflito, a fim de permitir o acesso ao ensino superior e à formação dos estudantes 

provenientes desses países, sem qualquer discriminação; propõe, designadamente, que 

sejam estabelecidas parcerias entre as universidades da União e da Palestina; solicita à 

Comissão que apoie este tipo de programas; 

30. Observa que apenas alguns Estados-Membros elaboraram uma estratégia abrangente 

para a inclusão dos estudantes de meios socioeconómicos menos favorecidos no ensino 

superior, dando assim resposta ao problema do chamado filtro social; 

31. Sublinha o papel do ensino, a sua qualidade e missão na formação das gerações futuras 

e o seu contributo para uma coesão social e económica mais abrangente, bem como para 

a criação de empregos estáveis e bem remunerados; solicita, neste contexto, um melhor 

reconhecimento da profissão de docente; 

32. Solicita que sejam envidados esforços no plano económico e social para melhorar a 

inclusão social, fornecendo a todos um acesso equitativo e aberto a uma educação de 

qualidade, facilitando o reconhecimento das qualificações profissionais, bem como 

períodos de estudo no estrangeiro e aprendizagens anteriores, programas de 

competências transversais e aprendizagem formal e informal, e propiciando, graças à 

educação e à aprendizagem ao longo da vida, um ensino pertinente a uma população 

estudantil diversificada; 

33. Insiste no papel da mobilidade, no setor da educação, na aprendizagem intercultural e 

no facto de as reformas do ensino superior deverem incluir medidas ativas para 

promover os conhecimentos interculturais e o respeito mútuo entre os estudantes; 

o 
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o  o 

34. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão 

e aos governos e parlamentos dos Estados-Membros. 

Or. fr 


