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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a definição da política para a educação digital
(2020/2135(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os artigos 165.º e 166.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, nomeadamente 
o artigo 14.º,

– Tendo em conta o artigo 2.º do Protocolo adicional à Convenção do Conselho da 
Europa para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, 
relativo ao direito à educação,

– Tendo em conta a proposta de resolução da Comissão da Cultura e da Educação, de 22 
de setembro de 2020, sobre o futuro da educação europeia no contexto da COVID-19,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 17 de abril de 2020, sobre a ação coordenada da 
UE para combater a pandemia de COVID-19 e as suas consequências1,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 11 de dezembro de 2018, sobre a educação na era 
digital: desafios, oportunidades e ensinamentos a tirar para a definição das políticas da 
UE2,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 12 de junho de 2018, sobre a modernização da 
educação na UE3,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 14 de setembro de 2017, sobre a Nova Agenda de 
Competências para a Europa4,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 9 de junho de 2020, sobre «Construir o 
futuro digital da Europa»5,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 26 de maio de 2020, sobre os 
professores e formadores europeus do futuro6,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 18 de novembro de 2019, sobre o papel 
fundamental das políticas de aprendizagem ao longo da vida na capacitação das 
sociedades a fim de dar resposta à transição tecnológica e para a economia verde 

1 Textos aprovados, P9_TA(2020)0054.
2 Textos aprovados, P8_TA(2018)0485.
3 Textos aprovados, P8_TA(2018)0247.
4 JO C 337 de 20.9.2018, p. 135.
5 JO C 202 I de 16.6.2020, p. 1.
6 JO C 193 de 9.6.2020, p. 11.
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apoiando o crescimento inclusivo e sustentável7,

– Tendo em conta a Recomendação do Conselho, de 22 de maio de 2018, sobre as 
competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida8,

– Tendo em conta a Recomendação do Conselho, de 22 de maio de 2017, relativa ao 
Quadro Europeu de Qualificações para a aprendizagem ao longo da vida, que revoga 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 vida9,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 30 de maio de 2016, sobre o 
desenvolvimento da literacia mediática e do espírito crítico através da educação e da 
formação10,

– Tendo em conta a Recomendação do Conselho, de 19 de dezembro de 2016, sobre 
percursos de melhoria de competências: novas oportunidades para adultos11,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho, de 27 de maio de 2015, sobre o papel da 
educação pré-escolar e do ensino básico no fomento da criatividade, da inovação e da 
competência digital12,

– Tendo em conta a Recomendação do Conselho, de 20 de dezembro de 2012, sobre a 
validação da aprendizagem não formal e informal13,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 30 de setembro de 2020, intitulada 
«Plano de Ação para a Educação Digital 2021-2027 – Reconfigurar a educação e a 
formação para a era digital» (COM(2020)0624) e o documento de trabalho dos 
serviços da Comissão que a acompanha (SWD(2020)0209),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 30 de setembro de 2020, sobre 
«Realizar o Espaço Europeu da Educação até 2025» (COM(2020)0625),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 1 de julho de 2020 sobre a Agenda de 
Competências para a Europa em prol da competitividade sustentável, da justiça social e 
da resiliência (COM(2020)0274),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 17 de janeiro de 2018, relativa ao 
Plano de Ação para a Educação Digital (COM(2018)0022),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 14 de novembro de 2017, sobre 
«Reforçar a identidade europeia através da educação e da cultura» (COM(2017)0673),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 30 de maio de 2017, sobre o 
Desenvolvimento das escolas e um ensino da excelência para um melhor começo de 

7 JO C 389 de 18.11.2019, p. 12.
8 JO C 189 de 4.6.2018, p. 1.
9 JO C 189 de 15.6.2017, p. 15.
10 JO C 212 de 14.6.2016, p. 5.
11 JO C 484 de 24.12.2016, p. 1.
12 JO C 172 de 27.5.2015, p. 17.
13 JO C 398 de 22.12.2012, p. 1.
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vida (COM(2017)0248),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 7 de dezembro de 2016, sobre 
«Melhorar e modernizar o ensino» (COM(2016)0941),

– Tendo em conta o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE), intitulado «Education responses to COVID-19: an implementation 
strategy toolkit» (Respostas do sistema de educação à COVID-19: ferramentas para pôr 
em prática uma estratégia de aplicação),

– Tendo em conta o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE), intitulado «OECD Skills Outlook 2019: Thriving in a Digital 
World» (Perspetivas da OCDE em matéria de competências 2019: prosperar num 
mundo digital),

– Tendo em conta o relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura (UNESCO) intitulado «Skills for a connected world» (Competências 
para um mundo conectado),

– Tendo em conta o relatório do Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação 
Profissional, de 4 de junho de 2020, intitulado «A fratura digital durante a COVID-19 
que afeta os aprendentes de EFP em risco na Europa»,

– Tendo em conta o artigo 54.º do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e da 
Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros,

– Tendo em conta o relatório da Comissão da Cultura e da Educação (A9-0000/2020),

A. Considerando que a educação inclusiva e de qualidade constitui a pedra angular em que 
assentam a transição ecológica e a transição digital;

B. Considerando que as tecnologias digitais estão a redefinir a sociedade, tornando as 
competências digitais básicas e a literacia digital agora indispensáveis para todos os 
cidadãos;

C. Considerando que 43 % dos europeus carecem de competências digitais básicas, 
registando-se diferenças significativas nos Estados-Membros e entre eles, em função do 
estatuto socioeconómico, da idade, do rendimento, do nível de educação e do emprego 
exercido; que a Agenda de Competências tem por objetivo assegurar que 70 % das 
pessoas com idades compreendidas entre os 16 e os 74 anos adquiram competências 
digitais básicas até 2025; considerando que os dados revelam a falta de participação das 
mulheres nas áreas da ciência, da tecnologia, da engenharia e da matemática (CTEM) e 
nos cursos de computação, bem como a sub-representação das mulheres nos empregos 
de alta tecnologia e uma disparidade salarial persistente entre homens e mulheres;

D. Considerando que as tecnologias digitais encerram um importante potencial para 
professores e alunos em todos os setores e contextos educativos;

E. Considerando que o acesso a infraestruturas e equipamentos digitais de alta qualidade, 
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adaptados às necessidades de ensino, é uma condição prévia para a aprendizagem 
digital; considerando que a pandemia de COVID-19 e a súbita transição digital na 
educação puseram a nu as lacunas existentes em matéria de acesso em toda a União;

F. Considerando que a súbita transição para a aprendizagem em linha e à distância também 
revelou lacunas alarmantes nas competências digitais dos professores, pais e alunos e na 
sua capacidade para utilizar as tecnologias digitais de forma eficaz;

G. Considerando que a transição para a aprendizagem em linha e à distância exacerbou as 
desigualdades existentes, deixando os alunos desfavorecidos e vulneráveis e os 
aprendentes com deficiência ainda mais para trás, aumentando as taxas de abandono 
escolar em todos os setores da educação e revelando uma falta de aconselhamento e 
assistência social no ambiente digital;

H. Considerando que a pandemia de COVID-19 é o prenúncio de alterações profundas e 
pode não ser a última pandemia; que seria imperdoável não tomar as devidas 
providências para proporcionar uma educação digital de qualidade em grande escala 
para todos no caso de uma eventual segunda vaga;

O Plano de Ação para a Educação Digital revisto: visão, governação, financiamento e 
medição do desempenho

1. Congratula-se com o Plano de Ação para a Educação Digital atualizado, que constitui 
mais um passo no sentido de uma estratégia mais abrangente em matéria de 
competências e educação no domínio digital; considera que o plano será um êxito se, 
com a sua conclusão, a educação digital passar a ser considerada um elemento essencial 
da política de educação e se o plano fornecer resultados claros, coerentes e positivos em 
termos de acesso e qualidade em toda a União;

2. Louva a decisão de alinhar o plano com o quadro financeiro plurianual (QFP), uma vez 
que tal abre uma perspetiva a mais longo prazo e estabelece uma ligação entre o plano e 
os instrumentos de financiamento pertinentes; sublinha a importância do plano para a 
realização do Espaço Europeu da Educação;

3. Nota, porém, que a realização eficaz do plano depende da coordenação entre um vasto 
leque de programas; insta a Comissão a assegurar a existência de verdadeiras sinergias 
entre estes programas;

4. Chama a atenção para a importância de que se revestem as prioridades de investimento 
emblemáticas «Connect» e «Requalificar e melhorar as competências» do mecanismo 
de recuperação e resiliência para impulsionar a agenda para a educação digital; solicita 
que 10 % dos fundos de financiamento do mecanismo sejam atribuídos à educação e 
incentiva os Estados-Membros a aumentarem o financiamento que concedem ao 
domínio da educação;

5. Sublinha o valor dos projetos-piloto e das ações preparatórias lançados pelo Parlamento 
para assegurar uma maior cooperação à escala da União, a fim de colmatar as lacunas 
educativas entre os Estados-Membros, as regiões e as zonas rurais e urbanas; solicita 
que estes sejam integrados nos programas;

6. Congratula-se com a revisão intercalar do plano prevista pela Comissão; saúda a 
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intenção da Comissão de intensificar a recolha de dados; reitera a necessidade de um 
calendário de implementação claro; continua convicto de que o plano necessita de uma 
estrutura de governação e de coordenação mais clara, em que o Parlamento seja 
envolvido, para acompanhar a evolução e o desempenho numa base contínua; insta, por 
conseguinte, a Comissão a criar um fórum que reúna os Estados-Membros, o 
Parlamento, bem como outras partes interessadas e peritos; apela à Comissão para que 
integre melhor a educação digital no exercício do Semestre Europeu;

7. Congratula-se com os polos de educação digital, na medida em que representam um 
primeiro passo no sentido de um processo de cocriação envolvendo as principais partes 
interessadas; insta a Comissão a supervisionar a aplicação a nível nacional e a assegurar 
uma representação equitativa e a independência no seio dos polos; insta a Comissão a 
envolver plenamente o Parlamento na criação de polos europeus e nacionais e na 
nomeação de partes interessadas pertinentes;

Promover um ecossistema de educação digital de elevado desempenho

8. Deplora a persistência do fosso digital na União; lamenta que, em alguns 
Estados-Membros, como a Roménia, os esforços envidados para proporcionar o acesso 
a uma educação digital de qualidade não tenham sido bem sucedidos, deixando mais de 
30 % de alunos sem acesso à educação durante vários meses; partilha a análise da 
Comissão de que uma internet rápida e fiável e equipamento digital de qualidade nos 
estabelecimentos de ensino, nas estruturas não formais e no domicílio são condições 
indispensáveis para garantir uma educação digital eficaz;

9. Insiste na necessidade de considerar a banda larga um bem público universalmente 
acessível como um passo essencial para colmatar o fosso digital; solicita a adoção de 
medidas específicas para melhorar o acesso das zonas remotas, rurais e montanhosas, 
onde ser verifica uma conectividade baixa e um acesso limitado às tecnologias 
emergentes, como a inteligência artificial (IA), a robótica, a tecnologia de cadeia de 
blocos («blockchain»), os novos dispositivos educativos ou a ludificação, tendo em 
conta a sua crescente importância e o seu potencial; apela a uma nova iniciativa no 
domínio da IA e da robótica em prol da educação;

10. Congratula-se com a ênfase colocada pelo plano no apoio à conectividade escolar e 
universitária através do Mecanismo Interligar a Europa e os esforços envidados para 
divulgar as oportunidades de financiamento da UE; insta a Comissão a trabalhar em 
estreita colaboração com os Estados-Membros, as autoridades locais e as partes 
interessadas para assegurar que o apoio da UE se articula com os sistemas nacionais, em 
particular em prol dos grupos desfavorecidos; insta a Comissão a orientar o apoio para 
outros estabelecimentos de ensino para além das escolas;

Aumentar as competências e aptidões digitais com vista à transformação digital

11. Insiste em que seja dada maior atenção à formação dos professores, uma vez que o 
plano se desdobra de molde a garantir que os professores não só possuam, mas também 
possam transmitir competências digitais; apela a uma iniciativa pan-europeia para o 
desenvolvimento de novos métodos pedagógicos para o ambiente digital; sublinha o 
papel cada vez mais importante desempenhado pelos pais e tutores no ensino à distância 
e apela a que lhes sejam atribuídos mecanismos de formação e apoio especiais;
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12. Sublinha o desafio que constituem as ciberameaças, o ciberassédio, a proteção dos 
dados e da privacidade, os jogos em linha perigosos e a desinformação no ambiente 
digital; saúda, por conseguinte, a maior atenção dada pelo plano revisto à literacia 
digital e à informação; aguarda com expectativa a rápida adoção do plano de ação para 
os meios de comunicação social e das orientações para os professores e o pessoal 
docente; insta a Comissão a ser mais ambiciosa e a lançar campanhas de literacia digital 
em larga escala;

13. Sublinha a necessidade de reforçar os instrumentos a nível da União para abrir 
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida e permitir o acesso pleno e de 
qualidade aos cursos e materiais universitários e pós-universitários; insta a Comissão a 
criar uma universidade europeia em linha com conteúdos educativos à distância e em 
linha disponíveis em toda a Europa;

14. Recorda que deve ser dada especial atenção à competência digital em prol dos adultos 
pouco qualificados, das pessoas com deficiência, das pessoas de grupos vulneráveis e 
das pessoas de idade mais avançada; salienta que, em 2018, apenas 4,3 % dos adultos 
pouco qualificados usufruíram de alguma forma de educação de adultos;

15. Lamenta, por conseguinte, a permanente falta de medidas destinadas a aprendentes 
adultos pouco qualificados e a pessoas de idade mais avançada; salienta que esta lacuna 
prejudica a dimensão essencial da aprendizagem ao longo da vida no domínio da 
educação digital e mina os esforços para assegurar que todas as pessoas têm 
competências básicas para a vida; insta, por conseguinte, a Comissão a trabalhar com as 
autoridades regionais e locais para pôr em prática medidas adicionais destinadas a 
garantir que os referidos estratos da população possam tirar verdadeiramente partido da 
transição digital;

°

° °

16. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à 
Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

Segundo a UNESCO, aproximadamente 1,6 mil milhões de aprendentes em mais de 
190 países – 94 % da população mundial de aprendentes – foram afetados pelo encerramento 
das instituições de ensino e formação no auge da crise da COVID-19 e que esta situação 
continua a repercutir-se sobre mais de 60 % dos aprendentes em todo o mundo1. O mesmo 
cenário repetiu-se em contextos de educação formal e não formal – creches, estabelecimentos 
de ensino pré-escolar, escolas de EFP, universidades, clubes juvenis e estabelecimentos de 
ensino de adultos encerraram as suas portas, passando, em muitos casos, quando dispunham 
das infraestruturas para tal, para o ensino em linha. Mais do que um instrumento, a educação 
digital tornou-se uma necessidade e uma solução generalizada para fazer face ao 
confinamento e para proporcionar educação ao maior número de alunos possível. Esta nova 
realidade sublinhou a necessidade de adotar uma abordagem europeia da educação digital e de 
a UE trabalhar em conjunto com instituições e intervenientes globais, como as Nações 
Unidas, o Banco Mundial e o Conselho da Europa, na identificação de soluções adaptadas aos 
novos desafios.

Embora os estabelecimentos de ensino e o seu pessoal tenham dado provas de uma notável 
capacidade de inovação e criatividade, graças à qual muitos puderam continuar a 
aprendizagem, a impressão geral foi de uma transição digital apressada, que deixou ainda 
mais para trás as pessoas já em desvantagem. Em algumas regiões do mundo, é praticamente 
impossível implementar a aprendizagem à distância. Na Roménia, cerca de 1 milhões de 
crianças, que representam 32 % dos alunos na Roménia, não tiveram acesso à educação 
durante vários meses devido ao acesso reduzido à infraestrutura de base2. Em contrapartida, 
cerca de 90 % dos países de rendimento elevado proporcionaram uma aprendizagem à 
distância, sobretudo em linha3, mas tal não impede que 10 % de alunos continuem sem 
qualquer meio de aprendizagem, verificando-se enormes desigualdades consoante o estatuto 
socioeconómico. Segundo estudos realizados4, até nos Estados-Membros ricos, nem todos os 
agregados familiares têm um computador ou uma ligação WiFi à disposição. Estes são os 
elementos básicos para qualquer forma de aprendizagem em linha.

A pandemia pôs em evidência muitas outras lacunas no ecossistema da educação digital. Para 
além do acesso indispensável, os alunos necessitam de professores com competências digitais 
suficientes para proporcionar uma aprendizagem em linha eficaz e um conjunto de recursos 
prontos a utilizar para o ambiente em linha. As ferramentas digitais são úteis para o ensino e a 
aprendizagem. Porém, a educação não se limita ao acesso a dispositivos digitais; requer uma 
abordagem integrada, tendo em conta os requisitos psicológicos, sociais, pedagógicos e 
práticos do ensino e da aprendizagem. Os pais são também fundamentais para a orientação 

1 A UNESCO fornece dados atualizados em https://pt.unesco.org/covid19/educationresponse
2 Estudo realizado pelo Instituto Romeno de Avaliação e Estratégia da Educação durante o estado de emergência 
– https://cdn.edupedu.ro/wp-content/uploads/2020/05/ires_accesul-elevilor-din-romania-la-educatie-
online_studiu-national_aprilie-2020.pdf.
3 «School closures, government responses and learning inequality around the world during Covid-19»’, 
Brookings Institution, 14 de abril de 2020 – https://www.brookings.edu/research/school-closures-government-
responses-and-learning-inequality-around-the-world-during-covid-19/.
4 «Covid-19 and Social Mobility: Impact Brief - School Shutdown’, 20 de abril de 2020» – 
https://www.suttontrust.com/wp-content/uploads/2020/04/COVID-19-Impact-Brief-School-Shutdown.pdf.
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das crianças em linha. Os aprendentes com dificuldades de aprendizagem ou necessidades 
educativas especiais necessitam de um apoio personalizado que, demasiadas vezes, não é 
disponibilizado. Apesar dos esforços envidados por todos, foi posta a nu a falta de 
competências digitais de professores e formadores e a falta de uma verdadeira formação dos 
professores no domínio da aprendizagem digital. Também os pais sentiram dificuldades, 
alguns por não possuírem as competências linguísticas, a literacia, a numeracia, nem as 
competências digitais necessárias para ajudar os filhos.  Importa desenvolver ações especiais, 
apoiadas financeiramente por programas europeus e nacionais, a fim de ajudar os pais e os 
tutores na aquisição das competências necessárias para o acompanhamento dos seus filhos. 
Muitos adultos e crianças foram confrontados, pela primeira vez, com a literacia digital 
básica, a ciber-higiene, a privacidade e a literacia mediática, a proteção de dados, o 
ciberassédio e os jogos em linha perigosos. A desinformação a constituir um desafio 
particular durante a crise sanitária. Mais uma vez, as estatísticas falam por si: existe uma 
correlação direta entre o rendimento e o nível de educação, por um lado, e a propensão para 
utilizar a Internet para efeitos de informação e educação, por outro5.

Em suma, se, por um lado, a crise da COVID-19 proporcionou um banco de ensaio 
convincente para uma política em matéria de educação digital, permitiu também, por outro, 
expor uma miríade de falhas. Num documento de trabalho publicado no início de setembro de 
2020, o relator apelou a uma atualização do Plano de Ação para a Educação Digital 2018 
(PAED)6 que permitisse desenvolver uma abordagem coerente e integrada da educação 
digital, com objetivos claros, apoio financeiro e um calendário, conducente a uma abordagem 
comum a nível europeu envolvendo todas as partes interessadas.

Definir uma política europeia comum em matéria de educação digital

A fim de desenvolver uma política de educação digital coerente, temos de compreender a 
importância de que se reveste a educação para definir o futuro das nossas sociedades e 
conduzir a uma transição digital e ecológica bem-sucedida. Recentemente, a OCDE afirmou 
que o confinamento teve um enorme impacto na educação, criando graves disparidades em 
matéria de formação e de qualificações que, por sua vez, irão levar a uma perda de 
produtividade das pessoas em todo o mundo, a uma redução significativa dos rendimentos, 
bem como, a médio e longo prazo, a uma redução do PIB, que só poderá ser ultrapassada 
graças a um maior investimento na educação. Por conseguinte, é necessário estabelecer metas 
de investimento claras a nível da UE, nacional, regional e local. É necessário recorrer a, pelo 
menos, 10 % da Facilidade de Recuperação e Resiliência para encontrar soluções para as 
necessidades atuais em matéria de educação e competências, enquanto os Estados-Membros 
devem continuar a aumentar o seu financiamento para a educação.

Apesar do êxito indiscutível do programa emblemático da União em matéria de educação e de 
formação, o programa Erasmus +, os Estados-Membros hesitaram em empenhar-se em novas 
formas de cooperação mais intensivas e a ausência de um verdadeiro Espaço Europeu da 
Educação esteve deu azo a respostas heterogéneas à educação e formação no âmbito da atual 
crise de COVID-19. A transição para a educação digital não foi acompanhada por uma maior 
cooperação dos Estados-Membros  a respeito das soluções postas em prática e dos 

5«Adult learners in a digital world», EPRS, outubro de 2019 – 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)640141 – e «The 2018 
International Computer and Information Literacy Study», Comissão Europeia.
6 https://cultnet.in.ep.europa.eu/home/welcome/work-in-progress/draft-reports.html.

https://cultnet.in.ep.europa.eu/home/welcome/work-in-progress/draft-reports.html
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instrumentos utilizados, tendo o financiamento da educação continuado a ser limitado, apesar 
das necessidades crescentes dos sistemas de ensino. A nova realidade pôs em evidência a 
necessidade de normas de qualidade comuns a nível da UE que nos permitam criar, em toda a 
Europa, sistemas de ensino inclusivos e capazes de proporcionar soluções práticas e 
adequadas para a digitalização da educação. É evidente que as tecnologias digitais encerram 
um potencial significativo para os professores e os alunos em todos os setores e contextos 
educativos, permitindo o acesso a uma série de materiais e formatos, e que estes novos 
instrumentos são úteis não só para a aprendizagem à distância, podendo também ser 
adaptados para melhorar a aprendizagem presencial. Temos de retirar ensinamentos da 
pandemia para, na eventualidade de uma segunda vaga, podermos proporcionar uma educação 
digital de qualidade em grande escala para todos.

A inclusão digital vai de par com a inclusão social, o que se reflete amplamente nas 
estatísticas da UE. Quarenta e três por cento dos europeus carecem de competências digitais 
básicas, registando-se diferenças significativas nos Estados-Membros e entre eles, em função 
do estatuto socioeconómico, da idade, do rendimento, do nível de educação e do emprego 
exercido. Estas lacunas estruturais só podem começar a ser supridas através de uma política 
europeia de educação digital coerente, integrada e orientada, implementada a um ritmo mais 
acelerado. Por conseguinte, o relator insta a Comissão a antecipar a data de publicação das 
várias recomendações do Conselho em matéria de educação digital para 2021.

A nossa apreciação do Plano de Ação para a Educação Digital

Em dezembro de 2018, o Parlamento Europeu exortou a Comissão Europeia a ser mais 
ambiciosa e a desenvolver uma estratégia global em matéria de competências e educação no 
domínio digital7. O novo plano proporciona-nos uma nova abordagem, mais estratégica, que, 
no entanto, para ser bem-sucedida, requer que asseguremos uma implementação que culmine 
com o estabelecimento da educação digital enquanto elemento essencial da política de 
educação, produzindo resultados claros, coerentes e positivos em termos de acesso e 
qualidade em toda a UE.

O Parlamento Europeu considera que é evidente que qualquer estratégia necessita de 
financiamento adequado para ser eficaz. Neste contexto, saudamos o facto de o plano estar em 
consonância com o quadro financeiro plurianual (QFP) de 7 anos, embora seja igualmente de 
salientar que necessitamos de uma melhor coordenação e de verdadeiras sinergias entre todos 
os programas que contribuem para este plano, nomeadamente o programa Erasmus +, o 
Fundo Social Europeu Mais e o Mecanismo Interligar a Europa. Ao mesmo tempo, 
sublinhamos o valor dos projetos-piloto e das ações preparatórias lançados pelo Parlamento 
para assegurar uma maior cooperação à escala da União, no intuito de eliminar as 
disparidades entre os Estados-Membros, as regiões e as zonas rurais e urbanas no domínio da 
educação. Em especial, um projeto-piloto recentemente adotado, que coloca a ênfase na 
melhoria da conectividade nas zonas rurais, montanhosas e remotas, é suscetível de constituir 
um ponto de partida fundamental para uma iniciativa pan-europeia destinada a reduzir as 
disparidades entre os Estados-Membros e no interior dos mesmos.

Um ecossistema europeu em matéria de educação digital de alto desempenho

7 2018/2090(INI): Educação na era digital: desafios, oportunidades e ensinamentos a tirar para a definição das 
políticas da UE - https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0400_PT.html



PE658.874v01-00 12/12 PR\1215130PT.docx

PT

Apesar da falta de uma resposta europeia, a atual pandemia demonstrou a existência e o 
desenvolvimento de um ecossistema de educação digital europeu caracterizado por iniciativas 
bem-sucedidas em toda a Europa, lançadas por autoridades locais, empresários e inovadores, 
ONG e universidades, sindicatos e empresas privadas, professores, alunos, investigadores e 
até mesmo pais. A sociedade europeia demonstrou resiliência face aos atuais desafios e 
conseguiu gerar inovação, deixando-nos orgulhosos daquilo que podemos alcançar em 
conjunto. A escola ICS Capozi-Galilei na Itália, por exemplo, desenvolveu uma «sala de 
aventuras científicas», um instrumento virtual destinado a proporcionar aos estudantes uma 
experiência de aprendizagem imersiva e aumentar a literacia científica. A Universidade 
Politécnica da Catalunha, em Barcelona, concebeu uma plataforma móvel – 
«Student4Students» – para estabelecer a ligação entre os alunos do ensino secundário 
interessados em carreiras na área das TI e os estudantes universitários de informática. O 
Instituto de Políticas Digitais Globais da Escola Superior Nacional de Estudos Políticos e 
Administrativos, (SNSPA), e a associação E-Civis, em Bucareste, conceberam o primeiro 
tablet educativo romeno, um dispositivo digital de baixo custo adaptado, com conteúdos 
educativos personalizados e aplicações de aprendizagem digital seguras.

Estes exemplos positivos necessitam, porém, de apoio que permita garantir a sua existência e 
contribuir para que cresçam a nível europeu. Muito frequentemente, tais iniciativas foram 
ignoradas, continuando por explorar o potencial que libertam a nível europeu. O primeiro 
passo consiste em considerar a Internet de banda larga um bem público e assegurar que seja 
acessível a todos. O mesmo se deve aplicar às tecnologias emergentes, como a inteligência 
artificial, a robótica, a ludificação, os novos dispositivos educativos ou a cadeia de blocos. 
Solicitamos, pois, que se crie uma iniciativa para a IA e a robótica no domínio da educação 
digital. Precisamos também de identificar soluções para uma educação digital rápida e fiável, 
bem como para garantir a qualidade nos estabelecimentos de ensino, em contextos não 
formais e em casa. Isto equivale a resolver todas as dificuldades que se colocam, por exemplo, 
às instituições de EFP, que assentam na formação prática, mas também a garantir que as 
pessoas pertencentes a grupos desfavorecidos, pessoas com deficiência, aprendentes pouco 
qualificados, idosos e pessoas de zonas rurais e remotas beneficiam de uma atenção especial, 
a fim de reforçar a sua competência digital e de lhes dar acesso à educação digital. Também 
as mulheres precisam de apoio para prosseguirem os seus estudos em informática e nos 
domínios CTEM, para além de ser necessário ultrapassar o fosso existente entre homens e 
mulheres no setor da alta tecnologia. Temos de conjugar os nossos conhecimentos e recursos 
e de lançar iniciativas, tais como a criação de uma Universidade Europeia em Linha, o 
desenvolvimento de uma plataforma educativa pan-europeia, a proposta de criação de 
academias de professores ou a aplicação do Certificado Europeu de Competências Digitais 
(EDCS), com o apoio das instituições europeias e das partes interessadas. Tais iniciativas 
poderão servir de exemplo para a criação de um quadro europeu para a educação digital.

É de Nelson Mandela a seguinte afirmação: «A educação é a arma mais poderosa que 
podemos utilizar para mudar o mundo». O mundo está agora a mudar a um ritmo mais 
acelerado, em resultado da pandemia e da emergência de novas tecnologias. Estamos no início 
de uma nova era de educação. Chegou o momento de a Europa definir a sua própria política 
em matéria de educação digital, dando aos aprendentes acesso a uma educação digital de 
qualidade, em todo o continente e fora dele.


