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Contexto

Em 2000, o Conselho Europeu de Lisboa declarou,
nas suas conclusões, que uma maior transparência
das qualificações e o desenvolvimento da
aprendizagem ao longo da vida deveriam ser
aspectos prioritários na adaptação dos sistemas de
educação e formação europeus não só às exigências
da sociedade do conhecimento, como também à
necessidade de um maior nível e qualidade do
emprego.



Objectivo Estratégico

Até 2010, a União deve "tornar-se na economia
baseada no conhecimento mais dinâmica e
competitiva do mundo, capaz de garantir um
crescimento económico sustentável, com mais e
melhores empregos, e com maior coesão social”.



• A Aprendizagem ao Longo da Vida é um conceito estabelecido.

• Todos os Estados-Membros da UE reconhecem que a aprendizagem ao
longo de toda a vida constitui um factor crucial para o crescimento, o
emprego e a inclusão social;

• A maioria dos países adoptou já estratégias explícitas para a
aprendizagem ao longo da vida. Em especial, foram envidados esforços
no sentido de criar instrumentos que contribuam para flexibilizar os
percursos de aprendizagem entre as diferentes componentes dos sistemas
de ensino e formação.

"Educação e Formação para 2010”

Conclusões ….
A implementação e o aprofundamento das estratégias de 
aprendizagem ao longo da vida continuam a constituir um 
desafio de importância capital.

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc40_en.htm


http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc46_en.htm
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=pt_PT


"Educação e Formação 2020”

1. Tornar a aprendizagem ao longo da vida e a
mobilidade uma realidade;

2. Melhorar a qualidade e a eficácia da educação e da formação;
3. Promover a igualdade, a coesão social e a cidadania activa;
4. Incentivar a criatividade e a inovação, incluindo o espírito

empreendedor, a todos os níveis da educação e da formação.

Objectivos  Estratégicos



Instrumentos de apoio ao desenvolvimento da  
Aprendizagem ao Longo da Vida

1. Promoção do ECTS, com base na Recomendação do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 10 de Julho de 2001;

3. A proposta de Recomendação sobre “O Sistema Europeu de Créditos
para a Educação e Formação Profissional “(ECVET;

4. Adopção dos princípios comuns europeus de identificação e de validação
da aprendizagem não formal e informal;

5. Adopção da Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho, de
18 de Dezembro de 2006, relativa à mobilidade transnacional na
Comunidade para fins de educação e de formação (Carta Europeia da
Qualidade da Mobilidade).

2. Instituição de um quadro comunitário único para a transparência das
qualificações e competências (Europass), com base na Decisão n.º
2241/2004/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de
Dezembro de 2004;

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=pt_PT


http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?loc=pt_PT


http://www.europass.proalv.pt/np4/home.html
http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1399/type.FileContent.file/EuropassDecision_pt_PT.PDF


http://www.europass.proalv.pt/np4/home.html


http://www.europass.proalv.pt/np4/home.html


http://europass.cedefop.europa.eu/img/dynamic/c1399/type.FileContent.file/EuropassDecision_pt_PT.PDF




http://portal.iefp.pt/portal/page?_pageid=177,139196&_dad=gov_portal_iefp&_schema=GOV_PORTAL_IEFP&id=5


Muito obrigada!

lucia.mestre@iefp.pt

mailto:lucia.mestre@iefp.pt
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