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COMUNICADO DE IMPRENSA Ler em linha 
 

Educação de adultos: elevada estima, mas baixa participação 
 
A maioria dos Estados-Membros da UE tem tido um desempenho insatisfatório 
nos seus esforços para atingir os objetivos de participação dos adultos na 
aprendizagem ao longo da vida, definidos pela União Europeia para satisfazer as 
necessidades decorrentes das tendências demográficas e da evolução 
tecnológica.  

Em 2010, a UE tinha fixado como objetivo que 15 % dos adultos participem na 
aprendizagem ao longo da vida até 2020. Em seguida, este valor foi aumentado 
para cerca de 50 % até 2025, refletindo claramente a necessidade da Europa de 
requalificação e melhoria das competências da sua mão de obra.  

No entanto, apenas um pequeno número de Estados-Membros alcançou o 
objetivo para 2020. A média da UE em 2019 foi de 11,8 % e caiu para 9,2 % em 
2020, principalmente devido à pandemia de COVID-19. Para chegar ao fundo 
desta questão, o Cedefop lançou, em 2019, um inquérito de opinião pan-europeu 
sobre a educação de adultos e o ensino e formação profissionais contínuos 
(EFPC) e elaborou recomendações práticas.  

Os resultados do inquérito confirmam os pontos de vista positivos dos adultos 
sobre a aprendizagem, o EFPC e a necessidade de novas competências. 
Revelam igualmente que os adultos não participam em número suficiente no 
EFPC, embora uma percentagem significativa da população ativa adulta não 
disponha de determinadas competências. Isto indica que a necessidade de 
melhorar as competências nem sempre é suficiente e que a participação tem de 
ser associada a outras formas de «recompensa». 

O aumento da participação dos adultos pode exigir políticas novas e mais 
centradas no aluno, assentes em parcerias com o aprendente no centro e em que 
a responsabilidade e os benefícios da aprendizagem sejam partilhados. A 
premissa da aprendizagem não é reagir a uma nova necessidade de 
competências; é um processo contínuo que apoie a adaptação à evolução das 
circunstâncias. Aborda as necessidades de aprendizagem e circunstanciais dos 
indivíduos e ajuda-os a gerir as transições no mercado de trabalho que lhes são 
específicas. 

Saiba mais na nossa última nota informativa. 

Veja todas as notas informativas do Cedefop aqui. 

 

Leia os comunicados de imprensa do Cedefop aqui. 

https://www.cedefop.europa.eu/en/press-releases/adult-learning-high-esteem-low-participation
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9165
https://www.cedefop.europa.eu/pt/publications/briefing-notes
http://www.cedefop.europa.eu/news-and-press/press-and-media/press-releases
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Subscreva outros produtos de imprensa do Cedefop (boletim informativo, revista, notas 
informativas, etc.) criando uma conta de utilizador ou editando o seu perfil. 

Contacto 
Assessor de imprensa: Rosy Voudouri  
Tel.: +30 2310 490012, E-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Chefe do Departamento de Comunicação: Gerd Oskar Bausewein 
Tel.: +30 2310 490288, E-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 
Sobre o Cedefop 
O Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop) é o centro 
de referência da União Europeia para o ensino e formação profissional, competências e 
qualificações. 

Ligue-se a nós     
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