
Estratégia “Europa 2020” 

Com o objetivo de assegurar a saída da crise económica e financeira que assola a Europa e o 
resto do Mundo, e preparar a economia da UE, a Comissão Europeia lançou, em 2010, uma 
nova estratégia económica para a Europa para a próxima década, orientada por um 
crescimento inteligente, sustentável e inclusivo – a Estratégia "Europa 2020".  

A Estratégia identifica três vetores fundamentais de crescimento que deverão orientar as ações 
concretas tanto a nível da UE como a nível nacional: 

 crescimento inteligente (promover o conhecimento, a inovação, a educação e a 
sociedade digital); 

 crescimento sustentável (tornar a nosso aparelho produtivo mais eficiente em termos 
de recursos, ao mesmo tempo que se reforça a nossa competitividade); 

 crescimento inclusivo (aumento da taxa de participação no mercado de trabalho, 
aquisição de qualificações e luta contra a pobreza). 

Os progressos para alcançar estes fins serão avaliados em função de cinco objetivos 
estratégicos estabelecidos a nível europeu para 2020, que os Estados-Membros deverão 
transpor para as suas próprias estratégias nacionais, tendo em conta os seus diferentes pontos 
de partida: 

 Aumentar para 75% a taxa de emprego na faixa etária dos 20-64 anos; 

 Aumentar para 3% do PIB o investimento da UE na I&D; 

 Reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 20% (relativamente aos níveis 
registados em 1990), obter 20% da energia a partir de fontes renováveis e aumentar 
em 20% a eficiência energética; 

 Reduzir a taxa de abandono escolar para menos de 10% e aumentar para, pelo 
menos, 40% a percentagem da população na faixa etária dos 30-34 anos que 
possui um diploma do ensino superior; 

 Reduzir, pelo menos, em 20 milhões o número de pessoas em risco ou em situação de 
pobreza ou de exclusão social. 

Pela primeira vez, a União Europeia reconhece explicitamente, através de um dos seus 
objetivos estratégicos, a importância da Educação como pilar da retoma da economia europeia.  
 

+ Info: 

 Página da Comissão Europeia dedicada à estratégia Europa 2020 [link: 
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm ] 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

