A União Europeia é uma parceria económica e política com
características únicas, constituída por 28 países europeus que, em
conjunto, abarcam uma grande parte do continente europeu.

O que começou por ser uma União meramente económica, em 1958, data da criação da
Comunidade Económica Europeia (CEE), evoluiu para uma organização que abrange domínios
de intervenção variados que vão da ajuda ao desenvolvimento à política ambiental, e de entre
os quais se inclui os domínios da educação e da ciência.
Com o objetivo de assegurar a saída da crise económica e financeira que assola a Europa e o
resto do mundo, a Comissão Europeia lançou, em 2010, uma nova estratégia para o
crescimento económico e a criação de emprego para a Europa para a próxima década – a
Estratégia "Europa 2020".
O Semestre Europeu constitui a pedra angular da Estratégia "Europa 2020": foi instituído em
2011 como ciclo anual de coordenação das políticas económicas e diálogo no qual participam
as instituições europeias, os governos da UE e os parlamentos nacionais. No quadro deste
exercício, a UE adota recomendações específicas dirigidas a cada país. Como a educação e a
formação têm uma importância crescente para o emprego e o desenvolvimento económico, as
recomendações específicas abordam também — e cada vez mais — as questões relacionadas
com estas matérias.

Educação e Formação
No espaço comunitário a educação ganhou progressivamente um estatuto próprio como uma
das áreas prioritárias da cooperação europeia, o que veio a traduzir-se na inclusão desta
matéria no articulado do Tratado de Funcionamento da União Europeia. Desde o primeiro
programa de ação em matéria de Educação, adotado em 1976, foi percorrido um longo
caminho que culminou a partir de 2000 na definição do domínio da educação e formação como
setores chaves da Estratégia da União Europeia (no quadro da Estratégia de Lisboa e
posteriormente da Estratégia “Europa 2020”).
Atualmente, toda a atividade da União Europeia no domínio da educação e formação
desenvolve-se no âmbito do Quadro Estratégico para a cooperação europeia em matéria de
Educação e Formação (EF 2020).
O principal objetivo do Quadro Estratégico consiste em apoiar os Estados-Membros no
desenvolvimento dos seus sistemas educativos numa perspetiva de Aprendizagem ao Longo
da Vida, abrangendo todos os níveis e tipos de ensino (desde a Educação Pré-escolar até ao
Ensino Superior) e contextos de aprendizagem (incluindo as realizadas em ambiente informal
ou não-formal).

Ciência, Investigação e Inovação
Tal como a educação o setor da ciência, da investigação e da inovação tornaram-se setores
chaves da Estratégia da União Europeia, designadamente no quadro:
‒
‒
‒

o lançamento da iniciativa União da Inovação
a criação de um Espaço Europeu de Investigação que apoia e incentiva a cooperação
transfronteiriça e permite aos investigadores trabalhar em qualquer ponto da UE
o estabelecimento da Política Espacial Europeia.

+ Info:


Portal da União Europeia [link: http://europa.eu/index_pt.htm ]



Sítio da Comissão Europeia relativa aos domínios da educação e formação [link:
http://ec.europa.eu/education/index_pt.htm]



Sítio da Comissão Europeia relativa aos domínios da ciência, investigação e
inovação [link: http://ec.europa.eu/research/index.cfm ]

