Quadro Estratégico Europa 2020
O «Educação e Formação para 2020» (EF 2020) é um novo quadro estratégico para a
cooperação europeia na educação e formação, que se baseia no seu antecessor, o programa
de trabalho «Educação e Formação para 2010» (EF 2010). Prevê 4 objetivos estratégicos
comuns para os Estados-Membros, incluindo um conjunto de princípios para atingir esses
mesmos objetivos, bem como métodos comuns de trabalho com domínios prioritários para
cada ciclo periódico de trabalho.
Estabelecido pelas Conclusões do Conselho, de 12 de Maio de 2009, sobre um quadro
estratégico para a cooperação europeia no domínio da educação e da formação (EF 2020)
[Jornal Oficial C 119 de 28.5.2009], proporciona um quadro estratégico para a cooperação
europeia no domínio da educação e da formação até 2020. Este quadro baseia-se nos
resultados do programa de trabalho «Educação e Formação para 2010» (EF 2010), com vista a
dar resposta aos desafios que ainda se verificam para criar uma Europa do conhecimento e
tornar a aprendizagem ao longo da vida uma realidade para todos.
O principal objetivo do quadro consiste em apoiar os Estados-Membros na continuação do
desenvolvimento dos seus sistemas educativos e de formação. Estes sistemas deverão
proporcionar, da melhor forma, os meios para que todos os cidadãos realizem os seus
potenciais, bem como assegurar a prosperidade económica sustentável e a empregabilidade.
O quadro deverá ter em consideração todo o espetro dos sistemas de educação e formação
numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida, abrangendo todos os níveis e contextos
de aprendizagem (incluindo as realizadas em ambiente informal ou não-formal).
Objetivos Estratégicos do EF2020:


tornar a aprendizagem ao longo da vida e a mobilidade uma realidade



melhorar a qualidade e a eficácia ligação para outro sítio da Comissão da educação e
da formação



promover a igualdade, a coesão social e a cidadania ativa



incentivar a criatividade e a inovação, incluindo o empreendedorismo, a todos os níveis
da educação e da formação.

No âmbito do Quadro Estratégico EF 2020, foram estabelecidos objetivos de referências a
serem atingidos em 2020:
‒ pelo menos 95 % das crianças (a partir dos 4 anos até ao início da escolaridade
obrigatória) deverão frequentar o ensino pré-escolar
‒ a percentagem de jovens de 15 anos com baixos níveis de competências em leitura,
matemática e ciências deve ser inferior a 15 %
‒ a taxa de abandono do ensino e da formação deve ser inferior a 10%
‒ pelo menos 40% das pessoas das pessoas entre 30 e 34 anos deverão ter concluído
uma formação de nível superior
‒ pelo menos 15% dos adultos deverão participar na aprendizagem ao longo da vida
‒ pelo menos 20% dos licenciados e 6% dos jovens entre 18 e 34 anos com uma
qualificação inicial de formação profissional deverão ter realizado um período de estudo
ou de formação no estrangeiro
‒ pelo menos 82 % dos diplomados (jovens de 20 a 34 anos que concluíram, um a três
anos antes, a formação de nível secundário ou superior) devem estar empregados
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