Resposta da EAEA ao Parlamento Europeu sobre os mais recentes desenvolvimentos sobre o
futuro do setor da Educação de Adultos no Programa Erasmus +
O Relatório do Comité de Cultura do Parlamento Europeu em Abril de 2019 reconheceu a
importância da educação de adultos no Programa Erasmus +, apoiando uma abordagem
holística da aprendizagem ao longo da vida, em particular sublinhando o valor das atividades de
educação não formal e informal e as ligações entre elas.
A EAEA saúda o aumento do financiamento atribuído à educação de adultos para, pelo menos,
6% e a triplicação do orçamento global para o futuro programa Erasmus. No entanto, a parcela
do orçamento para a educação de adultos ainda precisa ser significativamente maior para que
a educação de adultos possa causar impacto.
A EAEA muito aprecia que o relatório ofereça oportunidades de mobilidade para aprendentes e
staff de educação de adultos. Através desta iniciativa, grupos mais amplos de pessoas e mais
aprendentes terão a oportunidade de contribuir para uma sociedade europeia aberta e inclusiva
através do intercâmbio intercultural.
A EAEA endossa a introdução de projetos de pequena escala no novo programa. Eles
aumentarão a acessibilidade ao programa para organizações menores com recursos financeiros
e humanos limitados.
A EAEA acolhe com agrado o quadro europeu de inclusão proposto e as estratégias nacionais de
inclusão, adaptando-se às necessidades dos grupos desfavorecidos, com medidas de divulgação,
apoio e ofertas de formação.
A EAEA está feliz em ver a simplificação dos procedimentos de candidatura, com o objetivo de
tornar o programa mais fácil de usar e inclusivo, acessível e justo para todos os grupos.
Congratulamo-nos com o facto de o relatório reforçar a dimensão internacional destinada a
apoiar a ação externa da União e os objetivos de desenvolvimento através da cooperação entre
a UE e países terceiros.
Contudo, o relatório permanece vago relativamente ao seu contributo para a agenda de
desenvolvimento sustentável (ODS, Agenda 2030). A educação de adultos contribui para a
realização de todos os ODS, construindo as bases da mudança e isso não aparece de forma clara
e objetiva.
A EAEA deseja sublinhar a importância da proposta de “cooperação eficaz entre todas as partes
interessadas em todos os níveis da implementação do Programa”, porque acreditamos que o
Erasmus + é um dos principais programas da União Europeia com potencial para reunir cidadãos
na Europa e mais perto dos objetivos da UE.

Se deseja dar opinião sobre o relatório em causa, ou sobre o parecer emitido pela EAEA, pode
fazê-lo diretamente para a APCEP para o email apcep2014@gmail.com. A APCEP fará chegar as
suas opiniões às partes interessadas.

